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 III.  -  إعالنات إدارية
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إعــالن عــن إيــد ع ونشــر  شــروع قــر ر يق�ضــي بتخطيــط  حــدود  لطــرق  لع8 ــة 

 قصد إحد ث طريق عمش ي ب8لش8رع BD رقم 0) ذو  لعرض 30 بمدينة

 ســيد1  فنــي وبتعييــن  لعقــ8ر ت  ملــر د نــزع  لكيتهــ8 ملــ8 تســتشجبه هــذه 

8879 لعملية وب8إلعالن أن في ذلك  نفعة ع8 ة.............................................. 

إعــالن عــن إيــد ع ونشــر  شــروع قــر ر يق�ضــي بتخطيــط حــدود  لطــرق  لع8 ــة 

قصــد إحــد ث طريــق عمش ــي رقــم 75 ذو  لعــرض 20 بمدينــة ســيد1  فنــي 

وبتعييــن  لعقــ8ر ت  ملــر د نــزع  لكيتهــ8 ملــ8 تســتشجبه هــذه  لعمليــة وب8إلعــالن 

8882أن في ذلك  نفعة ع8 ة ........................................................................... 

 شــروع قــر ر يق�ضــي بتخطيــط حــدود  لطــرق  لع8 ــة ألجــل  إحــد ث طريــق عمش ــي 

ب8لشــ8رع CP(3 حــي بشجــرة  لشــ8رع رقــم 73  لطريــق  ملد ريــة حــي بشلعــالم 

بمدينــة ســيد1  فنــي وبتعييــن  لعقــ8ر ت  ملــر د نــزع  لكيتهــ8 ملــ8 تســتشجبه 

8885هذه  لعملية وب8إلعالن أن في ذلك  نفعة ع8 ة....................................... 

إعالن بإيد ع ونشر  شروع  رسشم يعلن أن  ملنفعة  لع8 ة تق�ضي بإحد ث ث8نشية 

 لســعديين بجم8عــة أوالد أز ــ8م، إقليــم  لفقيــه بــن ص8لــح وتنــزع بمشجبــه 

8888 لكيــة  لعقــ8ر ت  لالز ــة لهذ   لغرض.........................................................

أن  ملنفعــة  لع8 ــة تق�ضــي  ينــص علــى  بإيــد ع ونشــر  شــروع  رســشم  إعــالن 

 إنجــ8ز قنــ8ة  ش رعــة  لقنطــرة وفتــح  ســلك لإلســتغال7 بمنطقــة  لســقي

 د ر خروفــة بجهــة طنجــة - تطــش ن -  لحســيمة إقليــم  لعر ئــش جم8عــة 

8890ريص8نة  لجنشبية...................................................................................... 

إعــالن بإيــد ع ونشــر  شــروع  رســشم ينــص علــى أن  ملنفعــة  لع8 ــة تق�ضــي إنجــ8ز 

  لقنــ8ة  لرئيســية  لشــم8لية وفتــح  ســلك لالســتغال7 بمنطقــة  لســقي

  د ر خروفــة بجهــة طنجــة - تطــش ن -  لحســيمة إقليــم  لعر ئــش جم8عــة

8893 بني كرفط................................................................................................ 

إعــالن بإيــد ع ونشــر  شــروع  رســشم ينــص علــى أن  ملنفعــة  لع8 ــة تق�ضــي إنجــ8ز 

  لقنــش ت  لرئيســية  لجنشبيــة وفتــح  ســلك لالســتغال7 بمنطقــة  لســقي

  د ر خروفــة بجهــة طنجــة - تطــش ن -  لحســيمة إقليــم  لعر ئــش جم8عــة

 ...................................................... 8896 بني كرفط..........................................

أن  ملنفعــة  لع8 ــة تق�ضــي  ينــص علــى  بإيــد ع ونشــر  شــروع  رســشم  إعــالن 

بمنطقــة  لســقي لالســتغال7  وفتــح  ســلك  شــرق8ن  و د  قنــ8ة   إنجــ8ز 

 د ر خروفــة بجهــة طنجــة - تطــش ن -  لحســيمة عم8لــة طنجــة أصيلــة 

 ...... 8899جم8عة إثنين سيد1  ليمني ..........................................

أن  ملنفعــة  لع8 ــة تق�ضــي  ينــص علــى  بإيــد ع ونشــر  شــروع  رســشم  إعــالن 

بمنطقــة  لســقي لالســتغال7  وفتــح  ســلك  شــرق8ن  و د  قنــ8ة   إنجــ8ز 

إقليــم  لعر ئــش -  لحســيمة  تطــش ن   - طنجــة  بجهــة  خروفــة  د ر    

8902 جم8عة ريص8نة  لشم8لية ....................................................................... 

إعــالن بإيــد ع ونشــر  شــروع  رســشم ينــص علــى أن  ملنفعــة  لع8 ــة تق�ضــي إنجــ8ز 

  لقنــش ت  لرئيســية  لجنشبيــة وفتــح  ســلك لالســتغال7 بمنطقــة  لســقي

إقليــم  لعر ئــش -  لحســيمة  تطــش ن   - طنجــة  بجهــة  خروفــة  د ر    

 .............................................. 8905جم8عة زعرورة ..........................................

إعــالن عــن إيــد ع ونشــر  شــروع قــر ر يعلــن أن  ملنفعــة  لع8 ــة تق�ضــي بتخطيــط 

فيهــ8  بمــ8  بإحــد ث  لطريــق  لســريع  حــدود  لطــرق  لع8 ــة  ملتعلقــة 

 طريــق  لتهيئــة ME70  لر بــط بيــن  طــ8ر  حمــد  لخ8 ــس و حــشر تــد رت

 عبر  لطريق  إلقليمية رقم 3020 وبنزع  لكية  لقطع  ألرضية  لالز ة لهذ  

8908 لغرض للجم8عة  لتر بية  ملج8طية أوالد  لط8لب.................................... 

إعــالن عــن إيــد ع ونشــر  شــروع  رســشم يق�ضــي ب8لتر جــع عــن  شــروع  ملرســشم 

ب8إلعــالن أن  ملنفعــة  لع8 ــة تق�ضــي بإنجــ8ز  شــروع  لنقــل  لهيدرولــي 

للفشســف8ط  ــن  ملشقــع  ملنجمــي  لكنتــشر إلــى  شقــع أســفي وتنــزع بمشجبــه 

0)89 لكية  لقطع  ألرضية لهذ   لغرض بإقليم  لرح8 نة ............................. 
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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  إلشه8ر  لق8نشني إثب8ت هشيتهم و لسلط8ت  ملسندة إليهم.
وال تتحمل  إلد رة أية  سؤولية فيم8 يتعلق بمضمشن  إلعالن8ت.

 I.  -  إعالنات قانونية

LIFTELEC

تشكيل شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة لشريك و حد

خ8ص  صك  أحك8م  بمشجب 

إنش8ء  تم   ،2022 أبريل   (9 بت8ريخ 

ذ ت  لشركة   لنظ8م  ألس8�ضي 

 سؤولية  حدودة  ع  س8هم و حد، 

وخص8ئصه8 على  لنحش  لت8لي :

شركة ذ ت  سؤولية   :  لنمشذج 

 حدودة بمس8هم و حد.

LIFTELEC : السم 

 ملشضشع : فني في  ملن8ولة و لتخزين 

و لتخزين.

:  لد ر  لبيض8ء،   ملقر  لرئي�ضي 

لش  للشفر  ريزيدنس  جشمليم8  ش8رع 

653  لط8بق  لر بع شقة رقم )).

 ملدة : 99 سنة.

رأس  مل78 : 0.000) درهم.

:  لسيد  حمد   لشريك  لشحيد 

شنشش7.

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 

)3 ديسمبر  ن كل سنة.

 ملدير :  لسيد  حمد شنشش7.

قلم  لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 

ب8لد ر  لبيض8ء   ملحكمة  لتج8رية 

رقم  تحت   2022 أبريل   28 بت8ريخ 

.822660

قلم  في  تسجيل  لشركة  تم 

ب8لد ر  لبيض8ء   ملحكمة  لتج8رية 

تحت  لرقم   2022 أبريل   28 في 

.57(669

1 P

RYGO SERVICES
25  8رس  بمقت�ضى عقد حرر في 
ذ ت  شركة  تأسيس  تم   2022
وحيد  لشريك   سؤولية  حدودة 

ب8لخص8ئص  لت8لية :
 RYGO  :  السم  لتج8ر1 

.SERVICES
 :  لهدف  الجتم8عي 
 IMPORTATION ET
 EXPORTATION (MARCHAND

.(OU INTERMEDIAIRE
درهم   (00.000  : رأس  مل78 
 (00 ب  حصة   (000 إلى   قسمة 
درهم للحصة  لش حدة لص8لح  لسيد 

يشنس أ شيح.
5  ملسيرة  أ ل   :  ملقر  الجتم8عي 
رقم 669 حي يعقشب  ملنصشر  لرب8ط.

 لتسيير : للسيد يشنس أ شيح.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 2022 أبريل   26  لتج8رية ب8لرب8ط في 
رقم  لسجل   (27(38 رقم  تحت 

 لتج8ر1 )5976).
2 P

UM6P VENTURES
شركة  س8همة

رأسم8له8 : 63.000.000) درهم
 ملقر  الجتم8عي : ج8 عة  حمد 

 لس8دس للفنشن  لتطبيقية
تجزئة 660، حي  شال1 رشيد

بن جرير
 لسجل  لتج8ر1 رقم 965) بن جرير

 لزي8دة في  لرأسم78
بمقت�ضى  حضر  لجمع  لع8م غير 
 ،2022 28  8رس   لع8د1  ملنعقد في 

تقرر  8 يلي :

في  لرأسم78  الجتم8عي   لزي8دة 
درهم،   77.000.000 بمبلغ  للشركة 
وبذلك يرتفع  ن 86.000.000 درهم 
بإصد ر  درهم،   (63.000.000 إلى 
ع8دية  ن  جديدة  أسهم   770.000
للقيمة  السمية  درهم   (00 فئة 

 لش حدة، ص8درة ب8لتك8فؤ.
أفضلية  حق  على   لحف8ظ 

 الكتت8ب للمس8همين.
إعط8ء  لصالحي8ت  لالز ة ملجلس 
 إلد رة لتحقيق  لزي8دة في  لرأسم78.

تعديل  ش ز1 و شروط للفصل 7 
 ن  لق8نشن  ألس8�ضي.

بمقت�ضى  حضر  جلس 
،2022 أبريل   (5   إلد رة  ملنعقد في 

تقرر  8 يلي :
في  تحقيق  لزي8دة  لنه8ئية 
 لرأسم78، لينقل  لرأسم78 بذلك إلى 

63.000.000) درهم.
7  ن  للفصل  تعديل  ش ز1 

 لق8نشن  ألس8�ضي.
بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني، 
 لضبط لدى  ملحكمة  البتد ئية ب8بن 
تحت   ،2022 أبريل   26 جرير بت8ريخ 

رقم 27).
قصد  لنشر و إلعالن

3 P

MAJ ENTREPRISES
SARL AU

تغيير ت  ختلفة
على إثر  د والت  لجمعية  لع8 ة 
2  8رس   الستثن8ئية  ملنعقدة بت8ريخ 
 MAJ شركة  قرر  س8همش   ،2022
ENTREPRISES SARL AU  لتغيير ت 

 لت8لية :

:  ستق8لة  تغيير  سير  لشركة 

 لسيد  صطفى  لطشيل وتعيين  سير 

جديد لشركة  لسيد بدر نك8د1.

بين  تحشيل  ألسهم   : بيع  ألسهم 

 ملحش7  لسيد  صطفى  لطشيل 

و ملحش7 إليه  لسيد بدر نك8د1.

تغيير  لقش نين  ألس8سية للشركة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   6 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 55373).

4 P

MLHMD IMP EXP

 SARLAU

ع8م  ستثن8ئي  جمع  بمقت�ضى 

قرر  لشريك  لشحيد   22/04/2022

للشركة MLHMD IMP EXP  8 يلي : 

فتح فرع للشركة في ثم8ره.

 قر  لفرع : رقم 30  لط8بق  لث8ني 

 لتجزئة  لصن8عية  لقصر  لصغير 

 لصخير ت.

:  لسيد  حمد لحمشد1   لتسيير 

 ملسير لفرع  لشركة.

بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 

ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 

بت8ريخ  (27267 رقم  تحت   ب8لرب8ط 

.28/04/2022

5 P
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ديش ن  ألست8ذ  حمد كريم دوليز 7

IMMOGIME شركة
ش.م.م

شركة  حدودة  ملسؤولية
رأسم8له8 : 00.000) درهم

 ملقر  الجتم8عي :  لد ر  لبيض8ء

67 زنقة عبد هللا  ملديشني

 لط8بق  ألو7  لشقة 2

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد تشثيقي تلق8ه ديش ن 

دوليز 7  شثق  كريم   ألست8ذ  حمد 

بت8ريخ 05/04/2022  ب8لد ر  لبيض8ء 

تم تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية 

 ميز ته8 ك8لت8لي :

 لتسمية : IMMOGIME ش.م.م.

سش ء  تهدف  لشركة   :  لهدف 

خ8رج   آو  د خل  ب8ملش8ركة  أو  ألجله8 

 ملغرب :

تج8رة  لحديد و ش د  لبن8ء.

صنع  ملع8دن  لحديدية.

 لزر عة.

بيع وشر ء  ملعد ت  لزر عية.

 ستير د  عد ت  لبن8ء.

 ملع8 الت  لعق8رية.

بيع وشر ء  عد ت  لبن8ء.

أشغ78  لبن8ء  ملختلفة.

 لعمل في جميع  نش ع  لحرف.

 الستير د و لتصدير.

 لتج8رة.
و لديكشر  و لتجهيز   لتخطيط 

و لتأثيث  و لخ8رجي   لد خلي 

و لتنجيد.

و لتركيب  أعم78  لتخطيط 

و لديكشر.

 ق8و7 ديكشر.

و ألملنيشم  نج8رة  لخشب 

وأعم78  و ألقف78  و لحديد  و ملعدن 

 لفشالذ  ملق8وم للصدأ وجميع أنش ع 

 لسد د ت.

أعم78  لتشطيب،  جميع 

 لسب8كة و ملر جل وتغطية  ألرضي8ت 

وأعم78  لرخ8م  و لطالء  و لجدر ن 

و لتدفئة  ملركزية  و لكهرب8ء  و لطالء 

وتكييف  لهش ء و لعز7 و لسد. 

جميع  ملهن.

 ق8و7 بن8ء وأعم78  ختلفة.

في  لتج8رة  و لتصدير   الستير د 

بشكل ع8م.

أنش ع  جميع  وتصدير   ستير د 

 لبض8ئع.

 لتشزيع  لع8م.

أعم78  تنشعة ولش زم  تنشعة.

و الستش8ر ت  إلد رية   لخد 8ت 

و لعق8رية.

أخرى  تعلقة  خد 8ت  أ1 

بتسشيق  ملنتج8ت  لعق8رية.

وبيع جميع  للش زم  ملكتبية  شر ء 

و للش زم  وأجهزة  لكمبيشتر  و ألث8ث 

 ملدرسية.

 لتصميم  لجر فيكي و لطب8عة.

جميع  ملع8 الت  ع8م،  وبشكل 

 لتج8رية و لصن8عية و ألور ق  مل8لية 

و ملع8 الت  مل8لية،  و لعق8ر ت 

 ملرتبطة بشكل  ب8شر أو غير  ب8شر 

أو  ن  أعاله،  ب8ألنشطة  ملذكشرة 

 ملحتمل أن تعزز تحقيقه8 وتطشيره8، 

غير  أو  أ1  ش8ركة  ب8شرة  وكذلك 

في  بأ1 شكل  ن  ألشك78   ب8شرة، 

 لشرك8ت  لتي تسعى لتحقيق أهد ف 

 م8ثلة أو ذ ت صلة.

حدد  ملقر   :  ملقر الجتم8عي 

 67 ب8لد ر  لبيض8ء،   الجتم8عي 
زنقة عبد هللا  ملديشني  لط8بق  ألو7 

 لشقة 2.

 ملدة : 99 سنة.

حدد   :  لرأسم78  الجتم8عي 
درهم   (00.000 رأسم78  لشركة في 

حصة  جتم8عية   (000  قسمة إلى 

 ن 00) درهم لكل و حدة، كل حصة 

تم   ،(000 )  لى  تحمل  لرقم  ن 

شكل  على  قبل  لشرك8ء  دفعه8  ن 

تشزيعه8  تم  و لتي  نقدية   س8هم8ت 

على  لشكل  لت8لي :

 900 لخديم  عبد  ملجيد   لسيد 

حصة  جتم8عية. 

00) حصة   لسيد  هد1 لخديم 

 جتم8عية.

 ملجمشع : 000) حصة  جتم8عية.   

وذلك  تسيير  لشركة   :  لتسيير 
طرف  لسيد  غير  حدودة  ن  ملدة 

عبد  ملجيد لخديم.
تبتدئ  ن   :  لسنة  الجتم8عية 

ف8تح ين8ير و تنتهي في )3 ديسمبر.
ثم  إليد ع  لق8نشني لدى  ملحكمة 
بت8ريخ ب8لد ر  لبيض8ء    لتج8رية 
26 أبريل 2022 تحت رقم 822762.

ب8لسجل  تقييد  لشركة  تم 
لدى  ملحكمة  لتج8رية   لتج8ر1 
26  بريل  بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء 

2022 تحت رقم 395)57.
للخالصة و لبي8ن

 ألست8ذ  حمد كريم دوليز 7

6 P

NEGOGE DIVERS
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : DOUAR

 BERRHAMOUN - AIN ATIQ -
TEMARA

Tél : 05.37.74.70.46
FAX : 05.37.74.11.53

RC N°((27((
PATENTE : 28397634

IF : 15274090
C.N.S.S : 4547652

تأسيس شركة
 (3 بمقت�ضى عقد عرفي  ؤرخ في 
إعد د  لق8نشن  تم   20(5 أكتشبر 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 حدودة ب8ملميز ت  لت8لية :
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 سؤولية  حدودة.
ديفر  نيكشس   : تسمية  لشركة 

NEGOCE DIVERS
لش زم  بيع وشر ء   : غرض  لشركة 

 ملكتب و ألعم78، تصدير و ستير د.
دو ر   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

برحمشن عين عتيق تم8رة.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 (00.000  :  بلغ رأسم78  لشركة 
درهم،  قسمة ك8لت8لي على  لشرك8ء 

و ملسيرين.

 لسيد  لش في عثم8ن.
 لسيد  لش في عم8د.

رقم  لسجل  لتج8ر1 : ))27)).
7 P

 SUPERETTE RAYHANE
AL FERDAOUSS

SARL AU
في عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�ضى 
)2  8رس 2022 قد تم تأسيس شركة 
»سشبيرت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ريح8ن  لفردوس« ش م م م و.
ريح8ن  سشبيرت   :  لتسمية 

 لفردوس ش م م م و.
:  لتغذية   لهدف  الجتم8عي 

 لع8 ة -  لتج8رة.
رأسم78  لشركة : 00.000) درهم 
فئة  حصة  ن   (000 إلى   قسمة 

00) درهم للحصة  لش حدة.
 (000  لسيد  ملهد1  ألوزعي 

حصة.
سنة  بتد ء  ن   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنه8ئي أ1  ن ت8ريخ وضع 

 لسجل  لتج8ر1.
:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 
)3 ديسمبر  ن كل سنة  8 عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ  ن ت8ريخ  لتسجيل.
 ملقر : عم8رة 30 شقة رقم 8 زنقة 

 شال1  حمد لشكيلي حس8ن  لرب8ط.
 ملسير :  لسيد  ملهد1  ألوزعي.

 : ب8لسجل  لتج8ر1  رقم  لتقييد 
.(23980

8 P

 دريس ب8ز 

 ح8سب  عتمد  ن طرف  لدولة

57، زنقة  عمشرة، رقم 3

 لقنيطرة

GBMATIC
ش.ذ.م.م بشريك وحيد

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي  حرر بت8ريخ 
بمدينة  لقنيطرة،   2022 أبريل   2(
صي8غة  لق8نشن  ألس8�ضي  تمت 
ذ ت  ملسؤولية  أعاله  للشركة 

وحيد  آلتية  بشريك   ملحدودة 

خصشصي8ته8 :



8629 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 

GBMATIC - SARL AU : لتسمية 
 ألهد ف : 

تحليل،  )بر جة،   إلعال ي8ت 
تصميم).

 ملقر  الجتم8عي : حدد ب8لقنيطرة، 
 (( فلشر1  إق8 ة  أنش 7  ش8رع   ،3

 كتب رقم 7  يمشزة.
في  بلغ  حدد   : رأس  مل78 
 (000 إلى  درهم  قسمة   (00.000
درهم   (00 بقيمة  حصة  جتم8عية 
بحشزة  لشريك  جميعه8  للش حدة، 
 BOMENTRE  لشحيد  لسيد 

.GIUSEPPE PASQUALE
تسيير  على  يسهر   :  لتسيير 
غير  حدد  ألجل  شؤون  ملؤسسة 
 BOMENTRE GIUSEPPE  لسيد 

.PASQUALE
حددت  ملدة  لز نية   :  ملدة 
99 سنة  بتد ء  ن ت8ريخ  للشركة في 
أو  تأسيسه8  8 عد  ح8لتي  لتمديد 
 لحل  لس8بق ألو نه  ملقرر  ن لدن 

 لشريك  لشحيد.
تص8دف   :  لسنة  الجتم8عية 

 لسنة  ملدنية.
 لنتيجة  ملح8سبية :

يقرر  لشريك  لشحيد   : إيج8بية 
تعيين  ألرب8ح  ملحققة.

يتحمل  لشريك  لشحيد   : سلبية 
 لعجز  ملسجل.

ب8ملحكمة  البتد ئية  تم  إليد ع 
تحت   2022 أبريل   26 ب8لقنيطرة في 

رقم 78))9.
للخالصة و لبي8ن

9 P

IMPORAZI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
رأسم8له8 : 00.000) درهم

K ملقر  الجتم8عي : )6 بلشك 
أوالد  وجيه  لقنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل  عقد  بمقت�ضى 
وضع  لق8نشن  تم  ب8لقنيطرة، 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  وحيد  بشريك   ملحدودة 

 ملش صف8ت  لت8لية :

 IMPORAZI - SARL  :  لتسمية 

AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

 ملقر  الجتم8عي : )6 بلشك K أوالد 

 وجيه  لقنيطرة.

:  الستير د   شضشع  لشركة 

و لتصدير.
رأسم78  حدد   : رأسم78  لشركة 

درهم   (00.000 في  بلغ   لشركة 

حصة  جتم8عية   (000 إلى   قسم 

بقيمة 00) درهم للش حدة.

 ملدة : 99 سنة.

زي8تي  إلى  لسيد  أسند   :  لتسيير 

عزيز.
ب8لسجل  لتج8ر1  تم  لتقييد 

ب8ملحكمة  البتد ئية ب8لقنيطرة تحت 
رقم 65029 بت8ريخ 20 أبريل 2022.

10 P

NETOYAM شركة
ذ ت  سؤولية  حدودة

تأسيس شركة
عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

 2022 أبريل   (8 بت8ريخ  ب8لقنيطرة 

لشركة  وضع  لق8نشن  ألس8�ضي  تم 

ذ ت  سؤولية  شركة   NETOYAM

 حدودة ب8لخص8ئص  لت8لية :

NETOYAM لتسمية : شركة 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 

 سؤولية  حدودة.
ه8رون  زنقة   :  ملقر  الجتم8عي 

 لرشيد إق8 ة  لفردوس رقم 3  يمشز  

-  لقنيطرة.

غرض  يكشن   : غرض  لشركة 

 لشركة :

تنظيف  ملحالت و أل 8كن  لع8 ة 

و لخ8صة.

كل  لعملي8ت  ع8 ة  وبصفة 

 لتج8رية،  لصن8عية،  لعق8رية 

بنش8ط  عالقة  له8  و مل8لية  لتي 

 لشركة و لتي  ن شأنه8  ملس8همة في 

تنمية  لشركة.

 دة  لشركة : 99 سنة  بتد ء  ن 
تأسيسه8  لنه8ئي.

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 
نه8ية ديسمبر  ن كل سنة.

 (00.000  :  لرأسم78  الجتم8عي 
درهم  قسمة إلى 000) حصة بقيمة 
00) درهم للش حدة سدد ثمنه8 ك8 لة 

 ن طرف :
 لسيد عزيز عسيلة 500 حصة.

 500 عسيلة   لسيد  صطفى 
حصة.

يسير  لشركة  لسيد   :  لتسيير 
عزيز عسيلة.

وقيدت  لشركة ب8لسجل  لتج8ر1 
ب8لقنيطرة  لدى  ملحكمة  البتد ئية 

تحت رقم 65063.
بمث8بة و قت�ضى

 ملسيرة

11 P

FABRIPALLETE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم8له8 : 0.000) درهم
R.C. : 1383

 لخص  حضر  لجمع  لع8م 
 الستثن8ئي للشركة

إط8ر  لجمع  لع8م  الستثن8ئي  في 
FABRIPALLETE شركة ذ ت  لشركة 
بت8ريخ   سؤولية  حدودة  ملنعقد 
حي   : ب  2022  لك8ئنة  أبريل   (5
 7 رقم  زنقة  عركة  لزالقة   لفتح 
سيد1 يحيى  لغرب، تد و7  س8همش 

 لشركة ب8إلجم8ع على  8 يلي :
قر ءة تقرير  لتسيير  لذ1 ق8م به 

 ملسير.
س8بقة  بصفة  تصفية  لشركة 

ألو نه8.
يشسف  أور غ  تعيين  لسيد 
وتحديد  عن  لتصفية   ملسؤو7 
 قره8 حي  لفتح زنقة  عركة  لزالقة 

رقم 7 سيد1 يحيى  لغرب،
تم  إليد ع  لق8نشني للشركة لدى 
ب8ملحكمة  البتد ئية  كت8بة  لضبط 
 2022 أبريل   26 بسيد1 سليم8ن في 

تحت رقم 90/2022.
12 P

 SOCIETE ALYM

INNOVATION
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد
رأسم8له8 : 0.000) درهم

 قره8  الجتم8عي : 7 زنقة و د زيز

 لط8بق  لث8لث شقة 7 أكد 7

 لرب8ط

 لحل  ملبكر للشركة
بمقت�ضى  حضر  لجمع  لع8م 

 SOCIETE لشركة  غير  لع8د1 

شركة ذ ت   ALYM INNOVATION

وحيد،  بشريك   سؤولية  حدودة 

تقرر  8 يلي :

 لحل  ملبكر للشركة.

تعيين  لسيد  ش ن  نيس، 

بصفته  صفي للشركة.

تصفية  لشركة  تحديد  قر 

بمقره8  الجتم8عي أعاله.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   25 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 27099).

13 P

BENHAMDA TRANS
SARL AU

بمقت�ضى  لعقد  لعرفي  ملحرر في 

 لقنيطرة بت8ريخ 26 أبريل 2022، تم 

 التف8ق على  لق8نشن  ألس8�ضي لشركة 

ذ ت  لخص8ئص  لت8لية :

 BENHAMDA TRANS : لتسمية 

SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 

ذ ت  س8هم   ملسؤولية  ملحدودة 

و حد.

 لغرض :

 ق8و7  لنقل  لشخ�ضي.

ش8رع   78  :  ملركز  الجتم8عي 

أبش بكر  لصديق إق8 ة إيم8ن  كتب 

2  لقنيطرة.

درهم   (00.000  :  لرأسم78 

حصة  جتم8عية   (000  قسمة إلى 

بقيمة 00) درهم للحصة  لش حدة.
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:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 
نه8ية ديسمبر  ن كل سنة.

5%  الحتي8طي  لق8نشني   :  ألرب8ح 
و لب8قي بعد  ملد ولة.

لتسيير  ق8نشني8  عين   :  لتسيير 
 لشركة وملدة غير  حدودة.

 ملعطي بنحمدى.
في  ملحكمة  تسجيل  لشركة  تم 
أبريل   26  البتد ئية  لقنيطرة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 65097.
14 P

PARCOURS GHRIBAT
SARL AU

إعالن عن تغيير ق8نشني
لشركة  أقيم  لق8نشن  ألس8�ضي 
بمقت�ضى  ذ ت  سؤولية  حدودة 
 2022 27  8رس  بت8ريخ  عرفي  عقد 

تقرر فيه  لتغيير ت  لت8لية :
I - تفشيت حصص :

قرر  ملحضر  لع8م تفشيت حصص 
 لشركة فأصبحت كم8 يلي :

 (000  لسيد عبد  لش حد دح8ن 
حصة.

II - تعيين  سير  لشركة :
تعيين  سير  قرر  ملحضر  لع8م 

 لشركة كم8 يلي :
للسيد  تسيير  لشركة  عهد 
بت8ريخ  دح8ن،  ملزد د   عبد  لش حد 
للبط8قة  و لح8 ل   (973 23  8رس 

.G295293 لشطنية رقم 
بمصلحة  تقييد  لق8نشني  تم 
 لسجل  لتج8ر1 ب8ملحكمة  البتد ئية 

ب8لقنيطرة.
15 P

SETEXAM
شركة  جهشلة  السم

رأسم8له8 : 20.000.000) درهم
  قره8  الجتم8عي : طريق طنجة، 

كلم 7،  لعص8م،  لقنيطرة
إثر  لجمع  لع8م  لغير  على   -  I
25  8رس  بت8ريخ   لع8د1  ملنعقد 
شركة  قرر  س8همش    ،2022
شركة  جهشلة  السم،   SETEXAM
درهم   (20.000.000 رأسم8له8 

طنجة،  طريق   :   قره8  الجتم8عي 

كلم 7،  لعص8م،  لقنيطرة،  8 يلي :

بمبلغ  رأسم78  تخفيض 

بإلغ8ء  وذلك  درهم   50.000.000

بمن8سبة  سهم  كتتبة   500.000

في  لجمع   لزي8دة  لعينية  ملقررة 

بت8ريخ   لع8م  لغير  لع8د1  ملنعقد 

وذلك بتخفيض   ،20(8 نشفمبر   (5
 (70.000.000 رأسم78  ن  بلغ 

درهم إلى 20.000.000) درهم.

بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني   -  II

ب8ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 2022 أبريل   22 بت8ريخ  ب8لقنيطرة 

تحت رقم 75))9.

16 P

ARWAM LOGISTIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد
رأسم8له8 : 00.000) درهم

 ملقر  الجتم8عي : 26 ش8رع أبي زرعة 

 39 ش8رع  شال1 عبد  لعزيز 

و86  كرر، ش8رع  شال1 عبد 

 لرحم8ن، عم8رة A،  كتب 7، 

 لقنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل  عقد  بمقت�ضى 

ب8لقنيطرة، تم وضع  لق8نشن  ألس8�ضي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

بشريك و حد ذ ت  ملش صف8ت  لت8لية :

 ARWAM LOGISTIC  :  لتسمية 

.SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.

أبي  ش8رع   26  :  ملقر  الجتم8عي 

زرعة 39 ش8رع  شال1 عبد  لعزيز و86 

عبد  لرحم8ن،  ش8رع  شال1   كرر، 

عم8رة A،  كتب 7،  لقنيطرة.

 شضشع  لشركة :

 ملق8ولة في نقل  ألشخ8ص ؛

 ملق8ولة في نقل  لبض8ئع ؛

تشزيع  ملنتج8ت  لغذ ئية. 
رأسم78  حدد   : رأسم78  لشركة 

درهم   (00.000 في  بلغ   لشركة 

حصة  جتم8عية   (000 إلى   قسم 

بقيمة 00) درهم للش حدة.

 ملدة : 99 سنة.

إلى  لسيد  أسند   :   لتسيير 

.EL HLAOUI ADIL

ب8لسجل  لتج8ر1  تم  لتقييد 

ب8ملحكمة  البتد ئية ب8لقنيطرة  تحت 

رقم )3)65 بت8ريخ 27 أبريل 2022.
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 MAROC SOUDAGE

INDUSTRY

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم8له8 : 00.000) درهم

 ملقر  الجتم8عي : بقعة 77  ملنطقة 

 لصن8عية  لبلدية،  لقنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل  عقد  بمقت�ضى 

ب8لقنيطرة، تم وضع  لق8نشن  ألس8�ضي 

لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 ملش صف8ت  لت8لية :

 MAROC SOUDAGE  :  لتسمية 

.INDUSTRY SARL

ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 

 ملسؤولية  ملحدودة.

 ملقر  الجتم8عي : بقعة 77  ملنطقة 

 لصن8عية  لبلدية،  لقنيطرة.

 شضشع  لشركة :

 CHAUDRONNERIE EN FER

 OU EN CUIVRE (Fabricant de

.(Grosse

رأسم78  حدد   : رأسم78  لشركة 

درهم   (00.000 في  بلغ   لشركة 

حصة  جتم8عية   (000 إلى   قسم 

بقيمة 00) درهم للش حدة.

 ملدة : 99 سنة.

أسند إلى  لسيد زكري8ء   :  لتسيير 

جليل.

ب8لسجل  لتج8ر1  تم  لتقييد 

ب8ملحكمة  البتد ئية ب8لقنيطرة  تحت 

رقم 65089 بت8ريخ 26 أبريل 2022.
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FA & FRE FOOD
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  الجتم8عي : 95  كرر، 

تجزئة دي8ر  ملنصشر،  لخميس8ت
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

29075
إعالن  تعدد  لقر ر ت

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 أبريل   7 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لت8لية :
على  ينص  :  لذ1   ( رقم   قر ر 

 8 يلي : تغيير تسمية  لشركة ؛
على  ينص  :  لذ1   2 رقم   قر ر 

 8 يلي : تغيير  لنش8ط  لشركة ؛
على  ينص  :  لذ1   3 رقم   قر ر 
تغيير  لشكل  لق8نشني   : يلي   8 

للشركة ؛
على  ينص  :  لذ1   7 رقم   قر ر 

 8 يلي : تحشيل أسهم  لشركة ؛
على  ينص  :  لذ1   5 رقم  قر ر 
زي8دة رأس  مل78 عن طريق   : يلي   8 
 ملس8همة  لنقدية  ن خال7 إصد ر 

أسهم جديدة في  لشركة ؛
على  ينص  :  لذ1   6 رقم   قر ر 
 8 يلي : تعيين  سير  ش8رك للشركة.

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 
 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية :

 بند رقم 2 :  لذ1 ينص على  8 يلي : 
.FA & FRE FOOD سم  لشركة هش 

 بند رقم ) :  لذ1 ينص على  8 يلي : 
شركة  هش  للشركة   لشكل  لق8نشني 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.
 : :  لذ1 ينص  8 يلي   3 بند رقم 
في  ملغرب   لغرض  ن  لشركة سش ء 

أو في  لخ8رج :
وتشزيع  ملنتج8ت  لغذ ئية،  صنع 
 كتبة وور قة،  لدر سة و الستش8ر ت 
و لخد 8ت  ملتعددة،  ش8ركة  لشركة 
بأية وسيلة أو بأ1 شكل ك8ن في أ1 عمل 
وبشكل  إلنش8ء،  شركة  وأ1   م8ثل 
أعم جميع  ملع8 الت  لتج8رية و مل8لية 
بشكل  تتعلق  و لعق8رية  و ملنقشلة 
 ب8شر أو غير  ب8شر ب8ألشي8ء  ملذكشرة 
أعاله أو  لتي قد تكشن تسهيل تطشير أو 

تشسيع  لشركة.
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 بند رقم 7 :  لذ1 ينص على  8 يلي : 
 (00 000 يتم تحديد رأسم78 بمبلغ 
 (00 سهم   (000 إلى  درهم  قسمة 

درهم  للسهم.
بند رقم 8  لذ1 ينص على  8 يلي : 
نقد   يس8هم  لشريك  لشحيد 
درهم   (00.000 قدره  كلي  بمبلغ 
ب8لك8 ل  ورأسم78  لشركة  دفشع 
:  لسيدة  ك8لت8لي  وتكشن  ملس8همة 
 (0.000 تجلب  بلغ  إله8م  دحم8ني 
درهم و لسيد دحم8ني عبد  للطيف 
و لسيد  درهم   80.000 يجلب  بلغ 
 (0.000 دحم8ني  حمد يجلب  بلغ 

درهم.
على  ينص  :  لذ1   2( رقم   بند 
غير  لفترة  تد ر  لشركة   : يلي   8 
 :   حددة  ن قبل  سيرين  ش8ركين 
و لسيد  إله8م  دحم8ني   لسيدة 

دحم8ني عبد  للطيف.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بت8ريخ  ب8لخميس8ت    البتد ئية 

7) أبريل 2022 تحت رقم 258.
 ملسير : هش8م بششرط8ت
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KFAM
SARL

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
قد   ،2022 6)  8رس   لرب8ط بت8ريخ 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة.
.KAFM SARL : لتسمية 

تطشير  ملب8ني   :  لهدف  الجتم8عي 
 لعق8رية.

رأسم78  لشركة : 00.000) درهم 
فئة  حصة  ن   (000 إلى   قسمة 

00) درهم للحصة  لش حدة :
 لسيد أ ين  لر يس 500 حصة ؛
 لسيدة  يسشم فلدة 500 حصة.

شنة  بتد ء  ن   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنه8ئي أ1  ن ت8ريخ وضع 

 لسجل  لتج8ر1.
:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 
)3 ديسمبر  ن كل سنة  8 عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ  ن ت8ريخ  لتسجيل.

59 ش8رع  بن سين8، شقة   :  ملقر 
رقم ))، أكد 7،  لرب8ط.

 ملسير :  لسيد أ ين  لر يس.
 ملسيرة :  لسيدة  يسشم فلدة.

 : ب8لسجل  لتج8ر1  رقم  لتقييد 
.(59725
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MBH MOBILITY
SARL AU
تأسيس 

بمقت�ضى  لعقد  لعرفي  ملنعقد 
تأسيس  تم   2022 28  8رس  بت8ريخ 
ذ ت  سؤولية  حدودة  شركة 

لشريك و حد حسب  8 يلي :
 MBH MOBILITY  :  لتسمية 

.SARL AU
ت8جر  ستشرد  :  لتج8رة،   لهدف 
لجميع  ملركب8ت  لجديدة أو  ملستعملة.

زنقة   ،30 رقم  عم8رة   :  لعنش ن 
 ،8 رقم  لشكيلي، شقة  أحمد   شال1 

حس8ن،  لرب8ط.
 ملدة : 99 سنة.

 لرأسم78 : 0.000) درهم.
بنحمش  تعيين  لسيد   :  لتسيير 
 حمد  هد1  سير   ع  إل ض8ء 

 الجتم8عي.
 لسنة  الجتم8عية :  ن ف8تح ين8ير 

إلى )3 ديسمبر  ن كل سنة.
نسبة  تخصم   : تشزيع  ألرب8ح 
لتكشين  الحتي8ط  5%  ن  ألرب8ح 

 الجتم8عي.
تم  لتأسيس  لق8نشني لدى كت8بة 
ب8لرب8ط  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 
تحت  لسجل  لتج8ر1 رقم 59807).

للخالصة و لبي8ن         
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MAINTRADINGBROKER
SARL AU
تأسيس 

بمقت�ضى  لعقد  لعرفي  ملنعقد 
تأسيس  تم   2022 22  8رس  بت8ريخ 
ذ ت  سؤولية  حدودة  شركة 

لشريك و حد حسب  8 يلي :

 لتسمية :

 M A I N T RA D I N G B R O K E R

.SARL AU

تج8رة  للش زم و ملعد ت   :  لهدف 

 ملعلش 8تية و ملكتبية.

زنقة   ،30 رقم  عم8رة   :  لعنش ن 

 ،8 رقم  لشكيلي، شقة  أحمد   شال1 

حس8ن،  لرب8ط.

 ملدة : 99 سنة.

 لرأسم78 : 00.000) درهم.

: تعيين  لسيد  لط8هر1   لتسيير 

جال7  سير   ع  إل ض8ء  الجتم8عي.

 لسنة  الجتم8عية :  ن ف8تح ين8ير 

إلى )3 ديسمبر  ن كل سنة.

نسبة  تخصم   : تشزيع  ألرب8ح 

لتكشين  الحتي8ط  5%  ن  ألرب8ح 

 الجتم8عي.

تم  لتأسيس  لق8نشني لدى كت8بة 

ب8لرب8ط  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 

تحت  لسجل  لتج8ر1 رقم 59837).
للخالصة و لبي8ن
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شركة فندق أومليل 
ش.م

رأسم8له8 : 8.390.000 درهم

سجل تج8ر1 : 28275

تغيير  ملقر  الجتم8عي و نح تر خيص
بمقت�ضى  د والت  جتم8ع 

 ملجلس  إلدر 1 و لجمعية  لعمش ية 

بت8ريخ    الستثن8ئية  ملنعقدين 

»فندق  لشركة   2022 أبريل   22

أو ليل« ش.م، تقرر  8 يلي :

للشركة  نقل  ملقر  الجتم8عي 

زنقة  75  كرر،  إلى  لط8بق  ألر�ضي 

جعفر  لصديق، أكد 7،  لرب8ط.

70  ن  للفصل  طبق8   إلذن 

 لق8نشن 7.95) ببيع  لعق8ر ذ1  لرسم 

جميع  لصالحي8ت  و نح   R/22841

للسيد فنيد عم8ر للقي8م بذلك.

عق8ر1  بشر ء  جمع   إلذن 

بمر كش.

ملحضر1  تم  إليد ع  لق8نشني 
لدى  صلحة  لسجل   الجتم8عين 
 لتج8ر1 ب8ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط 
رقم  تحت   2022 أبريل   29 بت8ريخ 

.(27296
وهذ  بمث8بة  قتطف وبي8ن

23 P

FAHD NEGOCE
SARL AU

تأسيس شركة
في  عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�ضى 
ب8لرب8ط تم تأسيس   2022 أبريل   (3
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
بشريك و حد  لتي تحمل  لخص8ئص 

 لت8لية :
 FAHD NEGOCE  :  لتسمية 

.SARL AU
 لهدف  الجتم8عي :

ت8جر ؛
أو  في  ألشغ78  ملختلفة   ق8و7 

أشغ78  لبن8ء ؛
 ق8و7 في أعم78  لنظ8فة.

رأس  مل78 : 00.000) درهم.
سنة  بتد ء  ن   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنه8ئي.
 ملقر  الجتم8عي : 5) ش8رع  ألبط78 

رقم 7، أكد 7،  لرب8ط.
يشسف  لعبدالو1،   :  لتسيير 
 ملزد د بت8ريخ 987)،  لح8 ل للبط8قة 
 لشطنية رقم AB5(9067  لس8كن ب 
قط8ع  لفتح،  أرض بنع8شر،   (039

 لعي8يدة، سال.
تم  لتسجيل   :  لسجل  لتج8ر1 
ب8لسجل  لتج8ر1 ب8ملحكمة  لتج8رية 
ب8لرب8ط بت8ريخ 28 أبريل 2022 تحت 

رقم 59889) رقم  إليد ع 27288).
24 P

 SNHAJI SERVE
SARL AU

رأسم8له8 : 00.000) درهم
 ملقر  الجتم8عي : 56 زنقة  بر هيم 
 لرود ني،  لعم8رة 56،  لشقة 2، 

 ملحيط،  لرب8ط
بت8يخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   2022 أبريل   (7
تحمل  سم »صنه8جي سيرف« ش.ذ.م.م 

ش.و تتشفر على  ملميز ت  لت8لية :
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 ملقر  الجتم8عي : 56 زنقة  بر هيم 

 ،2 56،  لشقة   لرود ني،  لعم8رة 

 ملحيط،  لرب8ط.

 لهدف  الجتم8عي :  ق8و7 في إد رة 

 ألعم78.

 دة  الستمر ر : 99 سنة.
درهم   (00.000  : رأس  مل78 

فئة  حصة  ن   (000 إلى   قسمة 

00) درهم  شزع كم8 يلي :

 (000 سع8د   لسيدة  لصنه8جي 

حصة.

تعيين  لسيدة  تم   :  لتسيير 

للشركة  كمسيرة  سع8د   لصنه8جي 

ملدة غير  حدودة.

تبتدئ  ن   :  لسنة  الجتم8عية 

ف8تح ين8ير وتنتهي في )3 ديسمبر.

لتكشين   %5 بعد  قتط8ع   :  ألرب8ح 

يشزع  صندوق  الحتي8ط  لق8نشني، 

 لب8قي على  لشرك8ء حسب حصصهم.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

تحت  لسجل  ب8لرب8ط   لتج8رية 

 لتج8ر1 رقم 59877).
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 BORLY TOUR INDUSTRIE
SARL AU

أس8س  سجل  نظ8م  بمقت�ضى 

ب8لرب8ط   2022 30  8رس  بت8ريخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة.

 BORLY TOUR  :  لتسمية 

.INDUSTRIE

أعم78  لتصنيع   :  لهدف 

و لتصدير  و الستير د   مليك8تيكي 

)ت8جر أو وسيط) وأعم78  ختلفة.

ع8 ر  دو ر   :  لعنش ن  لتج8ر1 

طريق غبشلة، تم8رة.

 لرأسم78 : حدد رأسم78  لشركة 

في 00.000) درهم  قسمة إلى 000) 

للحصة  درهم   (00 بقيمة  حصة 

لص8لح  لسيد ي8سين بشرلي.

: تم تعيين  لسيد ي8سين   لتسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  بشرلي 

 حدودة.

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 

)3 ديسمبر  ن كل سنة  8 عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ  ن ت8ريخ  لتسجيل.
في  لسجل  لتج8ر1  تم  لتقييد 

بت8ريخ   (36033 رقم  تحت   تم8رة 

7) أبريل 2022.
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 EPSILON EXPRESS
SARL AU

أس8س  سجل  نظ8م  بمقت�ضى 

تم  ب8لرب8ط   2022 أبريل   8 بت8ريخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

 ملحدودة بشريك و حد.

.EPSILON EXPRESS : لتسمية 

و لدولي،  :  لنقل  لشطني   لهدف 

 ستير د وتصدير، أعم78  ختلفة.

ش8رع  لحسن   :  لعنش ن  لتج8ر1 

تجزئة  لعيبشد1،  لط8بق   ألو7، 

 لر بع  لشقة 26، تم8رة.

 لرأسم78 : حدد رأسم78  لشركة 

في 00.000) درهم  قسمة إلى 000) 

للحصة  درهم   (00 بقيمة  حصة 

لص8لح  لسيد  حمد  لقندو�ضي.

تم تعيين  لسيد  حمد   :  لتسيير 

للشركة ملدة غير   لقندو�ضي كمسير 

 حدودة.

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 

)3 ديسمبر  ن كل سنة  8 عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ  ن ت8ريخ  لتسجيل.
في  لسجل  لتج8ر1  تم  لتقييد 

بت8ريخ   (36(79 رقم  تحت   بتم8رة 

28 أبريل 2022.
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 LE COIN DE LA VAPE
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�ضى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ 

تم  ب8لرب8ط،   2022 أبريل   (3 بت8ريخ 

وضع  لق8نشن  ألس8�ضي لشركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ش.و و لتي تحمل 

 لخص8ئص  لت8لية :

 LE COIN DE LA VAPE : لتسمية 

ش.ذ.م.م ش.و.

 لهدف  الجتم8عي : 

) - بيع  لسج8ئر  اللكترونية ؛

2 -  ستير د وتصدير ؛

3 - بيع أ1  نتج  تعلق ب8لسج8ئر 

 إللكترونية.
رأسم78  لشركة : 00.000) درهم 

 كشن  ن 000) حصة  ن فئة 00) 

درهم لكل و حدة  قسمة كم8 يلي :

 لسيد رض8 بغد د 000) حصة.

سنة  بتد ء  ن   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنه8ئي.
 ملقر  الجتم8عي : بلشك G رقم 7)) 

 لديشر  لحش ر، ح.1.م  لرب8ط.

 لتسيير :  لشركة  سيرة  ن طرف 

 لسيد رض8 بغد د.

 (5987( رقم   لسجل  لتج8ر1 

 لرب8ط.

28 P

MOUNAW
SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

يقدر رأسم8له8 ب : 00.000) درهم

 ملقر  الجتم8عي :  لرقم 6، إق8 ة 
رحمة، زنقة  لنرونج  لشقة رقم 8، 

قط8ع 7)، حي  لري8ض،  لرب8ط

في عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�ضى 

بت8ريخ و سجل   2022 ين8ير   25 

قرر شرك8ء  لشركة   2022 ين8ير   3(

 8يلي :

تغيير  ملقر  الجتم8عي للشركة  ن 

إلى  لعنش ن  أعاله   لعنش ن  ملذكشر 

 لت8لي :

 A( M5  لعم8رة رقم   :  ملحل رقم 

تق8طع زنقة  لهد 7 وزنقة  الن8ن8س، 

حي  لري8ض،  لرب8ط.

تشسيع  لنش8ط  الجتم8عي 

للشركة ليصبح كم8 يلي :

وبيع  و لتصدير   الستير د 

و نتج8ت   ستحضر ت  لتجميل 

 لعن8ية ب8لصحة  لجسدية.

وبيع  ستحضر ت   ستير د 

 لتجميل.

بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 

ب8لرب8ط  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 

رقم  تحت   ،2022 أبريل   27 بت8ريخ 

 : رقم  ) لسجل  لتج8ر1   (27(86

.((73(7(
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REVOLUTION DESIGN
SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

يقدر رأسم8له8 ب : 300.000 درهم

 ملقر  الجتم8عي : زنقة  لزيتشن، 

إق8 ة س8يس B  لشقة رقم )، حي 

 لري8ض،  لرب8ط

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

بت8ريخ و سجل   2022 فبر ير   (7 

22 أبريل 2022 ب8لرب8ط، قرر شرك8ء 

 لشركة  8يلي :

تفشيت 300 حصة  جتم8عية  ن 

طرف  للحصة  ن  درهم   (00 فئة 

نش 7  للسيدة  بريني  هش8م   :  لسيد 

 لزر يد1.

حصة  جتم8عية   (200 تفشيت 

 ن فئة 00) درهم للحصة  ن طرف 

عبد  لصمد بشيهي للسيدة   :  لسيد 

نش 7  لزر يد1.

كل  ن  لسيد  يصبح  وب8لت8لي 

هش8م بريني و لسيدة نش 7  لزر يد1 

ويصبح  لتقسيم  في  لشركة  شرك8ء 

 لجديد لرأسم78  لشركة كم8 يلي :

 (50.000  : بريني  هش8م   لسيد 

درهم.

 لسيدة نش 7  لزر يد1 : 50.000) 

درهم.

 ملجمشع : 300.000 درهم.

بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 

ب8لرب8ط  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 

رقم  تحت   2022 أبريل   26 بت8ريخ 

.(RC N° : 937(3( (27((5
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KCTC SARL

 كتب  ستش8ر ت ودر س8ت

ش8رع  لحشز، رقم 7  لط8ئر ت،  لرب8ط

06.66.78.58.58

BUILDER ABILITY
SARL

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي  ؤرخ بت8ريخ 7 

أبريل 2022، تم تأسيس شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لخص8ئص 

 لت8لية :

 BUILDER ABILITY  :  لتسمية 

.SARL

ذ ت  شركة   :  لصفة  لق8نشنية 

 سؤولية  حدودة.

5)، ش8رع  ألبط78   :  قر  لشركة 

شقة رقم 7 أكد 7  لرب8ط.

جعلت   :  لهدف  الجتم8عي 

د خل  ملغرب  له8  هدف8   لشركة 

لحس8ب  أو  لحس8به8  إ 8  وخ8رجه 

 لغير أو ب8الشتر ك :

وآالت  وتأجير  عد ت  وبيع  شر ء 

 لبن8ء و لتشييد.

أعم78  حتلفة.

تج8رة  ش د  لبن8ء.

جميع  لعملي8ت  ملتعلقة  إتم8م 

أو  كلي8  غير  ب8شر  أو  بشكل  ب8شر 

إليه8  بإحدى  لعملي8ت  ملش8ر  جزئي8 

 عاله، وذلك لتسهيل نش8ط  لشركة 

 و تعزيزه أو تطشيره.

رأسم78  لشركة : 00.000) درهم 

حصة  ن فئة   (000  كشن  ن 

00) درهم للحصة  لش حدة  قسمة 

ك8لت8لي :

 لسيدة بنيس  نى 500 حصة.

 500 إسم8عيل   لسيد  جعيط 

حصة.

بنيس  نى  :  لسيدة   لتسيير 

و لسيد  جعيط إسم8عيل.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء  ن تأسيس 

 لشركة.

ف8تح  تبتدئ  ن   :  لسنة  مل8لية 

ين8ير إلى )3 ديسمبر.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية ب8لرب8ط يشم 27 أبريل 2022 

تحت رقم 59823).

31 P

GAVEQ CARS
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة بشريك وحيد

قر ر  لشريك  لش حد  بمشجب 

2022 تقرر تأسيس  أبريل   (2 بت8ريخ 

بشريك  شركة  حدودة  ملسؤولية 
تتكشن  فإنه8  لذلك  وتبع8  و حد 

وتتميز   ن  لسيد   ين   غ8رن 

ب8لخص8ئص  لت8لية :

 GAVEQ CARS  : تسمية  لشركة 

.SARL AU

كر ء  لسي8ر ت   : نش8ط  لشركة 

دون س8ئق.
زنقة عبد   (0 رقم   :  قر  لشركة 

 ملش ن رقم 250 حس8ن  لرب8ط.

سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

إحد ثه8  لفعلي.
 (00.000 في  حدد   : رأس  مل78 

درهم8  قسم على 00) حصة بقيمة 

00) درهم للش حدة.

:  لسيد   ين  و لتشقيع   لتسيير 

  غ8رن.

تم  إليد ع  لق8نشني لدى  ملحكمة 

أبريل   29 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 59895).
وهذ  بمث8بة  قتطف وبي8ن
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KIDMA TECH
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة بشريك وحيد

قر ر  لشريك  لش حد  بمشجب 

تقرر تأسيس   2022 ين8ير   (9 بت8ريخ 

بشريك  شركة  حدودة  ملسؤولية 

تتكشن  ن  فإنه8  لذلك  وتبع8  و حد 

وتتميز   لسيد  حمد  يت  ملعلم 

ب8لخص8ئص  لت8لية :

 KIDMA TECH  : تسمية  لشركة 
.SARL AU

نش8ط  لشركة :  ق8و7 في  لتسيير 
 لصن8عي.

أعم78  ختلفة.
زنقة   8 رقم   ،30  :  قر  لشركة 

 حمد لشكيلي حس8ن  لرب8ط.
سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

إحد ثه8  لفعلي.
 (00.000 في  حدد   : رأس  مل78 
00) حصة بقيمة  درهم  قسم على 

00) درهم للش حدة.
:  لسيد  حمد  و لتشقيع   لتسيير 

 يت  ملعلم.
تم  إليد ع  لق8نشني لدى  ملحكمة 
2  8رس  بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم )9)58).
وهذ  بمث8بة  قتطف وبي8ن
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CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

 ADDITIFS AND MORTARS
 NEW GENERATION SIGLE

AMNG
ب8لقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ذ ت  سؤولية  شركة  تأسيس  تم 
تحمل  لخص8ئص  و لتي   حدودة 

 لت8لية :
 ADDITIFS AND  :  لتسمية 
 MORTARS NEW GENERATION

.SIGLE AMNG
.SARL : لصيغة  لق8نشنية 

ت8جر  ش د   :  لهدف  الجتم8عي 
 لبن8ء.

تج8رة
 ستير د وتصدير.

رأسم78  لشركة : 00.000) درهم 
فئة  حصة  ن   (000 إلى   قسمة 
درهم للحصة  لش حدة  شزعة   (00

بين  لشرك8ء على  لشكل  لت8لي :
 لسيد ف8طمة بح8ج : 500 حصة.
 لسيد  حم8د  لغ8ز1 : 500 حصة.
سنة  بتد ء  ن   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنه8ئي أ1  ن ت8ريخ وضع 

 لسجل  لتج8ر1.

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 

)3 ديسمبر  ن كل سنة  8عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ  ن ت8ريخ  لتسجيل.

23، ش8رع أنش 7   ملقر  الجتم8عي : 

إق8 ة فلشر1 ))  كتب رقم 7  يمشزة 

 لقنيطرة.

 ملسيرة : ف8طمة بح8ج.

رقم  لسجل  لتج8ر1 : )6509.
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ANYA
ش.م.م.

 ملقر  الجتم8عي : شقة 3  لط8بق 2 

عم8رة 2 زنقة سشسة حس8ن  لرب8ط

رقم  لسجل  لتج8ر1 : 77873) 

 لرب8ط

قررت  لجمعية  لع8 ة  الستثن8ئية 

 ملنعقدة بت8ريخ 28  8رس 2022  8يلي :

قبش7  ستق8لة  ملسير  لسيد 

 بر هيم  ملزند.

بكريمي  كلتش ة  تعيين  لسيدة 

كمسير وحيد.

و لتشقيع   نح  لتشقيع  الجتم8عي 

كلتش ة  للسيدة  بشكل  نفرد   لبنكي 

بكريمي.

 إليد ع  لق8نشني : تم لدى  ملحكمة 

أبريل   25 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 27066).
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 SOCIETE PANAFRICAINE

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
SARL AU

قر ر  لجمع  لع8م  إثر  على 

 الستثن8ئي  ملنعقد يشم 8 أبريل 2022 

 SOCIETE PANAFRICAINE لشركة 

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

SARL AU  شركة ذ ت  ملسؤولية 

رأسم8له8  و حد  بشريك   ملحدودة 

 : درهم و قره8  الجتم8عي   (00.000

رقم 27 ش8رع  أل ير سيد1  حمد حي 

 لرش8د  لقرية سال تقرر  8يلي :
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تشسيع  لنش8ط  الجتم8عي :

في  وتصدير،  ق8و7   ستير د 

 لتسيير  لتج8ر1 و لصن8عي و لفالحي 
للخد 8ت  ملدنية و لعسكرية،  ق8و7 

و لتج8رة  خد ة  علش 8ت  ألعم78 

 إللكترونية.

إحد ث تغيير في  لهدف  الجتم8عي 

للشركة.

في  لق8نشن  ألس8�ضي  تغيير 

للشركة.

بمكتب  تم  إليد ع  لق8نشني 

بسال  ب8ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم  تحت   2022 أبريل   25 بت8ريخ 

.38777
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STE AFFITTA CAR
SARL AU

 لرأسم78 : 00.000) درهم

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

بمقت�ضى عقد عرفي بسال بت8ريخ 
تم وضع  لق8نشن   ،2022 أبريل   (3

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لخص8ئص  لت8لية :

 AFFITTA  :  لتسمية  الجتم8عية 

.CAR

 لهدف  الجتم8عي : كر ء  لسي8ر ت 

بدون س8ئق.
إق8 ة   ،(( رقم   :  ملقر  الجتم8عي 

سال  لحرور1  تجزئة  عمشرة   ،(3

 لجديدة سال.

 ملدة  الجتم8عية : 99 سنة  بتد ء 

 ن ت8ريخ تأسيسه8.

حدد   :  لرأسم78  الجتم8عي 
 (00.000 في  بلغ  رأسم78  لشركة 

درهم  شزع على 000) حصة  ن فئة 

00) درهم للحصة وزعت كم8 يلي :

 (000  : يشنس  فجر1   :  لسيد 

حصة.

 لسنة  الجتم8عية : تبدأ  ن ف8تح 

ين8ير إلى )3 ديسمبر  ن كل سنة.

تم تعيين  لسيد عشينة   :  لتسيير 
بدر، كمسير غير شريك للشركة ملدة 

غير  حدودة.
فجر1  تعيين  لسيد  تم   :  لبنك 
على  لشث8ئق  وحيد  كمشقع  يشنس 

 لبنكية ملدة غير  حدودة.
تم إيد ع  لسجل  لتج8ر1 بمكتب 
بسال  ب8ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم  تحت   2022 أبريل   25 بت8ريخ 

.35855
37 P

 SOCIETE INNOVATION
GREEN BAIES

SARL
تأسيس

وضع   2022 أبريل   (9 بت8ريخ  تم 
ق8نشن  نظم لشركة ب8ملميز ت  لت8لية :

 SOCIETE  :  لتسمية 
 INNOVATION GREEN BAIES
ذ ت  ملسؤولية  شركة   .SARL

 ملحدودة.
ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 

 ملسؤولية  ملحدودة.
 لهدف :  ق8و7 نج8ر.

أو  في  ألعم78  ملختلفة   ق8و7 
 لبن8ء.

في  الستير د  وسيط  أو  ت8جر 
و لتصدير.

:  ركز  ألعم78   ملقر  الجتم8عي 
زنيت زنقة  سلم تجزئة بشك8ر  لط8بق 
 لث8لث  لشقة 7) ب8ب دك8لة  ر كش.
في  حدد   :  لرأسم78  الجتم8عي 
إلى  درهم  قسمة   (00.000  بلغ 
درهم   (00 فئة  حصة  ن   (000

 شزعة ك8آلتي :
 لسيد عثم8ن  اللفي : 950 حصة.
 لسيدة سلمى  لغر ر1  لزوك8ر1 : 

50 حصة.
غير  ملدة  تسير  لشركة   :  إلد رة 
عثم8ن  طرف  لسيد   حدودة  ن 

 اللفي.
تبتدئ  ن   :  لسنة  الجتم8عية 

ف8تح ين8ير إلى غ8ية )3 ديسمبر.

 ملدة : حددت في 99 سنة  بتد ء 
 ن ت8ريخ تأسيس  لشركة.

تم  إليد ع  لق8نشني لدى  ملحكمة 
أبريل   29 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 
2022 تحت رقم 35325) وسجلت 
 لشركة في  لسجل  لتج8ر1 بمر كش 

تحت رقم 25077).
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شركة 2 ك عبدو انبور ش.م.م.
تجزئة  لصف8ء 5، عم8رة 33،  لشقة 

رقم 5،  لعي8يدة سال
ملحضر  لجمع  لع8م  تبع8 
أبريل   (5 بت8ريخ   الستثن8ئي للشرك8ء 
بت8ريخ في  لرب8ط   2022،  ملسجلة 

3 ديسمبر 2020، تقرر  8يلي :
 نحال7  لشركة شركة 2 ك عبدو 

 نبشر ش.م.م.
تعيين  لسيدة كحل  لعيشن كشثر 

كمصفي للشركة.
تجزئة   : في  تثبيت  قر  لتصفية 
 لصف8ء 5، عم8رة 33،  لشقة رقم 5، 

 لعي8يدة سال.
كت8بة  لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 
بسال  ب8ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم  تحت   2022 أبريل   27 بت8ريخ 

.38795
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COMPTA BUREAU

2BTP
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

بشريك وحيد
رأسم8له8 : 000.000.) درهم
 قره8  الجتم8عي : 7)، زنقة 

 ألشعر1 شقة رقم 7 أكد 7  لرب8ط
رقم  لسجل  لتج8ر1 : )7628)
تفشيت  لحصص  الجتم8عية

 ستق8لة  ملسير وتعيين  سير  جديد  
للشركة

بمقت�ضى  حضر  لجمع  لع8م 
أبريل   (8 بت8ريخ   الستثن8ئي  ملنعقد 
2022 قرر  ملس8هم  لشحيد في شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   2BTP

بشريك وحيد ك8لت8لي : 

تفشيت  لسيد حميد  لبريع عشرة 
آالف حصة  جتم8عية لف8ئدة  لسيد 

 لش7 عبد  لرحم8ن.
حميد   ستق8لة  ملسير  لشحيد 
عبد  وتعيين  لسيد  لش7   لبريع 

 لرحم8ن كمسير وحيد للشركة.
وقد تم  إليد ع  لق8نشني ب8ملحكمة 
أبريل   25 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت  لرقم : 05)27).
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COMPTA BUREAU

ABC EDUCATION
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

بشريك وحيد
رأسم8له8 : 00.000) درهم

 قره8  الجتم8عي : إق8 8ت  لعهد 
زنقة  لخروب  لقط8ع 6) ش8رع 

 لنخيل حي  لري8ض  لرب8ط
رقم  لسجل  لتج8ر1 : 5)267)

رفع رأسم78  لشركة
بمقت�ضى  حضر  لجمع  لع8م 
أبريل   (7 بت8ريخ   الستثن8ئي  ملنعقد 
2022 قرر  ملس8هم  لشحيد في شركة 
رأسم78  رفع   ABC EDUCATION
ألف  تسع  ئة  قدره  بمبلغ   لشركة 
درهم وذلك بتعشيض  لديشن  لس8ئلة 
حس8به  و ملستحقة  لدفع  ق8بل 
يكشن  وبهذ   في  لشركة   لج8ر1 
رأسم78  لشركة قد  ر  ن 00.000) 

درهم إلى 000.000.) درهم.
لدى  تم  إليد ع  لق8نشني  وقد 
بت8ريخ ب8لرب8ط    ملحكمة  لتج8رية 
 : تحت  لرقم   2022 أبريل   22

.(27059
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ETUDE DE MAITRE SELMA GLIBI

LA SOCIETE EKOBA INVEST
SARL

 لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسم8له8 : 00.000) درهم

 قره8  الجتم8عي : حي  لري8ض رقم 
8 ش8رع  لبست8ن سكتشر 8) بلشك 

ج  لرب8ط
 لسجل  لتج8ر1 رقم 36389)

بديش ن  تشثيقي  عقد  بمشجب 
 ألست8ذة سلمى قليبي،  شثقة ب8لرب8ط 
بت8ريخ 22  8رس 2022 تم تقرر  8يلي :



8635 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 

وهب عبد  لرحيم  لق8در1  8ئت8ن 

وسبعشن حصة وهي  جمشع حصصه 

في  لشركة  يملكه8   الجتم8عية  لتي 

 EKOBA ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

كل  لف8ئدة  وذلك   INVEST SARL

و لسيد  أحالم  لق8در1   ن  لسيدة 
عثم8ن  لق8در1 و لسيد بدر  لق8در1 

بذلك  لتصبح  ب8لتس8و1  يقتسمشنه8 

في  حصصهم  الجتم8عية  لجديدة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   لشركة 

EKOBA INVEST SARL هي ك8لت8لي :

بحصة  أحالم  لق8در1   لسيدة 

360 حصة.

بحصة  عثم8ن  لق8در1   لسيد 

350 حصة.

 290  لسيد بدر  لق8در1 بحصة 

حصة.
 ستخلص  ن أجل  إلشه8ر

 ألست8ذة سلمى قليبي
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AFIFI CONSULTING

STE CHTOUKA MAT
SARL AU

تبع8 ملقرر ت عقد  سجل ب8لرب8ط 
تم وضع  لق8نشن   202( أبريل   (3 في 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ب8ملميز ت  وحيد  بشريك   حدودة 

 لت8لية :

 CHTOUKA MAT  :  لتسمية 

ش.م.م.ش.و.

حي  ملستقبل   :  ملقر  الجتم8عي 
رقم 7  لبحر و1 تيفلت سيد1 عال7 

 لبحر و1.

بيع جميع  ملستلز 8ت   :  ملشضشع 

 لعق8قير و عد ت  لبن8ء ب8لتقسيط.

سنة  بتد ء  ن   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لفعلي للشركة.

: تسير  لشركة  ن طرف   لتسيير 

 لسيد رشيد  لحي8ن ملدة غير  حددة.

درهم   (00.000  :  لرأسم78 

 قسمة إلى 000) حصة بقيمة 00) 

درهم للحصة في  لكية  لسيد رشيد 

 لحي8ن.

 لسنة  الجتم8عية : تبتدئ في ف8تح 

ديسمبر ب8ستثن8ء   3( ين8ير وتنتهي في 

سنة  لتأسيس.

كت8بة  لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لضبط ب8ملحكمة  البتد ئية بتيفلت 

بت8ريخ 27 أبريل 2022 تحت رقم 700 

 لسجل  لتج8ر1 رقم 253).

P 42 مكرر

AFIFI CONSULTING

 STE DES CITEES

UNIVERSITAIRES
SARL

تبع8 ملقرر ت عقد  سجل ب8لرب8ط 

في 6)  8رس 2022 تم وضع  لق8نشن 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 حدودة ب8ملميز ت  لت8لية :

 STE DES CITEES  :  لتسمية 

UNIVERSITAIRES ش.م.م.

شقة   30 إق8 ة   :  ملقر  الجتم8عي 

7 ش8رع  شال1  حمد  لشكيلي، حس8ن  

 لرب8ط.

بن8ء  ألحي8ء  لج8 عية   :  ملشضشع 

و ستغالله8 - سكن  لطالب.

بن8ء و ألشغ78  ملختلفة.

سنة  بتد ء  ن   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لفعلي للشركة.

: تسير  لشركة  ن طرف   لتسيير 

غير  ملدة  ر�ضي  لبشير 8ني   لسيد 

 حددة.

درهم   (00.000  :  لرأسم78 

 قسمة إلى 000) حصة بقيمة 00) 

درهم للحصة.

 لسنة  الجتم8عية : تبتدئ في ف8تح 

ديسمبر ب8ستثن8ء   3( ين8ير وتنتهي في 

سنة  لتأسيس.

كت8بة  لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 

ب8لرب8ط  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 

رقم  تحت   2022 أبريل   25 بت8ريخ 

رقم  27078).  لسجل  لتج8ر1 

.(597((
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AFIFI CONSULTING

CANDY PLUS
SARL

لقر ر ت  لجمع  لع8م  تبع8 
 20 للشرك8ء  ملسجل ب8لرب8ط بت8ريخ 
 CANDY« لشركة   202( ديسمبر 
ذ ت  سؤولية  شركة   »PLUS
 حدودة عنش نه8  لتج8ر1 : تجزئة سال 
3 سال  ) و  828 رقم   لجديدة عم8رة 
سال ب8ملميز ت قرر   (((00  لجديدة 

 لجمع  لع8م  8 يلي :
 لتصفية  لنه8ئية لشركة.
تبرئة ذ ة  صفي  لشركة.

كت8بة  لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 
بسال  ب8ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم  تحت   2022 أبريل   5 بت8ريخ 
رقم  38659  لسجل  لتج8ر1 

.2929(
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CASA PIECES INDUTRIELLE
 SARL AU 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

بت8ريخ  بمقت�ضى عقد عرفي حرر 
تم وضع  ب8لبيض8ء،   2022 أبريل   (3
ذ ت  لشركة   لق8نشن  ألس8�ضي 
وحيد   بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

له8  ملميز ت  لت8لية :
 CASA PIECES  :  لتسمية 

 INDUTRIELLE SARL AU
د خل  هدف  لشركة   :  لهدف 

 ملغرب و خ8رجه : 
 لتجهيز ت و لصي8نة  لصن8عية

 ملقر  الجتم8عي : 733 ش8رع  حمد 
 28  لخ8 س  لط8بق  لس8بع  لشقة 

 لد ر  لبيض8ء.
 ملدة  : 99 سنة.

ر س  مل78 : 00.000) درهم.
شش ف  ينة  :  لسيدة   لشرك8ء 

000) حصة.
تعيين  لسيدة  تم   :  لتسيير 
ملدة  للشركة  كمسيرة  شش ف  ينة 
تتع8 ل  لشركة  كم8  غير  حدودة، 
 ع  ألبن8ك أو غيره8  ن  ملؤسس8ت 
شش ف  بإ ض8ء  لسيدة   ملصرفية 

 ينة ملدة غير  حدودة.           

  لسنة  مل8لية  :  ن ف8تح ين8ير   لى  

)3  دجنبر  ن  كل سنة.

تشزيع   ألرب8ح :  بعد إز لة خمسة 

ب8مل8ئة لالحتي8ط   لق8نشني يشزع  لب8قي 

كل   حصص  حسب   بين  لشرك8ء 

و حد  نهم.                         

ب8ملحكمة  تم   :  إليد ع  لق8نشني 

رقم  تحت  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

سجل تج8ر1 : 575)57.                                                  
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TRIPART MULTI SERVICE
 SARL 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

بت8ريخ  بمقت�ضى عقد عرفي حرر 

تم  ب8لبيض8ء،   2022 فبر ير   0(

وضع  لق8نشن  ألس8�ضي لشركة ذ ت 

له8  ملميز ت   ملسؤولية  ملحدودة 

 لت8لية :

 TRIPART MULTI  :  لتسمية 

 SERVICE SARL

د خل  هدف  لشركة   :  لهدف 

 ملغرب و خ8رجه : 

نقل  لبض8ئع لحس8ب  لغير.

 32 :  خزن رقم   ملقر  الجتم8عي 

إق8 ة د ر  لسعضدة  ديشنة ج ش 

ب عم8رة 9  ديشنة.

 ملدة : 99 سنة.
ر س  مل78 :  00.000) درهم.

حمزة  لزين                  :  لسيد   لشرك8ء 

330  حصة.

    330  : بن  ن8ح   لسيد  حمد 

حصة.

    370  : بن  ملالح  رشيد   لسيد 

حصة.

تم تعيين  لسيد حمزة   :  لتسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير   لزين 

تتع8 ل  لشركة  ع  كم8   حدودة، 

غيره8  ن  ملؤسس8ت  أو   ألبن8ك 

للسيد  بإ ض8ء  ستقل   ملصرفية 

حمزة  لزين  ملدة غير  حدودة.  

 لسنة  مل8لية :  ن ف8تح ين8ير   لى  

)3  دجنبر  ن  كل سنة.
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بعد إز لة خمسة   : تشزيع   ألرب8ح 

ب8مل8ئة لالحتي8ط   لق8نشني يشزع  لب8قي 

كل   حصص  حسب   بين  لشرك8ء 

و حد  نهم.

ب8ملحكمة  تم   :  إليد ع  لق8نشني 

رقم  تحت  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

سجل تج8ر1 :)53286.                                                  
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EVA  SEMELLE
 SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

بت8ريخ  بمقت�ضى عقد عرفي حرر 

تم  ب8لبيض8ء،   2022 28  8رس 

وضع  لق8نشن  ألس8�ضي لشركة ذ ت 

وحيد   بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

له8  ملميز ت  لت8لية :

 EVA  SEMELLE SARL : لتسمية 

.AU

د خل  هدف  لشركة   :  لهدف 

 ملغرب و خ8رجه : 

تصنيع  لنع78.

ش8رع   733  :  ملقر  الجتم8عي 

 حمد  لخ8 س  لط8بق  لس8بع 

 لشقة 28 لد ر  لبيض8ء

 ملدة :  99   سنة.
ر س  مل78 :  00.000) درهم.                                             

:  لسيد عزيز بن  خشيلي   لشرك8ء 

000) حصة.

:   تم تعيين  لسيد عزيز   لتسيير 

بن  خشيلي كمسير وحيد للشركة ملدة 

غير  حدودة  

وتتع8 ل  لشركة  ع  ألبن8ك 

غيره8  ن  ملع8 الت  ملصرفية   أو 

بن  عزيز  للسيد  بإ ض8ء  ستقل 

 خشيلي ملدة غير  حددة.

 لسنة  مل8لية :    ن ف8تح ين8ير   لى  

)3  دجنبر  ن  كل سنة. 

تشزيع   ألرب8ح   :   بعد إز لة خمسة 

ب8مل8ئة لالحتي8ط   لق8نشني يشزع  لب8قي 

كل   حصص  حسب  بين  لشرك8ء 

و حد  نهم.

ب8ملحكمة  تم   :  إليد ع  لق8نشني 
رقم  تحت  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

.539085
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YAS INVEST
 SARL

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

بت8ريخ  بمقت�ضى عقد عرفي حرر 
تم وضع  ب8لبيض8ء،   2022 أبريل   (9
ذ ت  لشركة   لق8نشن  ألس8�ضي 
له8  ملميز ت   ملسؤولية  ملحدودة 

 لت8لية :
.YAS INVEST SARL : لتسمية 

د خل  هدف  لشركة   :  لهدف 
 ملغرب و خ8رجه: 

 إلنع8ش  لعق8ر1.
 ملقر  الجتم8عي :  جمشعة  لتقدم 
جش7)-2  لط8بق  لث8ني  لبرنش�ضي 

 لد ر  لبيض8ء.
 ملدة  :  99 سنة.

ر س  مل78 : 00.000) درهم.
 لشرك8ء :  لسيد بنيخلف أحمد : 

200 حصة.
    200  : حي8ة   لسيدة  نصر 

حصة.
 لسيد بنيخلف عبد  لسالم : 600 

حصة.                                             
 لتسيير : تم تعيين  لسيد بنيخلف 
ملدة  للشركة  كمسير  عبد  لسالم 
تتع8 ل  لشركة  غير  حدودة‘كم8 
 ع  ألبن8ك أو غيره8  ن  ملؤسس8ت 
للسيد   بإ ض8ء  ستقل   ملصرفية 
غير  ملدة  عبد  لسالم  بنيخلف 

 حدودة.  
 لسنة  مل8لية :  ن ف8تح ين8ير   لى  

)3  دجنبر  ن  كل سنة .
تشزيع   ألرب8ح  :  بعد إز لة خمسة 
ب8مل8ئة لالحتي8ط   لق8نشني يشزع  لب8قي 
كل   حصص  حسب   بين  لشرك8ء 

و حد  نهم.
ب8ملحكمة  تم   :  إليد ع  لق8نشني 
رقم  تحت  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 
سجل تج8ر1 : 29))57.                                                  
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PARANIHAD
SARL

بت8ريخ   بمقت�ضى عقد عرفي حرر 
تقرر  8  ب8لبيض8ء   2022 0)  8رس 

يلي :
و لحل  لنه8ئي  ختم  لتصفية 

للشركة.
وأعف8ءه  ن  د ة  ملصفي  بر ءة 

 همته. 
بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتج8رية ب8لد ر 
تحت   27/04/2022 بت8ريخ   لبيض8ء 

رقم )82268.
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SOFIGAS SARL ئتم8نية سشفيك8س ش.م.م 

رقم 38 إق8 ة جن8ن عال7 ش8رع ط8رق بن زي8د 

 كتب  ملح8سبة تم8رة

EFC INDESTRIEL
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة - ش.م.م ش.و
 28 بت8ريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 8رس 2022 ب8لرب8ط، حيث تم وضع 
 لق8نشن  لتأسي�ضي لشركة  حدودة 
ش.و،  ميز ته8  ش.م.م   ملسؤولية 

ك8لت8لي :
شركة   :  لشكل  لق8نشني للشركة 

 حدودة  ملسؤولية - ش.م.م ش.و.
 EFC« شركة   :  لتسمية 

.»INDESTRIEL
 لهدف  الجتم8عي : أعم78  لبن8ء، 
أشغ78  ختلفة، شر ء وبيع، تسشيق 
و ملش د  جميع  ملنتج8ت  وتمثيل 

و إل د د ت  ن  ش د  لبن8ء وغيره8..
بصفة ع8 ة كل  لعملي8ت  مل8لية، 
 لتج8رية و لصن8عية  ملرتبطة بشكل 
 ب8شر أو غير  ب8شر بمشضشع  لشركة 
وكذ   لعملي8ت  لتي  ن شأنه8 تنمية 

 لشركة.
شقة   30 عم8رة   :  ملقر  الجتم8عي 
ش8رع  شال1  حمد لشكيلي حس8ن   8

 لرب8ط.
 دة  لشركة : 99 سنة.

في  حدد   :  لرأسم78  الجتم8عي 
 بلغ 0.000) درهم  قسمة إلى 00) 
للحصة  درهم   (00 فئة  حصة  ن 

كله8  ن  وحررت   لش حدة  كتتبت 

طرف :

 لسيد عبد  لع8لي حسن8و1 : 00) 

حصة.

عبد  لع8لي  :  لسيد   لتسيير 

حسن8و1 يعتبر  سير وحيد للشركة 

ملدة غير  حدودة.

تبتدئ  ن   :  لسنة  الجتم8عية 

كل  ديسمبر  ن   3( إلى  ين8ير  ف8تح 

سنة.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لق8نشني 

ب8ملحكمة  بكت8بة  لضبط   لق8نشني 

 لتج8رية ب8لرب8ط تحت رقم 33)27) 

بت8ريخ 26 أبريل 2022.
عن  لنسخة و لنص

 ئتم8نية  لكش د1 أيشب وسلمى »سشفيك8س«
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BEAUTY ZAMEX
SARL AU

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لشحيد

رأسم8له8 00.000) درهم

 26 بت8ريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   202( نشفمبر 

ذ ت  لشريك   حدودة  ملسؤولية 

 لشحيد ب8ملميز ت  لت8لية :

 إلسم : بشتي ز كس.

 لهدف : بيع وشر ء  ش د  لتجميل.

 ملدة : 99 سنة.

عبد  زنقة   67  :  ملقر  الجتم8عي 

2  لد ر  رقم   ( هللا  ملديشني  لط8بق 

 لبيض8ء.

حدد   : و لحصص   لرأسم78 

درهم   (00.000 رأسم78  لشركة في 

كل  قيمة  حصة   (000 على   قسم 

00) درهم  جزأ كم8 يلي  و حدة  نه8 

:  لسيد  يمشن زريشح : 000) حصة.

 لتسيير :  لسيد  يمشن زريشح.

 لسنة  الجتم8عية :  ن ف8تح ين8ير 

إلى )3 ديسمبر.

 لسجل  لتج8ر1 525757.

ب8ملحكمة  تم   إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية ب8لد ر  لبيض8ء.

51 P
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COMPUTING SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لشحيد

رأسم8له8 00.000) درهم
 26 بت8ريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   202( نشفمبر 
ذ ت  لشريك   حدودة  ملسؤولية 

 لشحيد ب8ملميز ت  لت8لية :
 إلسم : كش بتين سيرفيس.
 لهدف :  ستش8ر ت إد رية.

 ملدة : 99 سنة.
عبد  زنقة   67  :  ملقر  الجتم8عي 
2  لد ر  رقم   ( هللا  ملديشني  لط8بق 

 لبيض8ء.
حدد   : و لحصص   لرأسم78 
درهم   (00.000 رأسم78  لشركة في 
كل  قيمة  حصة   (000 على   قسم 
00) درهم  جزأ كم8 يلي  و حدة  نه8 
:  لسيد عمر  يت عمر : 000) حصة.

 لتسيير :  لسيد عمر  يت عمر.
 لسنة  الجتم8عية :  ن ف8تح ين8ير 

إلى )3 ديسمبر.
 لسجل  لتج8ر1 525253.

ب8ملحكمة  تم   إليد ع  لق8نشني 
 لتج8رية ب8لد ر  لبيض8ء.
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BAZAR YOUBI
SARL

بز ر يشبي
 جتمع  لجمع  لع8م لشركة بز ر 
 500.000 رأسم8له8  ش.م.م  يشبي 
بمقره8  الجتم8عي  لك8ئن  درهم 
تق8طع زنقة عدن  ع رح78  ملسكني 
رقم 7  لد ر  لبيض8ء بت8ريخ 7) فبر ير 

2022 وقررو   8 يلي :
-  لتأكد  ن وف8ة  لسيدة رقية   (
يشبي بت8ريخ 27 أغسطس )202 بعد 
شه8دة  لشف8ة  نسخة  ن   ع8ينة 
شريكة   202( نشفمبر   3  لص8درة في 

في  لشركة »بز ر يشبي«.
على  ص8دق  لجمع  لع8م   -  2
نقل  لكية جميع  ألسهم  لتي تعشد 
 لكيته8 س8بق8 إلى  ملرحش ة رقية يشبي 
إلى ورثته8 وفق يتق8سم ورثة  ملرحش ة 
سهم تم تمريره8 إليهم ب8لتت8بع   300

على  لنحش  لت8لي :

  : يشبي  عبد  لرحم8ن   لسيد 
300*120/30 = 75 سهم.

 120/20*300  :  لسيد علي يشبي 
= 50 سهم.

 لسيد حمزة يشبي : 300*120/14 
= 35 سهم.

 لسيد  هد1 يشبي : 300*120/14 
= 35 سهم.

 : يشبي  خديجة   لسيدة 
300*120/7 = 7,5) سهم.

 لسيدة سن8ء يشبي : 300*120/7 
=  7,5) سهم.

 لسيدة  ريم يشبي : 300*120/7 
=  7,5) سهم.

 : يشبي  ع8ئشة   لسيدة 
300*120/7 =  7,5) سهم.

 120/7*300  :  لسيدة كشتر يشبي 
=  7,5) سهم.

 : يشبي  ف8طمة  لزهر ء   لسيدة 
300*120/7 =  7,5) سهم.

3 - قبش7 شرك8ء جدد :
تم قبش7  لسيدين عبد  لرحم8ن 
في  جدد  شرك8ء  يشبي  وعلي  يشبي 

 لشركة بز ر يشبي.
لرأسم78  -  لتشزيع  لجديد   7

 لشركة :
:  ألسهم  يشبي  خديجة   لسيدة 
350،  ألسهم  ملنقشلة عن   لقديمة 
طريق  إلرث : 7,5)،  ألسهم  لجديدة 

: 367,5 سهم.
:  ألسهم  يشبي   لسيد  هد1 
 لقديمة 300)،  ألسهم  ملنقشلة عن 
 : 35،  ألسهم  لجديدة   : طريق  إلرث 

335) سهم.
:  ألسهم  يشبي  حمزة   لسيد 
 لقديمة 300)،  ألسهم  ملنقشلة عن 
 : 35،  ألسهم  لجديدة   : طريق  إلرث 

335) سهم.
:  ألسهم  يشبي  سن8ء   لسيدة 
350،  ألسهم  ملنقشلة عن   لقديمة 
طريق  إلرث : 7,5)،  ألسهم  لجديدة:  

367,5 سهم.
:  ألسهم  يشبي   لسيدة  ريم 
350،  ألسهم  ملنقشلة عن   لقديمة 
طريق  إلرث : 7,5)،  ألسهم  لجديدة:  

367,5 سهم.

:  ألسهم  يشبي  ع8ئشة   لسيدة 
350،  ألسهم  ملنقشلة عن   لقديمة 
طريق  إلرث : 7,5)،  ألسهم  لجديدة 

:  367,5 سهم.
:  ألسهم  يشبي  كشتر   لسيدة 
350،  ألسهم  ملنقشلة عن   لقديمة 
طريق  إلرث : 7,5)،  ألسهم  لجديدة 

:  367,5 سهم.
يشبي  ف8طمة  لزهر ء   لسيدة 
350،  ألسهم  :  ألسهم  لقديمة 
 ،(7,5  : طريق  إلرث  عن   ملنقشلة 

 ألسهم  لجديدة :  367,5 سهم.
 لسيد عبد  لرحم8ن يشبي :  ألسهم 
عن  0،  ألسهم  ملنقشلة   لقديمة 
 : 75،  ألسهم  لجديدة   : طريق  إلرث 

75 سهم.
 لسيد علي يشبي :  ألسهم  لقديمة 
0،  ألسهم  ملنقشلة عن طريق  إلرث : 

50،  ألسهم  لجديدة : 50 سهم.
 : :  ألسهم  لقديمة   ملجمشع 
طريق  عن  7700،  ألسهم  ملنقشلة 
 إلرث : 300،  ألسهم  لجديدة  5000 

سهم.
5 - تغيير  لفصل 6 و 7  ن  لق8نشن 

 ألس8�ضي للشركة.
جديد  ق8نشن  إع8دة صي8غة   -  6

للشركة.
لتعديل   لتسجيل  لق8نشني 
بت8ريخ تم  قد    لسجل  لتج8ر1 
 )2 فبر ير 2022 تحت رقم 3669)8.

 لسجل  لتج8ر1 3)3975.
53 P

ULAWUN
SARL

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية
ر سم8له8 00.000) درهم

بت8ريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم تأسيس شركة   202( 27  8رس   
 حدودة  ملسؤولية ب8ملميز ت  لت8لية :

 إلسم :  الون.
 لهدف :  لتج8رة.
 ملدة : 99 سنة.

عبد  زنقة   67  :  ملقر  الجتم8عي 
2  لد ر  رقم   ( هللا  ملديشني  لط8بق 

 لبيض8ء.

حدد   : و لحصص   لرأسم78 
درهم   (00.000 رأسم78  لشركة في 
كل  قيمة  حصة   (000 على   قسم 
و حدة  نه8 00) درهم  جزأ كم8 يلي :

 500  :  لسيدة شيم8ء  لقش8�ضي 
حصة.

 500  :  لسيدة  له8م  لف8روق 
حصة.

شيم8ء  :  لسيدة   لتسيير 
 لقش8�ضي أو  لسيدة  له8م  لف8روق.

 لسنة  الجتم8عية :  ن ف8تح ين8ير 
إلى )3 ديسمبر.

 لسجل  لتج8ر1 500807.
ب8ملحكمة  تم   إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية ب8لد ر  لبيض8ء.
54 P

ASTRID CAR
SARL AU
 ستريد ك8ر

لشركة   جتمع  لجمع  لع8م 
 ستريد ك8ر ش.م.م رأسم8له8 500.000 
 3 درهم بمقره8  الجتم8عي  لك8ئن ب 
زنقة  نش 7  صطفى  ملع8ني  لط8بق 7 
 لد ر  لبيض8ء بت8ريخ 9) فبر ير )202 

وقررو   8 يلي :
أصبحت  لشركة  كبلة   -  (
بسبب نقص  ملش رد  ملش لية  م8 أدى 

إلى  لتصفية  لكلية للشركة.
-  لجمع  لع8م أقر أن  لعنش ن   2
هش  فيه  لتصفية  لكلية  تم   لذ1 

عنش ن  لشركة.
لتعديل   لتسجيل  لق8نشني 
 26 بت8ريخ  تم  قد   لسجل  لتج8ر1 

 8رس )202 تحت رقم 772063.
 لسجل  لتج8ر1 : 98623).

55 P

FUTIAN
SARL
فتي8ن

أعلن في  لجمع  لع8م  لذ1 عقد 
فتي8ن  للشركة  في  ملقر  الجتم8عي 
درهم   (00.000 رأسم8له8  ش.م.م 
بتجزئة  بمقره8  الجتم8عي  لك8ئن 
 2 رقم   87 عم8رة   (2GH  لشحدة 

بت8ريخ -  لد ر  لبيض8ء  بشعزة   د ر 

 5 ديسمبر 9)20  8 يلي :
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يشبي  حمزة  تعيين  لسيد   -  (
لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 ل 
رقم BE857335  سير  ث8ني8 للشركة.
لإل ض8ء  لشركة  ب8لنسبة 
أصبحت  لز ة بإ ض8ء  حد  ملسيرين 
إ 8  لسيد  هد1 يشبي أو  لسيد حمزة 

يشبي.
3)  ن ق8نشن  تغيير  لفصل   -  2
 لشركة  ن أجل أخذ بعين  العتب8ر 

 لتعديالت  لتي  قره8  لجمع  لع8م.
لتعديل   لتسجيل  لق8نشني 
 23 بت8ريخ  تم  قد   لسجل  لتج8ر1 
في  ملحكمة  لتج8رية   20(9 ديسمبر 

ب8لد ر  لبيض8ء تحت رقم 727773.
 لسجل  لتج8ر1 : 378535.

56 P

KIM NEGOCE
SARL AU

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك

ر سم8له8 00.000) درهم
بت8ريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تأسيس  تم   202( أغسطس   (9  
ذ ت  شركة  حدودة  ملسؤولية 

 لشريك  لشحيد ب8ملميز ت  لت8لية :
 إلسم : كيم نيكشس.

مللحق8ت  لهش تف  ب8ئع   :  لهدف 
 ألرضية أو  لهش تف  ملحمشلة.

 ملدة : 99 سنة.
عبد  زنقة   67  :  ملقر  الجتم8عي 
2  لد ر  رقم   ( هللا  ملديشني  لط8بق 

 لبيض8ء.
حدد   : و لحصص   لرأسم78 
درهم   (00.000 رأسم78  لشركة في 
كل  قيمة  حصة   (000 على   قسم 
و حدة  نه8 00) درهم  جزأ كم8 يلي :
 لسيد كم78  رو ن : 000) حصة.

 لتسيير :  لسيد كم78  رو ن.
 لسنة  الجتم8عية :  ن ف8تح ين8ير 

إلى )3 ديسمبر.
 لسجل  لتج8ر1 )9)6)5.

ب8ملحكمة  تم   إليد ع  لق8نشني 
 لتج8رية ب8لد ر  لبيض8ء.

57 P

 STE  UNIVERSEL

 D›ELECTROMECANIQUE

ET DE MESURES
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد
ر سم8له8 : 00.000) درهم

 28 بت8ريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة  ت8سيس  تم   ،2022  8رس 

ذ ت  لشريك   حدودة  ملسؤولية 

 لشحيد ب8ملميز ت  لت8لية :

:  ينيفغس78   السم 

 لكهرو يك8نيك8 و لقي8س8ت.

ورش  اللكتروني8ت  :   لهدف 

  و  لكهر يك8نيكية. 

 ملدة : 99 سنة.
زنقة   67  :  ملقر  الجتم8عي  
 2 رقم   ( عبد هللا  ملديشني  لط8بق 

 لد ر لبيض8ء.

حدد   : و لحصص   لر سم78 
درهم   (00.000 ر سم78  لشركة في 

قيمة كل  حصة،   (000  قسم على 

و حدة  نه8 00) درهم  جزأ كم8 يلي : 

 لسيد نبيل زهير 000) حصة.

 لتسيير :  لسيد نبيل زهير.

 لسنة  الجتم8عية :  ن ف8تح ين8ير 

 لى )3 ديسمبر.

 لسجل  لتج8ر1 : 570809.

ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية ب8لد ر لبيض8ء.

58 P

STE ARTBD ENGINEERING
SARL AU

الع8م  لغير  لع8د1  قرر  لجمع 

 ،2022 فبر ير   25 بت8ريخ   ملنعقد 

 ARTBD ENGINEERING لشركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة   ،
 (00.000 ر سم8له8  وحيد،  بشريك 

درهم.
 قره8  الجتم8عي : 30 زنقة  شال1 

حس8ن   8  حمد  لشكيلي  لشقة رقم 

 لرب8ط  8 يلي :

في  لتصفية  ملسبقة   لشروع 
للشركة.

سن8ء  تعيين  لسيدة  حب8�ضي 
كمصفية للشركة.

تحديد  قر  لتصفية ب : 30 زنقة 
 8  شال1  حمد  لشكيلي  لشقة رقم 

حس8ن  لرب8ط.
ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022، تحت رقم 27287).
59 P

 STE FKR MONDIAL
SARL

تصفية  لشركة
بمقت�ضى قر ر  لجمع  لع8م  لغير 
بت8ريخ ب8لرب8ط    لع8د1  ملنعقد 
قرر  لشرك8ء   ،2022 أبريل   27  

.FKR MONDIALE SARL للشركة
تجزئة  كي   (7  قره8  لرئي�ضي 
شرق  لصخير ت  عين  لحي8ة   70(

250)  8 يلي :
 لتصفية  ملبكرة للشركة.

تعيين  لسيد خ8لد فكير كمصفي 
للشركة.

للشركة  تم  اليد ع  لق8نشني 
لدى  ملحكمة  بكت8بة  لضبط 
أبريل   27 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022، تحت رقم 27226).
60 P

 كتب  الست8ذ ر�ضى  لين 
 شثق بتم8رة

 قر : 28  لتقى ش8رع  لحسن  لث8ني وش8رع 
 ال ير  شال1 رشيد  لط8بق  الو7 رقم 2 تم8رة 

 ملركز

 STE CAFE CHEBARREQ
SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
ر سم8له8 : 00.000) درهم

 قره8  الجتم8عي : تم8رة عين عتيق 
تجزئة  لجد رقم 08) 
بيع أسهم في  لشركة

رسمي  حرر  عقد  بمقت�ضى 
ر�ضى  شثق  بمكتب  الست8ذ  لين 
قرر   ،2022 أبريل   (5 بت8ريخ  بتم8رة 

 8 يلي :

ب8ع  لسيد شبر ق  لجياللي جميع 

 CAFE  السهم  لتي يمتلكه8 في شركة 

CHEBARREQ SARL  لى  النسة 

200 سهم  شبر ق سه8م و ملحددة في 

 ن فئة 00) درهم.

نزهة  عم8ر1  وب8عت  لسيدة 

جميع  السهم  لتي تمتلكه8 في شركة 

 CAFE CHEBARREQ شبر ق  قهشة 

يشسف  شبر ق  SARL  لى  لسيد 

في  و ملحددة  ي8سين  شبر ق  و لسيد 

00) درهم وذلك  200 سهم  ن فئة 

 ن8صفت8 بينهم8.

تعديل  لق8نشن  الس8�ضي للشركة.

تبع8 لذلك تم تعديل  ملش د رقم 6 

و7  ن  لق8نشن  الس8�ضي للشركة.

بكت8بة  تم  اليد ع  لق8نشني 

بتم8رة  ب8ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم  تجت   ،2022 8)  بريل  بت8ريخ 

 لسجل  لتج8ر1 رقم )3)25).
 ال ض8ء  الست8ذ ر�ضى  لين

61 P

STE BFZ CONSULTING

 قر : زنقة دك8ر عم8رة 5 رقم 6  ملحيط  لرب8ط

STE MAKRO FER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد

ر سم8له8 : 2.020.000 درهم

 قره8  الجتم8عي : 979  جمشعة 

 لعهد حي  لنهضة )  لرب8ط

 لسجل  لتج8ر1 رقم : 63703

تغيير  لسنة  مل8لية
لشركة  قرر  لشريك  لشحيد 

ذ ت  شركة   ،MAKRO FER

وحيد،  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

979  جمشعة   :  قره8  الجتم8عي 

 لعهد حي  لنهضة )  لرب8ط،  ملسجلة 

في  لسجل  لتج8ر1 تحت رقم 63703 

 8 يلي :

للشركة  ن  تغيير  لسنة  مل8لية 

أبريل  ن  لع8م   30 ف8تح  18  لى 

 ملش لي  لى ) ين8ير  لى )3 ديسمبر.

تعديل  لق8نشن  الس8�ضي للشركة.



8639 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 

في  ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 
رقم  تحت  ب8لرب8ط،   لتج8رية 

85)27) بت8ريخ 27 أبريل 2022.
62 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE
 E ش8رع  لحسن  لث8ني طريق  لش8طئ  لعم8رة

رقم 2  لط8بق  الو7 جن8ح ب  لصخير ت

STE CUISINE NAHDA
شركة  سؤولية  ملحدودة
ر سم8له8 : 00.000) درهم

 قره8  الجتم8عي : 3)3 حي  لنهضة ) 
 ض8في  لرب8ط

 لسجل  لتج8ر1 رقم : 23)58)
بيع  لحصص

تعديل  لق8نشن  الس8�ضي
بمقت�ضى  حضر  لجمع  لع8م 
شركة  شرك8ء  قرر   الستثن8ئي، 
شركة   ،  CUISINE NAHDA
ذ ت  سؤولية  حدودة،  قره8 
 الجتم8عي:  3)3 حي  لنهضة )  ض8في 
 لرب8ط و ملسجلة في  لسجل  لتج8ر1 

تحت رقم 23)58)  8يلي :
 ملص8دقة و ملش فقة على : 

00) حصة  ن طرف  لسيد  بيع 
لص8لح  لسيد  يت  حميد   لبد و1 
تغيير  وب8لت8لي  عبد  للطيف   وفقير 
 لشكل  لق8نشني للشركة  ن شركة 
شركة  ذ ت  سؤولية  حدودة  لى 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت شريك 

وحيد.
تعديل  لق8نشني  الس8�ضي للشركة.
في  ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 
رقم  تحت  ب8لرب8ط،   لتج8رية 

27299) بت8ريخ 29 أبريل 2022.
63 P

STE AMISUD  TRAVAUX
SARL

بت8ريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
شركة  تم  نش8ء   2022 27  8رس   
ذ ت  سؤولية  حدودة ب8لخص8ئص 

 لت8لية :
.AMISUD TRAVAUX : لتسمية 

هدف  لشركة  يتعلق   :  لنش8ط 
ب8ملغرب وب8لخ8رج ب :

و ملعد ت  أشغ78  لبن8ء 
و لتجهيز ت و الشغ78  ملختلفة. 

: حي  لسالم زنقة   ملقر  الجتم8عي 
33)  لرقم 5)))  لد خلة.

سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 
 لت8سيس.

ر سم78 : حدد ف يمبلغ 00.000) 
درهم  قسم  لى 000) حصة  ن فئة 

00) درهم للش حدة.
ي8سين   :  لسيد  ر سم78  تشزيع 

 فقير ... 500 حصة.
 500  ... صب8ن   لسيد  حمد 

حصة.
: تم تعيين  لسيد ي8سين   لتسيير 

 فقير كمسير للشركة.
تبتدئ  ن   :  لسنة  الجتم8عية 

ف8تح ين8ير وتنتهي في )3 ديسمبر.
ب8ملحكمة  البتد ئية  تم  اليد ع 
 ،2022 9) أبريل  بش د  لذهب بت8ريخ 
ب8لسجل   2022/672 رقم  تحت 

 لتج8ر1 تحت رقم ))3)2.
64 P

STE TR DAKHLA BEACH
SARL AU

ت8سيس شركة
ف8تح  بمقت�ضى عقد عرفي بت8ريخ  
ذ ت  شركة  تم  نش8ء   2022 أبريل 
ب8لخص8ئص   سؤولية  حدودة 

 لت8لية :
 TR DALKHLA  :  لتسمية 

.BEACH
هدف  لشركة  يتعلق   :  لنش8ط 

ب8ملغرب وب8لخ8رج ب :
جميع  نشطة  اليش ء  لسي8حي.

 708 :  لرقم   ملقر  الجتم8عي 
عم8رة سمية ش8رع  لشالء  لشقة رقم 

2   لد خلة.
سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

 لت8سيس.
ر سم78 : حدد ف يمبلغ 00.000) 
درهم  قسم  لى 000) حصة  ن فئة 

00) درهم للش حدة.
 TEDDY :  لسيد  ر سم78  تشزيع 
 (000  ...   PIERRE MARIE RINER

حصة.

تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 
 TEDDY PIERRE MARIE RINER

كمسير للشركة.
تبتدئ  ن   :  لسنة  الجتم8عية 

ف8تح ين8ير وتنتهي في )3 ديسمبر.
ب8ملحكمة  البتد ئية  تم  اليد ع 
بش د  لذهب بت8ريخ 27  أبريل 2022، 
ب8لسجل   2022/743 رقم  تحت 

 لتج8ر1 تحت رقم ))7)2.
65 P

 STE   TR DAKHLA
 TAKHZINE

SARL AU
ت8سيس شركة

ف8تح  بمقت�ضى عقد عرفي بت8ريخ  
ذ ت  شركة  تم  نش8ء   2022 أبريل 
وحيد  بشريك   سؤولية  حدودة 

ب8لخص8ئص  لت8لية :
 STE TR DAKHLA  :  لتسمية 

TAKHZINE
و لتخزين  لذ تي   لتخزين 
وتأجير  و لخد 8ت  للشجستية 
أنش ع  خالي8  لتخزين وتخزين جميع 

 ملنتج8ت أو  لبض8ئع غير  ملحظشرة
هدف  لشركة  يتعلق   :  لنش8ط 

ب8ملغرب وب8لخ8رج ب :
 ملقر  الجتم8عي :  لرقم 708 عم8رة 
  2 رقم  ش8رع  لشالء  لشقة  سمية 

 لد خلة.
سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

 لت8سيس.
ر سم78 : حدد ف يمبلغ 00.000) 
درهم  قسم  لى 000) حصة  ن فئة 

00) درهم للش حدة.
 TEDDY :  لسيد  ر سم78  تشزيع 
 PIERRE MARIE RINER  ... (000

حصة.
: تم تعيين  لسيد  لسيد   لتسيير 
 TEDDY PIERRE MARIE RINER

كمسير للشركة.
تبتدئ  ن   :  لسنة  الجتم8عية 

ف8تح ين8ير وتنتهي في )3 ديسمبر.
ب8ملحكمة  البتد ئية  تم  اليد ع 
بش د  لذهب بت8ريخ 27  أبريل 2022، 
ب8لسجل   2022/734 رقم  تحت 

 لتج8ر1 تحت رقم 399)2.

66 P

 STE FMI NABIH AGRICOLE
SARL AU

ر سم8له8 : 00.000) درهم

 قره8  الجتم8عي : حي  لسالم  لرقم 

078)  لد خلة

 لسجل  لتج8ر1 رقم : 8763)

تعديالت ق8نشنية
في عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�ضى 

تم  تخ8ذ   ،202( ديسمبر   2(  

 لقر ر ت  لت8لية :

تفشيت  جمشع  لحصص 

 الجتم8عية،  ن طرف  لسيد  حمد 

نبيه لف8ئدة  لسيد هش8م نبيه،  لب8لغ 

طبق8  وذلك  حصة،   (000 عدده8 

لعقد  لتفشيت  ملؤرخ في )2 ديسمبر 

.202(

 ملش فقة على  لشريك  لجديد.

تعيين  ملسير وتحديد  ال ض8ء.

وتبع8 لذلك تم تعديل  لبنشد 6 و7 

وب8لت8لي تم تحيين  لنظ8م  الس8�ضي.

ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 

أبريل   27  البتد ئية ب8لد خلة بت8ريخ 

2022، تحت رقم 2022/742.

67 P

 STE GUADAZUL FB
 SARL

ر سم8له8 : 5.000.000) درهم

 قره8  الجتم8عي : 272-277  ملنطقة 

 لصن8عية  لسالم   لد خلة

 لسجل  لتج8ر1 رقم : 73)8)

تعديالت ق8نشنية
في عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�ضى 

 27  8رس 2022، تم  تخ8ذ  لقر ر ت 

 لت8لية :

عبد  لب8سط   ستق8لة  لسيد 

ع8شيق  ن  لتسيير.

 (5 وتبع8 لذلك تم تعديل  لبند 

وب8لت8لي تم تحيين  لنظ8م  الس8�ضي.

ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 

أبريل   20  البتد ئية ب8لد خلة بت8ريخ 

2022، تحت رقم 2022/691.

68 P
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STE  ADEN  ASSURANCES
 SARL

ر سم8له8 : 3000 أورو 
 57 RUE : قره8  الجتم8عي 
 DE SALONIQUE 95100

ARGENTEUIL
لقر ر ت  لجمع  لع8م  تبع8 
 ADEN لشركة   الستثن8ئي 
شركة  حدودة   ،  ASSURANCES
28 فبر ير   ملسؤولية،  ملنعقد بت8ريخ 

2022 تم  قر ر :
تحت  سم  ب8ملغرب  فرع   نش8ء 

.ADN CONSEIL
 ملقر  الجتم8عي  للشركة ب8لعنش ن 
حي  ملنصشر  2)  ق8 ة  لنج8ح   :

 لذهبي تم8رة.
نش8ط  لفرع هش :

وسيط ت8 ين.
 لفرع  سير  ن طرف  لسيد عبد 

 لشكر  حمد بشنشة.
ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 
أبريل   25 بت8ريخ  بتم8رة    البتد ئية 

2022، تحت رقم )2)36).
69 P

 STE RELEVANT
CONSULTING

SARL   AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

ذ ت شريك وحيد
ر سم8له8 : 00.000) درهم 

 قره8  الجتم8عي : رقم 2)9  لط8بق 
 لث8ني حي  ملنزه ح 1 م  لرب8ط

لقر ر ت  لجمع  لع8م  تبع8 
28  8رس  بت8ريخ   الستثن8ئي 
 RELEVANT لشركة   ،2022
شركة  حدودة   ،CONSULTING
تم  قر ر  وحيد  بشريك   ملسؤولية 
وتسمية  لسيدة  تصفية  لشركة 
للشركة  كمصفية  فحالو1  وف8ء 
 9(2 وتحديد  قر  لتصفية ب رقم 
 لط8بق  لث8ني حي  ملنزه ح 1 م  لرب8ط.
ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 
أبريل   20 بت8ريخ   لتج8رية ب8لرب8ط،  

2022، تحت رقم 23962).

70 P

 STE LIVESTOCK GREEN

PROJETS
شركة  حدودة  سؤولية

ر سم8له8 : 00.000) درهم

 قره8  الجتم8عي : رقم 2)9   لط8بق 

 لث8ني حي  ملنزه ح 1  م  لرب8ط

ت8سيس  تم  عرفي  عقد  بمشجب 

 LIVESTOCK GREEN شركة 

شركة  حدودة   ،  PROJECTS

 202( يشنيش   29 بت8ريخ   ملسؤولية، 

ذ ت  ملميز ت  لت8لية :

تسيير  لضيع8ت  لفالحية.

تصدير و ستير د.

ر سم78  لشركة  كشن   ن 

 (000 درهم  قسم  لى   (00.000

للحصة  درهم   (00 فئة  حصة  ن 

 قسمة على  لشكل  لت8لي :

 لسيد   خت8ر بط8ر ... 500 حصة.

 500  ....  لسيد  حمد   ين بط8ر 

حصة.

غير  حددة  ملدة   لشركة  سيرة 

 ن طرف  لسيد  خت8ر بط8ر و لسيد 

 حمد   ين بط8ر.

سنة   99  دة  لشركة  حددة في 

 بتد ء  ن ت8ريخ تسجيله8 في  لسجل 

 لتج8ر1.

ب8ملحكمة  تسجيل  لشركة  تم 

نشنبر   25 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

)202، تحت رقم 35639).

71 P

STE JE STUDIO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

بشريك وحيد

ر سم8له8 : 00.000) درهم

 ملقر  الجتم8عي : رقم 2)9  لط8بق 

 لث8ني حي  ملنزه ح 1 م  لرب8ط

ت8سيس  تم  عرفي  عقد  بمشجب 

شركة  حدودة   JE STUDIO شركة 

ذ ت  لشريك  لشحيد،   ملسؤولية 

بت8ريخ 28  8رس 2022. ذ ت  ملميز ت 

 لت8لية :

 هندس  عم8ر1.
ر سم78  لشركة  كشن  ن 
 (000 درهم  قسم  لى    (00.000
للحصة  درهم   (00 فئة  حصة  ن 

 قسمة على  لشكل  لت8لي :
 (000  .. جه8ن  لنشحي   لسيدة 

حصة.
 لشركة  سيرة   ن طرف  لسيدة 

جه8ن  لنشحي.
سنة   99  دة  لشركة  حددة في 
 بتد ء  ن ت8ريخ تسجيله8 في  لسجل 

 لتج8ر1.
ب8ملحكمة  تسجيل  لشركة  تم 
أبريل   25 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022، تحت رقم 59705).
72 P

 STE LEADER
CORPORATION

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
ر سم8له8 : 00.000) درهم

 ملقر  الجتم8عي : رقم 2)9  لط8بق 
 لث8ني حي  ملنزه ح 1 م  لرب8ط

ت8سيس  تم  عرفي  عقد  بمشجب 
 LEADER CORPORATION شركة 
شركة  حدودة  ملسؤولية، بت8ريخ 6) 

 8رس 2022. ذ ت  ملميز ت  لت8لية :
 لتكييف و لتغليف.

ر سم78  لشركة  كشن  ن 
 (000 درهم  قسم  لى    (00.000
للحصة  درهم   (00 فئة  حصة  ن 

 قسمة على  لشكل  لت8لي :
 350  ..  لسيد  حمد  لزير ر1 

حصة.
 350  ..  لسيد   لطيب  حشزين  

حصة.
 (50  ..  لسيد  حمد  لط8هر1 

حصة.
 (50  ..  لسيد عبد  لشدود بشكرن 

حصة.

 لشركة  سيرة   ن طرف  لسيد 
و لسيد  لطيب   حمد  لزير ر1 

 حشزين.

سنة   99  دة  لشركة  حددة في 

 بتد ء  ن ت8ريخ تسجيله8 في  لسجل 

 لتج8ر1.

ب8ملحكمة  تسجيل  لشركة  تم 

أبريل   7 بت8ريخ   ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022، تحت رقم 59307).

73 P

 STE ALMSABIH

D'EXPLOITATION

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ر سم8له8 : 00.000) درهم

 ملقر  الجتم8عي : 25  كرر ش8رع 

 لفضيلة ح 1 م  لرب8ط

تم  عرفي  عقد  بمشجب 

 ALMSABIH شركة   ت8سيس 

شركة  حدودة   D’EXPLOITATION

 .2022 22  8رس  بت8ريخ   ملسؤولية، 

ذ ت  ملميز ت  لت8لية :

 ستغال7  ملن8جم.

 ق8و7 في  الشغ78  ملتنشعة.

ر سم78  لشركة  كشن  ن 

 (000 درهم  قسم  لى    (00.000

للحصة  درهم   (00 فئة  حصة  ن 

 قسمة على  لشكل  لت8لي :

 500  ..  لسيد بششعيب  شصشف 

حصة.

 .. عبد  لحق  شصشف    لسيد  

500 حصة.

 لشركة  سيرة   ن طرف  لسيد 

عبد  و لسيد  بششعيب  شصشف 

 لحق  شصشف.

سنة   99  دة  لشركة  حددة في 

 بتد ء  ن ت8ريخ تسجيله8 في  لسجل 

 لتج8ر1.

ب8ملحكمة  تسجيل  لشركة  تم 

أبريل   29 بت8ريخ   ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022، تحت رقم59903).

74 P
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STE BERLES
SARL AU

ر سم8له8 :  32.500.000 درهم
 قره8  الجتم8عي : عم8رة 30 شقة 
رقم 8 زنقة  حمد  لشكيلي حس8ن 

 لرب8ط
ت8سيس شركة

بت8ريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
ت8سيس شركة  تم   2022 7  8رس   
تحمل  سم بيرليس ، ش.ذ.م.م.ش.و، 

تتشفر على  ملميز ت  لت8لية :
شقة   30 عم8رة   :  ملقر  الجتم8عي 
حس8ن  زنقة  حمد  لشكيلي   8 رقم 

 لرب8ط.
 لهدف  الجتم8عي : نعش عق8ر1.

 دة  الستمر ر  : 99 سنة.
درهم   32.500.000  : ر سم78 
حصة  ن فئة   325.000  قسم  لى 

00) درهم  شزع كم8 يلي :
علمي  روني  زهرة   لسيدة 

325.000 حصة.
تم تعيين  لسيدة زهرة   :  لتسيير 
ملدة  للشركة  كمسيرة  علمي  روني 

غير  حدودة.
تبتدئ  ن   :  لسنة  الجتم8عية 

ف8تح ين8ير وتنتهي في )3 ديسمبر.
 الرب8ح : بعد  قتط8ع 5 %  لتكشين 
يشزع  صندوق  الحتي8ط  لق8نشني، 
 لب8قي على  لشرك8ء حسب حصصهم.
ب8ملحكمة  لتج8رية  تم  اليد ع 
ب8لرب8ط، تحت  لسجل  لتج8ر1 رقم  

.(59893
75 P

STE BHF BRICO
SARL AU

ر سم8له8 : 00.000) درهم
 قره8  الجتم8عي :  حل رقم 3) س 
حي  لنهضة  جمشعة  لشحدة  لرب8ط

ت8سيس شركة
بت8ريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم ت8سيس شركة   2022 أبريل   7   
بريكش«   »ب.ه.ف  تحمل  سم 
على  ملميز ت  تتشفر  ش.ذ.م.م.ش.و، 

 لت8لية :

 ملقر  الجتم8عي :  حل رقم 3) س 
حي  لنهضة  جمشعة  لشحدة  لرب8ط

في  :  التج8ر   لهدف  الجتم8عي 
 للش زم  لع8 ة للكهرب8ء  ملنزلية.

 ق8و7  شغ78  ختلفة.
 التج8ر في  للش زم  ملكتبية.
 ملدة  الستمر ر  : 99 سنة.

00.000) درهم  قسم   : ر سم78 
درهم   (00 000) حصة  ن فئة   لى 

 شزع كم8 يلي :
 لسيد بلق8سم سعيد1 .... 000) 

حصة.
 لتسيير : تم تعيين  لسيد بلق8سم 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  سعيد1 

 حدودة.
تبتدئ  ن   :  لسنة  الجتم8عية 

ف8تح ين8ير وتنتهي في )3 ديسمبر.
 الرب8ح : بعد  قتط8ع 5 %  لتكشين 
يشزع  صندوق  الحتي8ط  لق8نشني، 
 لب8قي على  لشرك8ء حسب حصصهم.
ب8ملحكمة  لتج8رية  تم  اليد ع 
ب8لرب8ط، تحت  لسجل  لتج8ر1 رقم   

.(59799
76 P

 STE ART ELECTRO &
SERVICES

SARL
ر سم8له8 : 00.000) درهم

 قره8  الجتم8عي : عم8رة 30 شقة 
رقم 8 زنقة  حمد لشكيلي حس8ن 

 لرب8ط
 عالن عن قفل  لتصفية

بمقت�ضى عقد عرفي بتم8رة بت8ريخ 
شرك8ء  قرر   ،202( ديسمبر  ف8تح 
سيرفيس«  » رت  ليكترو   شركة 

ش.ذ.م.م،  8 يلي :
» رت  لشركة  قفل  لتصفية 
 ليكترو  سيرفيس« ش.ذ.م.م وتعيين 
كمصفي  بك8ر1   لسيد  حمد   ين 
للشركة وعنش ن  لتصفية هش عم8رة 
زنقة  شال1  حمد   8 رقم  شقة   30

لشكيلي حس8ن  لرب8ط.
ب8ملحكمة  لتج8رية  تم  اليد ع 
بت8ريخ   (2(((9 تحت رقم  ب8لرب8ط، 

3 ين8ير 2022.

77 P

STE  BENKHALIFA ETUDES
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

بشريك وحيد
ر سم8له8 : 00.000) درهم

  ملقر  الجتم8عي : رقم 2 زنقة 

 بش تم8م  كتب رقم 2  لقنيطرة

 لسجل  لتج8ر1 رقم : 59775

بمشجب  لجمع  لع8م  الستثن8ئي  

بت8ريخ بمقر  لشركة    ملنعقد 

 7)  8رس 2022، تقرر  8 يلي :
رفع  لقد   : ر سم78  لشركة  رفع 

ر سم78  لشركة   لشريك  لشحيد 

ليصل  نقد   درهم   90.000 ب8ض8فة 
ر سم8له8  لى 00.000) درهم.

 : تسمية  لشركة  لى  تغيير 

BENKHALIFA ETUDES

للشركة  تحشيل  ملقر  الجتم8عي 
2 زنقة  بش تم8م  كتب رقم  : رقم   لى 

2  لقنيطرة.

ب8ملحكمة  البتد ئية   تم  اليد ع 

 ،2022 أبريل   28 بت8ريخ  ب8لقنيطرة 

تحت رقم 223)9.

78 P

 STE INCHAATE TAZROUTE
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

بشريك وحيد
ر سم8له8 : 500.000 درهم

 ملقر  الجتم8عي : رقم 2 زنقة  بش 

تم8م  كتب رقم 2  لقنيطرة

 لسجل  لتج8ر1 رقم : 59585

بمشجب  لجمع  لع8م  الستثن8ئي  

 28 بت8ريخ  بمقر  لشركة   ملنعقد 

 8رس 2022، تقرر  8 يلي :

للشركة  تحشيل  ملقر  الجتم8عي 
2 زنقة  بش تم8م  كتب رقم  : رقم   لى 

2  لقنيطرة.

ب8ملحكمة  البتد ئية   تم  اليد ع 

 ،2022 أبريل   2( بت8ريخ  ب8لقنيطرة 

تحت رقم 78))9.

79 P

 STE LES CELLIERS 
DE MEKNES

 .S.A
CAPITAL : 100.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 12 RUE
 SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA
RC N° : 17.136

تعيين  ر قب حس8ب8ت  لشركة
بمقت�ضى  حضر  لجمعية  لع8 ة 
بصفة  ستثن8ئية   لع8دية  ملنعقدة 
 LES CELLIERS DE لشركة 
MEKNES S.A.، بت8ريخ 9) أغسطس 
تعيين  ملكتب  قرر  لشرك8ء    ،202(
  3( على حس8ب8ت  ،  ملش فقة   BDO
ملدة حس8ب8ت  لشركة   كمر قب 
عند  جتم8ع  تنتهي  سنش ت   3  
حس8ب8ت  على   لجمعية   ملش فقة 
ديسمبر   3( في   الجتم8عية  ملنتهية 

.202(
ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 
30  8رس  بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022، تحت رقم 272).
80 P

 LES DOMAINES VITICOLES
DU SAIS
SARL AU

CAPITAL : 100.000.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 12 RUE

 SAAD IBNOU OUAKASS
CASABLANCA
RC N° : 18749

تعيين  ر قب حس8ب8ت  لشركة
بمقت�ضى  حضر  لجمعية 
بصفة   لع8 ة  لع8دية  ملنعقدة 
 LES DOMAINES ستثن8ئية لشركة 
 VITICOLES DU SAIS SARL AU
قرر   ،202( أغسطس   (9 بت8ريخ 
  BDO لشريك  لشحيد تعيين  ملكتب 
عند  جتم8ع  تنتهي  سنش ت   3 ملدة 
حس8ب8ت  على   لجمعية  ملش فقة 
ديسمبر   3( في   الجتم8عية  ملنتهية 

.202(
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ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 

30  8رس  بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022، تحت رقم 273).

81 P

STE ATLANTIC PACKAGING
 .S.A

CAPITAL : 40.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : ILOT 100 A LOT

 N°2 ZONE INDUSTRIELLE DE

LA TFZ TANGER

RC N° : 32.957

بمقت�ضى  حضر  لجمعية 

بت8ريخ   لع8 ة  ملجتمعة  ستثن8ئي8 

لشركة   ،2022 فبر ير   25  

 ATLANTIC PACKAGING S.A

والية  عض8ء  تجديد  قرر  لشرك8ء 

 جلس  الد رة :  لسيد خ8لد ح8تمي، 

 ATLAS زنيبر،  غيثة  8رية   لسيدة 

 BOTTLING COPANY S.A. ET

 6 ملدة   .DIANA HOLDING S.A

سنش ت تنتهي عند  جتم8ع  لجمعية 

 لع8 ة  ملش فقة على حس8ب8ت  لسنة 

 مل8لية  ملنتهية في )3 ديسمبر 2027.

بمقت�ضى  حضر  جلس  الد رة 

 ATLANTIC 25 فبر ير 2022 لشركة

أعض8ء  قرر   ،.PACKAGING S.A

 جلس  الد رة  8 يلي :

رئيس  جلس  بين  ه8م   لفصل 

 الد رة و ه8م  ملدير  لع8م.

تعيين  لسيد خليد ح8تمي رئيس 

كعضش  ملدة  نتد به   جلس  الد رة 

عند  جتم8ع  تنتهي   جلس  الد رة 

على   لجمعية  لع8 ة  ملش فقة 

في  حس8ب8ت  لسنة  مل8لية  ملنتهية 

 )3 ديسمبر 2027.

تعيين  لسيد رشيد  دويبي  دير 

ع8م  لشركة.

بت8ريخ  تم  اليد ع  لق8نشني 

ب8ملحكمة  لتج8رية   2022  30  8رس 

بطنجة تحت رقم 252763.

82 P

LES DOMAINES ZNIBER
 S.A

CAPITAL : 67.783.600 DHS
 SIEGE SOCIAL : DOMAINE
 ZNIBER DOMAINE ZNIBER

 AIT HARZALLAH PROVINCE EL
HAJEB

RC N° : 28.969
تمديد  لغرض  الجتم8عي

ملحضر  لجمعية  لع8 ة  وفق8 
لشركة   ملجتمعة  ستثن8ئي8 
بت8ريخ  LES DOMAINES ZNIBER   
قرر  لشرك8ء  ،202( ديسمبر   22   

  8 يلي :
تمديد  لغرض  الجتم8عي للشركة 

ب8ض8فة  النشطة  لت8لية :
 الستير د و لتصدير.

ر سم78  لشرك8ت  في   ملش8ركة 
 لتج8رية،  لصن8عية،  لعق8رية 

 ملنقشلة أو  لفالحية.
3  ن  لق8نشن  تعديل  لبند 

 الس8�ضي للشركة.
في  لسجل  تم  اليد ع  لق8نشني 
30  8رس  بت8ريخ  بمكن8س   لتج8ر1 

2022، تحت  لرقم 275).
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 لسيد جشزيف علشن

فيدوسيير  لحق

77 ش8رع رح78  ملسكيني  لد ر لبيض8ء

 له8تف : 25.23.)05.22.3

 STE COMPTOIR AGRICOLE
 TARGHI

SARL
شركة  حدودة  ملسؤولية
  لسجل  لتج8ر1 رقم : 33

  لفقيه بن ص8لح
بيع  لحصص  الجتم8عية
تحديث  لق8نشن  الس8�ضي

ص8دق  لجمع  لع8م  الستثن8ئي  
 ملنعقد بت8ريخ 23 نشنبر )202 لشركة 
 COMPTOIR AGRICOLE TARGHI
ذ ت  شركة  حدودة  ملسؤولية 
درهم على بيع    700.000  لر سم78 
80) حصة للسيد عبد  لحق  لترغي 
ووضع  ليلى  لترغي  لف8ئدة  لسيدة 
ق8نشن  س8�ضي جديد لشركة  حدودة 

 ملسؤولية.

للشركة   لق8نشن  الس8�ضي 
 ملحدودة  ملسؤولية  ملص8دق عليه في 

 لجمع يبرز  لخص8ئص  لت8لية : 
 COMPTOIR  :  لتسمية 
شركة   ،AGRICOLE TARGH

 حدودة  ملسؤولية.
:  ستير د تصدير وتشزيع   ملشضشع 
جميع  ملعد ت  لزر عية و لسي8ر ت 

وقطع  لغي8ر.
 ملقر  الجتم8عي : 99) - )20 ش8رع 

 ملسيرة  لخضر ء ب8لفقيه بن ص8لح.
 ملدة : 99 سنة.

 :  لر سم78  الجتم8عي و لحصص 
درهم   700.000  لر سم78  حدد في 
بقيمة  حصة   7000  قسمة  لى 
درهم للحصة  لش حدة  حررة   (00

و قسمة ك8لت8لي : 
 3670 بششعيب   لسيد  لترغي 

حصة.
 لسيد  لترغي ع8د7 80) حصة.
 لسيدة  لترغي ليلى 80) حصة.

 لتسيير :  لشركة  سيرة  ن طرف 
 لسيد  لترغي بششعيب.

ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 
 5 في  ص8لح  بن  ب8لفقيه   البتد ئية 

ين8ير 2022، تحت رقم 7.
بمث8بة نسخة وبي8ن

فيدوسيير لحق
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 لسيد جشزيف علشن

فيدوسيير  لحق

77 ش8رع رح78  ملسكيني  لد ر لبيض8ء

 له8تف : 25.23.)05.22.3

 STE ELLE DISTRIB
SARL

شركة  حدودة  ملسؤولية
 لسجل  لتج8ر1 رقم : )73))5 

 لد ر لبيض8ء
نقل  ملقر  الجتم8عي للشركة

قرر  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
 ،202( نشنبر   22 بت8ريخ   ملنعقد 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  للشركة 
ذ ت  لر سم78   ،ELLE DISTRIB
نقل  ملقر  على  درهم   (00.000
بسكشرة،  للشركة  لى   الجتم8عي 
22  ملنطقة  لصن8عية  تجزئة 

.CFCIM

وفق8 لذلك تم تعديل  مل8دة رقم 7 

للق8نشن  الس8�ضي للشركة.

بكت8بة  تم  اليد ع  لق8نشني 

ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط  

 ،2022 فبر ير   (5 في  ب8لد ر لبيض8ء 

تحت رقم )297)8.
بمث8بة نسخة وبي8ن

فيدوسيير لحق
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KAMORA
SIEGE : 4EME ETAGE N°21 

 RES CHAOUIA AV YOUSSEF 

IBN TACHFINE RUE RACHID 

REDA TANGER

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

ت8سيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي سجل بطنجة 

وضع  تم   ،2022 2)  بريل  بت8ريخ 

 KAMORA لق8نشن  الس8�ضي لشركة 

SARL ، ذ ت  ملميز ت  لت8لية :

عم8د  ليسيني  غربي   :  لشرك8ء 

 (990  18  9  لجنسية  زد د بت8ريخ 

بزنقة  و لس8كن  بطنجة  صيلة 

طنجة و لح8 ل   جدير فيال  لسبتي، 

 ،K7755(6 رقم  للبط8قة  لشطنية 

ص8لحة  لى غ8ية 7)  كتشبر 2027.

سليم8ن  كد1   غربي  لجنسية 

 (998 2)  كتشبر  بت8ريخ   زد د 

فرنس8  بش8رع  و لس8كن  بطنجة 

 97 شقة   (5 إق8 ة نيشسنتر  لط8بق 

للبط8قة  لشطنية  و لح8 ل  طنجة 
رقم K527376، ص8لحة  لى غ8ية 20 

 8رس  2032.

.KAMORA : لتسمية 

 RESTAURANT  :  لغرض 

 EXPLOITATION DE TOUT

 FONDS DE COMMERCE SOIT

 DIRECTEMENT SOIT DANS LE

.CADRE DE LA GERANCE LIBRE

 لر سم78 : حدد ر سم78  لشركة 

في 00.000) درهم  قسمة  لى 000) 

للحصة  درهم   (00 فئة  حصة  ن 

 لش حدة  كتتبت وسددت كم8 يلي :
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 لسيد عم8د  ليسيني 500 حصة.
 لسيد سليم8ن  كد1 500 حصة.

 7EME  :  ملقر  الجتم8عي 
 ETG N°2( RES CHAOUIA AV
 YOUSSEF IBN TACHFINE RUE

.RACHID REDA TANGER
 ملدة : 99 سنة.

 لتسيير : تم تعيين  لسيد ن عم8د 
وسليم8ن  كد1  سير ن   ليسيني 

للشركة ملدة غير  حدودة.
ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 
5)  بريل  بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022، تحت رقم 3382.
بمث8بة  قتطف وبي8ن
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 STE AL HAROURA
ASSURANCE

SARL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

ر سم8له8 : 0.000) درهم
 قره8  الجتم8عي : )7) ش8رع عبد 

 لكريم  لخط8بي  ملحيط  لرب8ط
 لسجل  لتج8ر1 رقم : )7735

تعديل
حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قرر   ،2022 ين8ير   3( ب8لرب8ط بت8ريخ 
لشركة  غير  لع8د1   لجمع  لع8م 
 ALHARHOURA ASSURANCE 

 8 يلي :
بيع 50 حصة  ن فئة 00) درهم 
و ململشكة  ن طرف  لسيد  للحصة 
لبط8قة  ته8 ي  لح8 ل  بن  وس8م 

.A335857 لتعريف  لشطنية رقم 
ع8تيق  ملسعشد1  لف8ئدة  لسيد 
لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 ل 

.CD97593 رقم
ليصبح  لتقسيم  لجديد لر سم78 

 لشركة.
ع8تيق  ملسعشد1 ... 00) حصة.

 جمشع  لحصص 00) حصة  ن 
فئة 00) درهم للحصة.

للشركة  تغيير  لشكل  لق8نشني 
ذ ت  سؤولية  حدودة  شركة   ن 
 لى شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد.

تحديث  لنظ8م  الس8�ضي للشركة.

كت8بة  لدى  تم  اليد ع  لق8نشني 

ب8لرب8ط  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 

رقم  تحت   ،2022 8)  بريل  بت8ريخ 

.(23890
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A&M FAMILLY
SARL

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية
بمقت�ضى عقد عرفي  ؤرخ ب8لرب8ط 

تمت صي8غة   ،2022 أبريل   25 يشم 

 لق8نشن  لتأسي�ضي لشركة  حدودة 

 ملسؤولية له8  لخص8ئص  لت8لية :

.A&M FAMILLY : لتسمية 

 لهدف:

سريعة  وجب8ت  سريع،  إطع8م 

وجبة خفيفة.

تنظيم  لحفالت.

 7 رقم  :  حل   ملقر  إلجتم8عي 

إق8 ة بشششك عم8رة رقم 7 سال.

سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

تأسيس  لشركة.

 لرأسم78 : حدد رأسم78  لشركة 

في  بلغ 00.000) درهم.

تسيير  لشركة  عهد   :  إلد رة 

للسيدة س8رة  شصدق و لسيد عبد 

 له8د1  لفرد1.

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 

غ8ية )3 ديسمبر.

وتسجيل  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لشركة ب8لسجل  لتج8ر1 للمحكمة 

أبريل   25 بت8ريخ  بسال،   إلبتد ئية 

2022 تحت رقم 38776.
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 BOL SUPERFOOD BAR

SUCC
تأسيس فرع لشركة

عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

صي8غة  حضر  تمت  ب8لرب8ط  

 لجمع  لع8م لتأسيس فرع شركة له8 

 لخص8ئص  لت8لية :

 BOL SUPERFOOD  :  لتسمية 
.BAR SUCC

 لهدف:
 طعم.

 ( رقم  :  حل   ملقر  إلجتم8عي 
حي  لر حة  زنقة  لريح8ن  د  عم8رة 

 لد ر لبيض8ء.
تسيير  لشركة  عهد   :  إلد رة 

للسيدة ريم  لزعيم.
:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 

غ8ية )3 ديسمبر.
وتسجيل  تم  إليد ع  لق8نشني 
 لشركة ب8لسجل  لتج8ر1 للمحكمة 
 28 بت8ريخ  ب8لد ر لبيض8ء،   لتج8رية 

أبريل 2)20 تحت رقم 5265).
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ك8بيط8لي8

25، ش8رع شجرة  لقدس، قط8ع 9)، بلشك س، 

حي  لري8ض  لرب8ط

 BKS HOLDING
SARL

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة

تم  عرفي،  عقد  بمقت�ضى 
تحرير لق8نشن  ألس8�ضي لشركة ذ ت 
له8  لخ8صي8ت   ملسؤولية  ملحدودة 

 لت8لية :
 BKS HOLDING  :  لتسمية 

.SARL
 ملشضشع :

  لتج8رة  لدولية و لشس8طة إلخ....
يشم  سنة  بتد ء  ن   99  :  ملدة 

تسجيله8 ب8لسجل  لتج8ر1.
ش8رع  ألبط78  لشقة   (5  :   ملقر 

رقم 7 أكد 7  لرب8ط.
 لشرك8ء :

 لسيد  حمد يشنس  لقب8ج يملك 
لبط8قة  لتعريف  33حصة  لح8 ل 

.AA65(2 لشطنية رقم 
 67 يملك  إبر هيم  ب8   لسيد 
رقم لجش ز  لسفر  حصة  لح8 ل 

.A02(52575
رأس  مل78 :  حدود في 0.000.00) 

درهم.

 لتسيير : 

يشنس  لقب8ج   لسيد  حمد 

لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 ل 
.AA65(2 رقم

إبر هيم  لح8 ل لجش ز  ب8   لسيد 

.A02(52575 لسفر رقم 

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   27 يشم  ب8لرب8ط،   لتج8رية 

2022 تحت رقم 27223).
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STE. PARA NOBLE
ش.د.م.م.د.م.و

رقم 255 حي ي8سمينة 2 خريبكة

بمقت�ضى  ملحضر  لع8م  لغير 

بمقر   2022 فبر ير   3  لع8د1 بت8ريخ 

شركة PARA NOBLE ش.د.م.م.د.م.و 

 تخذ  ملس8همشن  لقر ر  لت8لي :

 لتصفية  لنه8ئية للشركة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

25 أبريل   إلبتد ئية لخريبكة، بت8ريخ 

2022 تحت رقم 83).
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 ألست8ذ عثم8ن  ملعزوز1

 شثق

 II، 12 طريق سبتة إق8 ة حد ئق  رج8ن عم8رة

 لط8بق  ألر�ضي شقة رقم 3 قب8لة  رج8ن

 تطش ن

SIMOMED IMMOBILIERE
S.A.R.L

سيمش يد  يمشبيليي ش.م.م 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص إجتم8عية
تشثيقي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

تم   ،202( سبتمبر   7 في  بتطش ن 

00) حصة  ن طرف  لسيد  تفشيت 

 حمد  لعربي  ملر بط لف8ئدة :

هشلدينغ   لشركة  ملسم8ة  .ب.م 

ش.م.م.ش.و  ملمثلة  ن طرف  لسيد 

عبد  مللك  ع8فر في حدود 20 حصة.

 لسيد  حمد  مله8جر في حدود 20 

حصة.

 20 حدود  في  جيد  ط8رق   لسيد 

حصة.
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حدود  في  كرف8س   لسيد  حمد 
20 حصة.

حدود  في    لسيد  حمد  مله8جر 
20 حصة.

 ستق8لة  لسيد  حمد  لعربي 
للشركة  كمسير   ملر بط  ن  ه8 ه 
عبد  وتعيين  لسيد  أعاله   ملذكشرة 
للشركة  وحيد   مللك  ع8فر  سير 

 ملذكشرة.
و5)  ن  و7   6 تعديل  لفصل 

 لق8نشن  ألس8�ضي للشركة.
في  لشركة  وبهذ  ص8دق  لشرك8ء 
 ملذكشرة أعاله بمقت�ضى نفس  لعقد 

 ملش8ر إليه أعاله.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 إلبتد ئية بتطش ن بت8ريخ 23 سبتمبر  

)202، تحت عدد 2586.
للخالصة و لبي8ن

ذ.عثم8ن  ملعزوز1

92 P

 DAR  AL HANDASAH AL
MAGHRIB

S.A.R.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم8له8 : 780.000 درهم
 ملقر  إلجتم8عي : 3، زنقة  لينبشع 

 لرب8ط
تعيين  سير جديد للشركة 

بت8ريخ قر ر  ؤرخ   بمشجب 
قرر  لسيد طال7   ،2022 3  8رس   
كم78  لش8عر بصفته  دير  و فشض8 
ب8لتشقيع عن د ر  لهندسة للتصميم 
)ش8عر  و الستش8ر ت  لفنية 
 DAR  AL HANDASAH و ش8ركشه) 
CONSULTANTS  مل8لك  لشحيد 

لشركة د ر  لهندسة  ملغرب  8 يلي :
قبش7  ستق8لة  لسيد  حمد 
 لن8ضشر سهيل،  ن  ه8 ه  إلد رية 
ب8لشركة  ملذكشرة  له   ملنصشصة 
جميع  لصالحي8ت  وتحشيل  أعاله، 
ملدة غير  للسيد بشير  خ8يل زيد ن، 

 حدودة.
بحيث تصبح  لشركة  سيرة  ن 
زيد ن.  بشير  خ8يل  طرف  لسيد 
وب8لت8لي تم تغيير  مل8دة 73  ن  لق8نشن 

 ألس8�ضي.

بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 
ب8لرب8ط   ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 
رقم  تحت   2022 أبريل   (7 بت8ريخ 
)رقم  لسجل  لتج8ر1    (238((

.(27997
بمث8بة  قتطف وبي8ن

فيدكس
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 SOCIETE IMMOBILIERE
REDA BEL

S.A.R.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأس  8له8 : 00.000.00) درهم

 قره8  إلجتم8عي :  لحي  لصن8عي 
ش8رع  ملجد قطعة رقم ) يعقشب 

 ملنصشر  لرب8ط
هبة بين  ألق8رب

نقل  ملقر  إلجتم8عي وإصالح ع8م  
للنظ8م  ألس8�ضي

بمشجب  لجمع  لع8م  ملنعقد فشق 
فبر ير   27 بت8ريخ  ب8لرب8ط،   لع8دة 

2022 تقرر  8 يلي :
بنف8يدة  بنع8شر  أه8ب  لسيد 
 (00 فئة  حصص  ن   7  جمشع 
بين  للحصة  لش حدة  ن  درهم 
 SOCIETE يملكه8  ن  لشركة   لتي 
 IMMOBILIERE REDA BEL
00.000) درهم  ش.د.م.م رأس  8له8 
ب8لرب8ط،  لحي   قره8  إلجتم8عي 
 (  لصن8عي ش8رع  ملجد قطعة رقم 
يعقشب  ملنصشر  لرب8ط لص8لح  بنته 

 لسيدة ر نية بنف8يدة.
و فقت  لجمعية على هذ   لتبرع 
بنف8يدة  ر ني8  وأصبحت  لسيدة 
هي  مل8لكة  وب8لت8لي  جديدة  شريكة 

لهذه  لحصص.
نقل  ملقر  قرر  لجمع  لع8م 
 إلجتم8عي  ن  لعنش ن  ملذكشر 
ج  عم8رة  إلى  لعنش ن  لت8لي  أعاله 
ش8رع  رض8  إق8 ة  70  كرر  رقم 
 لحسن  لث8ني  لرب8ط، ب8لنظر إلى أن 
 SOCIETE هد   ملحل يخص شركة 
 IMMOBILIERE REDA BEL

ش.د.م.م.

7  ن  تعديل  مل8دة  تم  وب8لت8لي 

 لنظ8م  ألس8�ضي.

قررت  لنفس  ملحضر  وفق8 

 لجمعية  لع8 ة إصالح ع8م للنظ8م 

ذلك  عن  ينتج  أن  دون   ألس8�ضي، 

ك8ئن أخالقي جديد،  ن أجل إجر ء 

في  عليه8   لتعديالت  ملنصشص 

 لظش هر  لت8لية :
ق8نشن  بإصد ر   2006 فبر ير   (7

.05-2(

2 يشنيش ))20 بإصد ر ق8نشن 0)-

.27
بإصد ر  لق8نشن   20(9 أبريل   (6

.(9-2(

 96-5 وإكم78  لق8نشن  تعديل 

ذ ت  ملسؤولية  ب8لشرك8ت   ملتعلق 

 ملحدودة.

كت8بة  لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لضبط ب8ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط، 

رقم  تحت   2022 أبريل   27 بت8ريخ 
)رقم  لسجل  لتج8ر1 هش   (272(7

.(603((
بمث8بة  قتطف وبي8ن

فيدكس
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LEPINE MAROC
S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأس  8له8 : 900.000.00 درهم

 ملقر  إلجتم8عي : 79 ش8رع  بن سين8 

شقة رقم 7 أكد 7  لرب8ط

تشسيع هدف  لشركة
قر ر ت  لجمع  لع8م  بمشجب 

أبريل   2 بت8ريخ   ملنعقد فشق  لع8دة 

بكت8بة  نسخة  نه  وضعت   202(

ب8لرب8ط  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 

رقم  تحت   ،2022 أبريل   (9 بت8ريخ 
)رقم  لسجل  لتج8ر1   (239(7

)7280) قرر شرك8ء  لشركة  ملذكشرة 

 79 ب8لرب8ط  أعاله  قره8  إلجتم8عي 

أكد 7   7 ش8رع  بن سين8 شقة رقم 

هدف  لشركة  تشسيع   لرب8ط، 

وتحديده في  8 يلي :

تشسيع هدف  لشركة :
وتشزيع  ألجهزة  لطبية   ستير د 
وبشكل ع8م  ستير د وتصدير وتصنيع 
و لتج8رة  لدولية  وصي8نة  وتجميع 
لجميع  ملعد ت  لطبية و إللكترونية 

و لح8سشبية.
جميع  ملع8 الت  ع8 ة  وبصفة 
 لتج8رية و مل8لية و لصن8عية و ألور ق 
)أبح8ث  لسشق،  لهندسة   مل8لية 
ذ ت  لصلة  ب8شرة   ( إلخ   لتج8رية، 
ب8ألشي8ء  ملذكشرة أعاله أو بأ1 �ضيء 
أن  يتحمل  أو  آخر،  رتبط   ش8به 

يعزز تطشيره بأ1 شكل.
وقد تم تبع8 لذلك تغيير  لفصل 

 لث8ني  ن  لق8نشن  ألس8�ضي.
تحديث  لنظ8م  ألس8�ضي  ع 
ينتج  أن  دون  للقش نين  ع8م  إصالح 
عن ذلك ك8ئن أخالقي جديد  ن أجل 
إجر ء  لتغيير ت  ملنصشص عليه8 في 

 لظه8ئر  لت8لية :
ق8نشن  بإصد ر   2006 فبر ير   (7

.05-2(
ق8نشن بإصد ر   20(( يشنيش   2 

.27 -(0 
بإصد ر  لق8نشن   20(9 أبريل   (6

.(9-2(
بمث8بة  قتطف وبي8ن

فيدكس  
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 STUDIO8
S.A.R.L AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
لشريك و حد

رأس  8له8 : 0.000)درهم
 ملقر  إلجتم8عي : 57 ش8رع ف78 ولد 
عش ير  لط8بق  لر بع أكد 7  لرب8ط

 تفشيت  لحصص
نقل  ألسهم  التف8قية  وفق8 
تعلن   202( 5)أكتشبر   ملؤرخة يشم 
 لسيدة بشرى  لعلمي أنه8  ستحشذت 
 STUDIO8 على 00) سهم  ن شركة
ك8نت  ملشكة  S.A.R.L AU  لتي 
 ECLAIR MEDIA لشركة   سبق8 
 RCS لدى  MAROC SAS  سجلة 
 8(52027339 رقم   NANTERRE

.JEAN MIZRAHI ويمثله8  لسيد
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رأس  فإن  لهذ   لتحشيل  نتيجة 
 STUDIO8  S.A.R.L AU  78 شركة 
درهم   (0000.00 يبلغ  بلغ  و لذ1 
بش حد  سهم   (00 جزء  إلى   قسم 
لكل  نهم8،  ملشكة  درهم   (00
للشريكة  لشحيدة  لسيدة  ب8لك8 ل 

بشرى  لعلمي.
تظل  لسيدة  ب8إلض8فة إلى ذلك، 
هي  ملديرة  لشحيدة  بشرى  لعلمي 

للشركة.
إجر ء  يقرر  ملس8هم  لشحيد 
إصالح ع8م للنظ8م  ألس8�ضي دون أن 
ينتج عن ذلك كي8ن ق8نشني جديد، 
 ن أجل إجر ء  لتعديالت  ملنصشص 
في  في  لظهير  لشريف  لص8در  عليه8 
بإصد ر  لق8نشن   20(9 أبريل   26
)2-9)  ملعد7 و ملكمل للق8نشن رقم 
5-96 بشأن  لشرك8ت ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة.
تتبنى  لشريكة  لشحيدة  وب8لت8لي 
نص  لنظ8م  ألس8�ضي وستظل نسخة 
ب8ألحرف  ألولى  نه  رفقة   شقعة 

بهذ   لنظ8م .
بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 
ب8لرب8ط    لضبط ب8ملحكمة  لتج8رية  
رقم  تحت    2022 أبريل   27 بت8ريخ 
)رقم  لسجل  لتج8ر1   (272(8

.((9069
بمث8بة  قتطف وبي8ن

فيدكس
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BARKERY & GOODS
SARL

قر ر  لجمع  لع8م  إثر  على 
 إلستثن8ئي ليشم 7 أبريل 2022 لشركة 
BARKERY & GOODS SARL شركة 
رأسم8له8  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

00.000.00) دهم تقرر  8 يلي :
حل  لشركة.

تعيين  لسيد  ملعروفي  مللي8ني 
بشعزة كمصفي للشركة.

ش8رع   59 رقم   :  قر  لتصفية 
 شال1 عبد  لعزيز رقم 7 إق8 ة  شال1 

عبد  لعزيز  لقنيطرة.

كت8بة  لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 

ب8ملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 

 2022 أبريل   25 بت8ريخ   ، ب8لقنيطرة 
تحت  رقم 69))9 .

97 P

ATLAS BLUE FRUIT
SARL

 AU CAPITAL DE : 100.000

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : RABAT

 SECTEUR 8 GR 25 APT 4RUE

JANAE HAY RIAD

تغيير  سير  لشركة
بمشجب  لجمع  لع8م  لغير 

 لع8د1  ملنعقد بت8ريخ 5 أبريل 2022 

تمت  ملص8دقة على  8 يلي :

للشركة  إستق8لة  ملسير  لشحيد 

 لسيد  حمد  لسقلي.

تعيين  ملسير  لشحيد  لجديد 

 لسيد  حمد سحيس8ح.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

بت8ريخ  ب8لرب8ط   إلبتد ئية  لتج8رية 

29 أبريل 2022 تحت رقم 27297).
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 MULTI SERVICE

DISTRIBUTION
SARL AU

في  حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   2022 أبريل   29

ش.م.م  ذ ت  سؤولية  حدودة 

ب8لخص8ئص  لت8لية :

 MULTI  :  إلسم  لتج8ر1 

 SERVICE DISTRIBUTION SARL

.AU

 لهدف  إلجتم8عي :

إد رة أعم78.

وتغليف  تعبئة  تسشيق  نتج8ت 

 ملنتج8ت  لغذ ئية.
درهم   (00.000.00  : رأس  مل78 

درهم   ،(00 000) حصة   قسم إلى 

للحصة  لش حدة  قسمة ك8آلتي :

 (000 بنصب8ح  خ8لد   لسيد 

حصة.

شقة   30 عم8رة   :  ملقر  إلجتم8عي 

ش8رع  شال1  حمد لشكيلي حس8ن   8

 لرب8ط.

 لتسيير :  لسيد خ8لد بنصب8ح.

 ملدة : دة  لشركة  99 سنة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية ب8لرب8ط تحت رقم )5990).
بمث8بة  قتطف وبي8ن

99 P

 ك8كشنت8

رقم 26 عم8رة  ملستقبل ش8رع  بن  لعربي  لحي 

 لصن8عي  ك8ير

SOCIETE BIELLAB CONSEIL
S.A.R.L

ع8م  ملنعقد  جمع  بمشجب  قرر 

تأسيس   2022 فبر ير   (6 بت8ريخ 

شركة ذ ت  لخص8ئص  لت8لية :

 SOCIETE BIELLAB  :  لتسمية 

.CONSEIL S.A.R.L

)  لط8بق  : عم8رة   ملقر  إلجتم8عي 

2 شقة رقم 27 دي8ر  نز   ك8دير.

ت8ريخ  بد ء  ن  سنة   99  :  ملدة 

تسجيله8 في  لسجل  لتج8ر1.

 لهدف : 

در س8ت و ستش8ر ت.

 كتب  ستش8ر1 .

تش صل وتسشيق.

في  بلغ  حدد   : رأسم78  لشركة 

إلى  درهم  قسمة   (00.000.00

درهم   (00 فئة  حصة  ن   (000

للحصة  لش حدة حررت ك8 لة.

:  لشركة تسير  ن طرف   لتسيير 

 لسيد الب8ت تيير1 ج8ن وبيث إيريك 

نيكشالس. 

بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لضبط ب8ملحكمة  لتج8رية بأك8دير ، 

بت8ريخ )2 أبريل 2022 تحت 09792) 

 لسجل  لتج8ر1 رقم 5)2)5.
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 ك8كشنت8
رقم 26 عم8رة  ملستقبل ش8رع  بن  لعربي  لحي 

 لصن8عي  ك8ير

 SOCIETE CENTRE
 MAHARATI POUR

 COACHING FAMILIAL ET
EDUCATIF

SARL
حل قبل  ألو ن

بمشجب  لجمع  لع8م  لغير  قرر 
ف8تح  8رس  بت8ريخ   لع8د1  ملنعقد 

2022  8 يلي :
 SOCIETE قبل  ألو ن  حل   

.CENTRE MAHARATI SARL
نج8ة  لعب8�ضي  تعيين  لسيدة 

لتصفية حس8ب  لشركة.
فيه  سيصفى  تعيين  ملقر  لذ1 
حس8ب  لشركة شقة رقم 9  لط8بق 
 لث8لث عم8رة رقم 78 ش8رع  سعشد 

 لشفق8و1 حي  لسالم أك8دير.
بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بأك8دير  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 
تحت   2022 27  8رس  بت8ريخ 

09092)  لسجل  لتج8ر1 29879.
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 ك8كشنت8
رقم 26 عم8رة  ملستقبل ش8رع  بن  لعربي  لحي 

 لصن8عي  ك8ير

 SOCIETE KHALID VOYAGE
SARL A.U

حل قبل  ألو ن
قرر بمشجب  لجمع  لع8م  لغير   
سبتمبر   30 بت8ريخ   لع8د1  ملنعقد 

)202  8 يلي :
 SOCIETE قبل  ألو ن  حل   

.KHALID VOYAGE  SARL
تعيين  لسيد ح8يك خ8لد لتصفية 

حس8ب  لشركة.
فيه  سيصفى  تعيين  ملقر  لذ1 
 202 ش8رع   (0 حس8ب  لشركة رقم 
أك8دير.  ت8لبرجت  يعقشب  ملنصشر 
تم  إليد ع  لق8نشني بكت8بة  لضبط 
بت8ريخ بأك8دير   ب8ملحكمة  لتج8رية 

 7 ين8ير 2022 تحت  رقم 080082) 
 لسجل  لتج8ر1 رقم 8763.
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 ك8كشنت8
رقم 26 عم8رة  ملستقبل ش8رع  بن  لعربي  لحي 

 لصن8عي  ك8ير

SOCIETE GB PRIVE
S.A.R.L.A.U

ع8م  نعقد  جمع  بمشجب  قرر 
تأسيس   202( نشفمبر   (( بت8ريخ 

شركة ذ ت  لخص8ئص  لت8لية  :
GB PRIVE لتسمية :شركة  

.S.A.R.L.A.U
 ( رقم  عم8رة   :  ملقر  إلجتم8عي 
 لط8بق  لث8ني شقة رقم 25 دي8ر أنز  

 ك8دير.
 ملدة : 99 سنة  بتد ء  ن ت8ريخ 

تسجيله8 في  لسجل  لتج8ر1.
 لهدف :

نص8ئح و ستش8ر ت.
بين  و لتب8دالت  تطشير  لتع8ون 

 ملؤسس8ت  لشطنية.
تنظيم  إلحتف8الت.

في  بلغ  : حدد  رأسم78  لشركة 
إلى  درهم  قسمة   (00.000.00
درهم   (00 فئة  حصة  ن   (000

للحصة لش حدة حررت ك8 لة.
 لتسيير :  لشركة تسير  ن طرف: 
 لسيدة حرية  زغ8ين و لسيدة ن8دية 

 زغ8ين.
بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بأك8دير  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 
بت8ريخ 9) ين8ير 2022 تحت 70)08) 

 لسجل  لتج8ر1 رقم 23)50.
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 STE TANNOUR TRAVAUX
DIVERS

SARL
 لحي  إلد ر1 ،  س8

ب8لجريدة  وقع  خطأ   ستدر ك 
0)  ن  بت8ريخ   57(5  لرسمية عدد 
)بت8ريخ))  18  773)  ملش فق  شش 7 

.2022
....................................................

..........................................................
بدال  ن : تسيير  لشركة ح8لي8  ن 
طرف  لسيد  لششيعر أحمد ملدة غير 

 حدودة.

.....................................................

..........................................................

ح8لي8  ن  تسيير  لشركة   : يقرأ 

طرف  لسيد  لنعمة  لشرقي ملدة غير 

 حدودة.

....................................................

..........................................................

 لب8قي بدون تغيير.
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HATIMI CONSULTING

SARL AU

 COMPTABILITE, FISCALITE, CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

 SOCIETE DES TRAVAUX ET

AMENAGEMENT RABAT
SARL

شركة  حدودة  ملسؤولية

رأس  8له8 : 00.000) درهم

 ملقر  إلجتم8عي : 5) ش8رع  ألبط78 

 لشقة رقم 7 أكد 7  لرب8ط

 لحل  ملسبق للشركة
إن  لجمع  لع8م  لغير  لع8د1 

 202( ديسمبر   25 بت8ريخ  تم   لذ1 

للشركة بمقره8  إلجتم8عي قرر  8 يلي:

تصفية  لشركة.

حمرة  دريس  تعين  لسيد  والد 

بصفته   AB(27335 ب.و.ت  رقم 

 صفي8 للشركة.

للشركة  تحديد  ملقر  إلجتم8عي 

كمقر للتصفية.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية ب8لرب8ط بت8ريخ 7  18 2022 

تحت رقم 27327).
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META MARBRE
S.A.R.L

تأسيس
طبق8 ملقتضي8ت  لق8نشن  ألس8�ضي 

تقرر   2022 7)أبريل  بت8ريخ   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

 ملحدودة له8  لخص8ئص  لت8لية :

META MARBRE : لتسمية 
.S.A.R.L

ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 
 ملسؤولية  ملحدودة.

 لغرض  إلجتم8عي :
بيع  لرخ8م.

 الستير د و لتصدير.
أعم78  تنشعة أو أعم78  لبن8ء.

 9 كلم  طريق  لقنيطرة   :  لعن8ن 
بشقن8د7 سال.

 (00.000.00  : رأسم78  لشركة 
درهم  قسم إلى 000) حصة  ن فئة 

00) درهم للحصة  لش حدة.
 لشرك8ء :

 500  لسيد  ملهد1  لعرو�ضي 
حصة.

 لسيدة  عالو1 زينب 500 حصة.
سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

وضع  لسجل  لتج8ر1.
سه8م  عينت  لسيدة   :  لتسيير 
غير  ملدة  للشركة   الدري�ضي  سيرة 

 حدودة.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   25 بت8ريخ  بسال   إلبتد ئية 

2022 تحت رقم 38769.
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LE REVETEMENT
S.A.R.L
تأسيس

طبق8 ملقتضي8ت  لق8نشن  ألس8�ضي 
تقرر   2022 )2  8رس   ملؤرخ بت8ريخ 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

 ملحدودة له8  لخص8ئص  لت8لية :
LE REVETEMENT : لتسمية 

.S.A.R.L
ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 

 ملسؤولية  ملحدودة.
 لغرض  إلجتم8عي :

بيع  لرخ8م.
 الستير د و لتصدير.

أعم78  تنشعة أو أعم78  لبن8ء.
ديمنه8ر  دو ر  لبر همة   :  لعنش ن 

ع8 ر سال.
 (00.000.00  : رأسم78  لشركة 
درهم  قسم إلى 000) حصة  ن فئة 

00) درهم للحصة  لش حدة.

 لشرك8ء :

 لسيد  ملسك8ني  لفياللي  لحسن 

500 حصة.

 200  لسيد  ملهد1  لعرو�ضي 

حصة.

 لسيدة  عالو1 زينب 200 حصة.

 (00 سه8م  الدري�ضي   لسيدة 

حصة.

سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

وضع  لسجل  لتج8ر1.

سه8م  عينت  لسيدة   :  لتسيير 

غير  ملدة  للشركة   الدري�ضي  سيرة 

 حدودة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   25 بت8ريخ  بسال   إلبتد ئية 

2022 تحت رقم 38770.
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CATERPRO
SARL AU

ملحضر  لجمع  لع8م  لذ1  وفق8 

22  8رس  في  في  قر  لشركة  عقد 

2022 قرر  لشريك  لش حد  8 يلي :

ق8م  لسيد أيمن بشنجشع  لشريك 

 KATERPRO SARL  لشحيد لشركة 

تيد ف  عثم8ن  بتعيين  لسيد   AU

غير  حدودة  لفترة  للشركة   دير  

وقبش7  ستق8لة  لسيدة  ملديرة 

 لسيدة ريم بروهمي.

في  ش د  لنظ8م  بعد  لتغيير 

قرر  لسيد أيمن   ألس8�ضي للشركة، 

لشركة  بشنجشع  لشريك  لشحيد 

KATERPRO SARL AU تحديثه8.

تم  إليد ع  لق8نشني لدى  ملحكمة 

أبريل   28 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت عدد 27287).
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STE. LA CROUTE
ش.م.م

بمقت�ضى عقد عرفي  ؤرخ بتم8رة 

بت8ريخ )3  8رس 2022 قد تم تأسيس 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.
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.LA CROUTE : لتسمية 
 لهدف  إلجتم8عي :

وجب8ت سريعة- سن8ك.
 قهى.

ق8عة ش18.
 (00.000.00  : رأسم78  لشركة 
حصة  ن   (000 إلى  درهم  قسمة 

فئة 00) درهم للحصة  لش حدة.
 (000 كريمي  إكر م   لسيدة 

حصة.
سنة  بتد ء  ن   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنه8ئي أ1  ن ت8ريخ وضع 

 لسجل  لتج8ر1.
:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 
)3 ديسمبر  ن كل سنة  8 عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ  ن ت8ريخ  لتسجيل.
تجزئة   2 77  تجر  رقم   :  ملقر 

 لعيشن كيش  ألود ية تم8رة.
 ملسيرة :  لسيدة إكر م كريمي.

 : ب8لسجل  لتج8ر1  رقم  لتقييد 
.(36(8(
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EXPO FORAJ
ش.م.م

700 ش8رع  لحسن 2 إق8 ة 5 ط8بق 
2 ديشر لج8 ع  لرب8ط

بمقت�ضى عقد عرفي  ؤرخ ب8لرب8ط 
بت8ريخ 5) فبر ير 2022 قد تم تأسيس 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.
.EXPO FORAJ : لتسمية 

 لهدف  إلجتم8عي :
أعم78  لبن8ء.

حفر  آلب8ر.
 (00.000.00  : رأسم78  لشركة 
حصة  ن   (000 إلى  درهم  قسمة 

فئة 00) درهم للحصة  لش حدة.
 (000 أحمد  لنجشم   لسيد 

حصة.
سنة  بتد ء  ن   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنه8ئي أ1  ن ت8ريخ وضع 

 لسجل  لتج8ر1.
:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 
)3 ديسمبر  ن كل سنة  8 عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ  ن ت8ريخ  لتسجيل.

 ملقر : 700 ش8رع  لحسن 2 إق8 ة 

05 ط8بق2 ديشر لج8 ع  لرب8ط.

 ملسير :  لسيد أحمد  لنجشم.

 : ب8لسجل  لتج8ر1  رقم  لتقيد 

.(599(5
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 WUSUL
S.A.R. L AU

بت8ريخ  للعقشد  ملمضية  طبق8 

تحرير  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (9

ذ ت  لخص8ئص  لشركة   ألس8�ضي 

أبريل   20 بت8ريخ  و ملسجلة   لت8لية 

.2022

ذ ت  شركة   :  لصفة  لق8نشنية 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

 لهدف  إلجتم8عي :

وصي8نة  لح8سب8ت،  تطشير 

شبك8ت  لح8سب8ت  لتقني8ت 

 لحديثة.

تكنشلشجي8  ملعلش 8ت  هندسة 

تكنشلشجي8  ملعلش 8ت  وإد رة  ر فق 

وأ ن نظم  ملعلش 8ت.

در س8ت ونص8ئح وتدريب.

 (00.000  :  لرأسم78  لشركة 

حصة  ن   (000 إلى  درهم  قسمة 

فئة 00) درهم للحصة  لش حدة.

سنة  بتد ء  ن   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنه8ئي.

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 

)3 ديسمبر  ن كل سنة  8 عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ  ن ت8ريخ  لتسجيل.

زنقة  بر هيم  لرود ني   :  ملقر 

حي  ملحيط   2 رقم  شقة   56 عم8رة 

 لرب8ط.

:  لسيد  حمد بشز هير    لتسيير 

 سير وحيد للشركة.

كت8بة  لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 

ب8لرب8ط  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 
ب8لسجل  لتج8ر1  رقم  لتقييد 

59779) بت8ريخ 26 أبريل 2022.
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CAPITAL NATURAL FRUTA
شركة ذ ت  ملسؤولية

رأسم8له8 : 00.000.00) درهم

2) زنقة لبن8ن رقم 3  ملحيط  لرب8ط

سجل تج8ر1 5)508)

بمقت�ضى عقد عرفي  برم بت8ريخ 

 (000 تم تحشيل   202( أغسطس   2

بلق8سم  يمتلكه8  لسيد  حصة  لتي 

 حمد د خل  لشركة لف8ئدة  لسيد 

شردود يشنس و هد و1 عبد  لحكيم.

بمقت�ضى  حضر  لجمع  لع8م 

 ملنعقد نفس  ليشم تم تقرير  8 يلي :

ترخيص تحشيل  لحصص.

بلق8سم  حمد   ستق8لة  لسيد 

وتعيين  للشركة  كمسير   ن  نصبه 

عبد  لحكيم  سير    لسيد  هد و1 

جديد  للشركة.

تغيير  لق8نشن  ألس8�ضي للشركة.
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SOCIETE SUGAR DILVERY
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشرك و حد

تحت عقد  ؤرخ في ف8تح ديسمبر 

حررت  لقش نين لشركة ذ ت   202(

 لخص8ئص  لت8لية :

دليفر1  سك8ر  شركة   :  لتسمية 

 SOCIETE SUGAR DILVERY

.S.A.R.L A AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.

غرض  لشركة :

بيع  ملش د  لغذ ئية.

نقل  لبض8ئع.

ت8جر سكر بنصف  لجملة.

دو ر  عزيب   :  ملقر  إلجتم8عي 

 لنيهي جم8عة سلف8ت قي8دة زكشطة 

سيد1 ق8سم.

 (00000.00  : رأسم78  لشركة 

درهم كله8  قسمة على  لشكل  لت8لي :

  لسيد ن8س  لعزيز عبد  لش حد 

000) حصة.

:  لسيد ن8س  لعزيز عبد   لتسيير 

 لش حد.

سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنه8ئي للشركة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

بت8ريخ ق8سم  بسيد1    إلبتد ئية 

 9) ين8ير 2022 تحت عدد 25.
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 SOCIETE HOTELIERE

ATLANTIS

شركة  س8همة

يبلغ رأسم8له8 : 9.000.000)درهم

 ملقر  إلجتم8عي : فندق  ملشحدين 

ش8رع  لحسن  ألو7  لد ر لبيض8ء

 لسجل  لتج8ر1 ب8لد ر لبيض8ء رقم 

3779(

تعيين  لرئيس  ملدير  لع8م
بمقت�ضى  د والت  جلس  إلد رة 

بت8ريخ 30 يشنيش )202 تم : 

تأكيد تعيين  لسيد  حمد كم78 

بنسشدة بصفته رئيس  جلس  إلد رة 

تنتهي  دة  كمتصرف  ملدة  ه8 ه 

 ه8 ه عند  نعق8د  لجمعية  لع8 ة 

 لتي ستبث في حس8ب8ت  لسنة  مل8لية 

 ملنتهية في 2023 و لتي ستنعقد خال7 

سنة 2027.

تجديد  نح  ه8م  إلد رة  لع8 ة 

يأخد  وبذلك  لرئيس  جلس  إلد رة 

لقب  بنسشدة  كم78   لسيد  حمد 

 لرئيس  ملدير  لع8م.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لق8نشني 

ب8ملحكمة  لتج8رية   لق8نشني 

 2022 26أبريل  بت8ريخ  ب8لد ر لبيض8ء 

تحت رقم )82252.
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 SOCIETE HOTEL LES
IDRISSIDES
شركة  س8همة

يبلغ رأسم8له8 : 7.000.000)2درهم
 ملقر  إلجتم8عي : فندق حد ئق 

أكد 7  ملنطقة  لسي8حية ألكد 7 
 شش ر  لقصبة - ر كش

  لسجل  لتج8ر1 بمر كش 7787
تعيين  لرئيس  ملدير  لع8م

بمقت�ضى  د والت  جلس  إلد رة 
بت8ريخ 30 يشنيش )202 تم : 

تأكيد تعيين  لسيد  حمد كم78 
بنسشدة بصفته رئيس  جلس  إلد رة 
تنتهي  دة  كمتصرف  ملدة  ه8 ه 
 ه8 ه عند  نعق8د  لجمعية  لع8 ة 
 لتي ستبث في حس8ب8ت  لسنة  مل8لية 
 ملنتهية في 2023 و لتي ستنعقد خال7 

سنة 2027.
تجديد  نح  ه8م  إلد رة  لع8 ة 
يأخد  وبذلك  لرئيس  جلس  إلد رة 
لقب  بنسشدة  كم78   لسيد  حمد 

 لرئيس  ملدير  لع8م.
تم  إليد ع   :  إليد ع  لق8نشني 
 لق8نشني ب8ملحكمة  لتج8رية بمر كش 
رقم  تحت   2022 أبريل   29 بت8ريخ  

.(35338
 ن أجل  لتلخيص و لنشر

 جلس  إلد رة
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ACWA POWER KHALLADI
شركة  س8همة

يبلغ رأسم8له8 : 7.592.506.08)2 
درهم

 ملقر  إلجتم8عي :  ملحطة  لكهرب8ئية 
 ACWA POWER  1أكش ب8ور خالد

 KHALLADI
دو ر فح8 ين خميس  نجرة

  لسجل  لتج8ر1 بطنجة 62073
بمقت�ضى  د والت  جلس  إلد رة 

بت8ريخ 5) فبر ير 2022 تم : 
تسجيل  ستق8لة  لسيد 
 SUNTHARESAN PADMANTHAN
وكرئيس  جلس  كعضش   ن  ه8 ه 

 إلد رة.

ب8ديس  لدر جي  تعيين  لسيد 

كعضش  جلس  إلد رة عشض  لسيد 

 SUNTHARESAN PADMANTHAN

 ملستقيل.

عند  نعق8د  تنتهي  دة  ه8 ه 

في  ستبث   لجمعية  لع8دية  لتي 

في   حس8ب8ت  لسنة  مل8لية  ملنتهية 

)3 ديسمبر 2022.

ب8ديس  لدر جي  تعيين  لسيد 

ملدة  كرئيس  جلس  إلد رة 

كعضش  جلس  إلد رة   ه8 ه 

 SUNTHARESAN عشض  لسيد 

PADMANTHAN  ملستقيل.

تغيير  ملمثل  لد ئم  تسجيل 

 ACWA POWER لشركة 

GLOBAL SERVICES LTD  لسيد 

 ROHIT CHANDRASHEKHAR

ب8ديس  عشض  لسيد   GOKHALE

 لدر جي.

تشكيلة  جلس  تصبح  وبذلك 

 إلد رة ك8لت8لي :
 لسيد ب8ديس  لدر جي، رئيس8.

 لسيدة كشثر جشهر تي ، عضش .

 لسيد عبد  للطيف نصر لدين ، 

عضش  .

 ACWA POWER شركة 

طرف  MAROC SARL  مثلة  ن 

 لسيد ZHANG ZHIGUO، عضش .

 ACWA POWER شركة 

 GLOBAL SERVICES LTD

 ROHIT طرف  لسيد   مثلة  ن 

 C H A N D R A S H E K H A R

GOKHALE، عضش .

ب8نعق8د  تنتهي  دة  ه8 هم 

و لتي   2023 في   لجمعية  لع8 ة 

حس8ب8ت  لسنة  مل8لية  في  ستبث 

 ملنتهية في )3 ديسمبر2022.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لق8نشني 

بطنجة  ب8ملحكمة  لتج8رية   لق8نشني 

رقم  تحت   2022 أبريل   28 بت8ريخ 

.253282
 ن أجل  لتلخيص و لنشر

 لتسيير
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SETUP GAME
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
يبلغ رأسم8له8 : 500.000.) درهم

 ملقر  إلجتم8عي :  حل رقم 7 عم8رة 
703)، حي  لشف8ق تم8رة

 لسجل  لتج8ر1 ب8ملحكمة  لتج8رية 
بتم8رة رقم 32073)

إنش8ء فرع ب8لد ر لبيض8ء
بمقت�ضى  د والت  لجمعية 
فبر ير  ف8تح  بت8ريخ   لع8 ة  لع8دية 
فرع ب8لد ر لبيض8ء  تم إنش8ء   ،2022
بن  ط8رق  زنقة   ( ب  يشجد  قره 
حي  ملستشفي8ت  لد ر لبيض8ء  زي8د 
 SETUP GAME شع8ر   تحت 

. »SUCCUSRALE«
تم تعيين  لسيد بدر حمشد  ملزد د 
و لح8 ل   (989 أكتشبر   2( بت8ريخ 
رقم  لبط8قة  لتعريف  لشطنية 
6 تجزئة  . و لق8طن برقم   AA26(2(
 لحسن  لث8ني  لهرهشرة تم8رة كممثل 

ق8نشني للفرع.
تم إيد ع  لف   :  إليد ع  لق8نشني 
ب8ملحكمة  لتج8رية  إنش8ء  لفرع 

ب8لد ر لبيض8ء بت8ريخ 6) أبريل 2022 
تحت رقم  لتسجيل )38)57 وسيتم 

 إليد ع ب8ملحكمة  لتج8رية بتم8رة.
 ن أجل  لتلخيص و لنشر

 لتسيير 
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STE DAR ME CHAIBIA
SARL

تأسيس شركة
بت8ريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تحشيل  ب8لرب8ط   2022 7)  8رس 
شركة  حدودة  ملسؤولية   قر 

ب8لخص8ئص  لت8لية :
د ر  ي   :  لتسمية  الجتم8عية 

شعيبية.
جبل  زنقة   :  ملقر  الجتم8عي 
إق8 ة   ( 22  حل  عم8رة   لعي8�ضي 

أكد 7  لرب8ط.
 لهدف :  طعم.

سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 
إحد ثه8  لفعلي.

تبتدئ  ن   :  لسنة  الجتم8عية 
ديسمبر  ن   3( ف8تح ين8ير وتنتهي في 

كل سنة.
في  حدد   :  لرأسم78  الجتم8عي 
 (00 على  درهم  قسم   (0.000

حصة بقيمة 00) درهم.
:  لشركة  سيرة  ن   لتسيير 
طرف  لسيدة رج8ء  لعشني ملدة غير 

 حدودة.
ب8لسجل  لتج8ر1  رقم  لتقييد 

.(5989(
ب8ملحكمة  إيد ع  لطلب  تم 
أبريل   29 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت  لرقم )2729).
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E-OPTICAL
SARL

قرر  لجمع  لع8م  لغير  لع8د1 
 202( أكتشبر   (2 بت8ريخ   ملنعقد 
شركة    E-OPTICAL SARL لشركة 
رأسم8له8  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
درهم  قره8  الجتم8عي   700.000
 ش8رع فيليكس  وفشيت بش غني رقم 73

 لد ر  لبيض8ء  8 يلي :
:  تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة 

 E-OPTICAL SARL قررت  لشركة 
ش8رع  إلى  تحشيل  قره8  الجتم8عي 
قط8ع  وبيطش   لد ر  روسيلشن   6

 لبيض8ء.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بت8ريخ ب8لد ر  لبيض8ء    لتج8رية 

 8  8رس 2022 تحت رقم 5859)8.
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 GROUPE SCOLAIRE TGHAT
PRIVE
SARL

زنقة ZC(9 رقم 258 تجزئة 
 لحديقة و د ف8س ف8س

على  لجمع  لع8م  الستثن8ئي  بن8ء 
به8  لعمل  للقش نين  لج8ر1  وطبق8 
و ملنعقد بت8ريخ 7)  8رس 2022 فإن 
 GROUPE SCOLAIRE شرك8ء شركة

TGHAT PRIVE SARL ش.م.م.
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رأسم78  لشركة : 00.000) درهم

زنقة  ف8س   :  ملقر  الجتم8عي 
258 تجزئة  لحديقة و د  ZC(9 رقم 

ف8س.

قرر  لشرك8ء إقف78  لشركة.

بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 

بف8س  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 

تحت رقم 1360/2022.
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STE FID HORIZON

SARL AU

 ملقر  الجتم8عي : ش8رع عبد  لكريم 

بنجلشن رقم 72  لط8بق 6  ك8تب 

 شرف ف8س  ملدينة  لجديدة

بت8ريخ  تشثيقي  عقد  بمقت�ضى 

تم تأسيس  لشركة   2022 أبريل   (7

 حدودة  ملسؤولية لتكشن خ8صي8ته8 

ك8لت8لي :

 FID HORIZON لتسمية : شركة 

ش.م.م.

:  لغرض  ن  لشركة في   لهدف 

في  لخ8رج  ن   س8ك  كم8   ملغرب 

  لحس8ب8ت،  لتدقيق،  إلد رة و لضر ئب

و الستش8ر ت وك8فة جميع  لعملي8ت 

 لتج8رية و مل8لية و لعق8ر ت  لتي قد 

غير  أو  بشكل  ب8شر  تكشن  رتبطة 

إلى  تهدف  ب8لنش8ط8ت  لتي   ب8شر 

 لتنمية.

: ف8س ش8رع عبد   ملقر  الجتم8عي 

 72 رقم   6 بنجلشن  لط8بق   لكريم 

 ك8تب  شرف  ملدينة  لجديدة.
 (00.000  : رأسم78  لشركة 

درهم.

: تسير  لشركة  ن طرف   لتسيير 

 سيرة وحدة هي  لسيدة  ملزود زهرة.

ف8تح  تبتدئ  ن   :  لسنة  مل8لية 

كل  ديسمبر  ن   3( في  وتنتهي  ين8ير 

سنة.

 تم  إليد ع  لق8نشني بكت8بة  لضبط

ب8ملحكمة  لتج8رية بف8س تحت رقم 

.2022/1812
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B.K BUREAU
SARL AU

بمقت�ضى  حضر  لجمع  لع8م 
 سجل في 7) فبر ير 2022 ب8لرب8ط 
قد تم تحشيل  ملقر  الجتم8عي إلى حي 
وغرس8ن  غ8ن8  ز وية   ( رقم   ملحيط 

 لرب8ط.
ب8لسجل  لتج8ر1  رقم  لتقييد 
23097) ب8ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط 
 (5300( رقم  لسجل  لتج8ر1 

 لرب8ط.
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S&S SNACKING
في تسجيل  لعقد  لعرفي   ت8ريخ 
بتم8رة ب8لخص8ئص   2022 أبريل   (3

 لت8لية :
:  شغل   لهدف  الجتم8عي 

 ملطعم.
درهم   (00.000  : رأس  مل78 
فئة  حصة  ن   (000 إلى   قسمة 
درهم للحصة  لش حدة  شزعة   (00

بين  لشرك8ء على  لشكل  لت8لي :
 لسيد صالح  لدين  لزين : 000) 

حصة.
  ملدة : 99 سنة  بتد ء  ن  لتأسيس

 لنه8ئي.
تجزئة  ألبط78   :  ملقر  الجتم8عي 
ش8رع ط8رق بن زي8د شقة رقم ) تم8رة.
صالح  لدين  :  لسيد   لتسيير 

 لزين.
صالح  لدين  :  لسيد   لتشقيع 

 لزين
ب8لسجل  لتج8ر1  رقم  لتقييد 

.(36(65
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IB HOLDING
تغيير

بمقت�ضى عقد  لبيع بت8ريخ ف8تح 
و حضر  لجمع  لع8م   2022  8رس 
)2  8رس  في   الستثن8ئي  ملنعقد 
2022 ب8لرب8ط، قرر  لشريك  لشحيد 
 IB HOLDING« SARL «  : لشركة 

AU  8 يلي :

بيع 200 سهم  قسمة على  لنحش 
 لت8لي :

50 سهم إلى  كر م بشد .
50 سهم إلى  حس8ن  بشد .

50 سهم إلى نه8  بشد .
50 سهم إلى  ن8ي8  ب8 جي.

رفع رأسم78  لشركة  ن  00000) 
بمس8همة  درهم   30(000 إلى  درهم 

نقدية.
 SARL تحشيل  لشكل  لق8نشني  ن

.SARL إلى AU
إد رة  لشركة  ن  على   لحف8ظ 
طرف  لسيد  حمد بشد   لي8س لفترة 

غير  حدودة.
 الئمة  لقش نين  ألس8سية للشركة. 
لدى  تم  إليد ع  لق8نشني  وقد 
ب8ملحكمة  لتج8رية  كت8بة  لضبط 
ب8لرب8ط بت8ريخ 28 أبريل 2022 تحت 

عدد 27270).
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STE JIYA DISTRIBUTION
SARL

قرر  لجمع  لع8م  لغير  لع8د1 
 2022 فبر ير   (7 بت8ريخ   ملنعقد 
لشركة JIYA DISTRICUTION شركة 
رأسم8له8  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
 : درهم  قره8  الجتم8عي   60.000
 2 زنقة  كلم8ن سيد1 علي شقة   20

أكد 7  لرب8ط  8 يلي :
تمديد  لهدف  الجتم8عي للشركة.
زنقة   20 نقر  ملقر  الجتم8عي  ن 
أكد 7   2 شقة  علي  سيد1   كلم8ن 
 35 رقم  إض8في   7 أ ل  إلى   لرب8ط 

يعقشب  ملنصشر  لرب8ط.
 لتبرع بأسهم  لسيد عبد  لجش د 
لزوجته  لسيدة  سهم   200  ملعلم 

إله8م  لطيبي.
رأسم78  لشركة  ن  زي8دة 
درهم   80.000 إلى  درهم   60.000
بمش فقة  لشريكة  لجديدة  لسيدة 

نج8ة  لرش8تي.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   26 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم )7)27).
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BENMOUSSA RIF 5 شركة
وبمشجب   2022 أبريل   (2 بت8ريخ 
قرر  عقد  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

 لشريك  لشحيد  8 يلي :
تفشيت  لسيدة  ريم  لعمر و1 
للسيد  تمتلكه8  حصة  لتي   (00

سعيد  لشالع.
 ستق8لة  لسيدة  ريم  لعمر و1 

 ن  ه8م تسيير  لشركة.
تعيين  لسيد سعيد  لشالع كمسير 

للشركة.
بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 
لدى  ملحكمة  لتج8رية   لضبط 
ب8لرب8ط بت8ريخ 28 أبريل 2022 تحت 

رقم 9)80.
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 NAUTICA شركة
BOUREGREG

SARL
قفل تصفية  لشركة

بمقت�ضى  ملحضر  لشفش1  ملؤرخ 
بت8ريخ ف8تح ديسمبر )202 قرر  لجمع 
 NAUTICA  لع8م  الستثن8ئي لشركة 
BOUREGREG SARL قفل  لتصفية 

للشركة.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 2022 أبريل   5 في  بسال   البتد ئية 

تحت رقم 38660.
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RAWA SERVICES
SARL

قر ر ت  لجمع  لع8م  بمقت�ضى 
ديسمبر  ف8تح  بت8ريخ   الستثن8ئي 
)202 تقرر إدخ78  لتغيير  لت8لي على 

 لشركة :
تغيير  قر  لشركة :

 ن 6 ش8رع  لجز ئر حس8ن  لرب8ط 
حي  لط8ئر ت  8بيال   3 إلى فيال رقم 

 لرب8ط.
تحيين  لق8نشن  الجتم8عي  تم 
ب8عتب8ر  ملقرر ت  لس8لفة  للشركة 

 لذكر.
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 وبذلك تم  إليد ع  لق8نشني ب8ملحكمة

 لتج8رية ب8لرب8ط تحت رقم 7)237) 

بت8ريخ 2) أبريل 2022.
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SOCIETE SABORES 2
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسم8له8 00.000) درهم

قر ر ت  لجمع  لع8م  بمقت�ضى 

 2022 فبر ير   28 بت8ريخ   الستثن8ئي 
زنقة   8 شقة   30 و لتي  قره8 عم8رة 

 شال1  حمد  لشكيلي حس8ن  لرب8ط 

على  إدخ78  لتغيير ت  لت8لية  تقرر 

 لشركة :

تفشيت  لحصص :

 500 فشت  لسيد  ملريد  حمد 

حصة  لتي ك8ن يملكه8 في  لشركة إلى 

 لسيد زيكش حسين.

تغيير  لشكل  لق8نشني للشركة :

تم تغيير  لشكل  لق8نشني للشركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة  شركة   ن 

ذ ت  إلى شركة  وحيد  ذ ت  س8هم 

 سؤولية  حدودة.

تعيين  سير جديد للشركة.

حسين  زيكش  تعيين  لسيد  تم 

 سير  للشركة، وب8لت8لي سيتم تسيير 

طرف  لسيد  للشركة  ن   شترك 
و لسيد  ملريد  حمد  حسين  زيكش 

لفترة غير  حددة.

تغيير  قر  لشركة :

قرر  لجمع  لع8م  الستثن8ئي تغيير 

 8 شقة   30  قر  لشركة  ن عم8رة 
حس8ن  زنقة  شال1  حمد  لشكيلي 

هللا  عبد  سيد1  تجزئة  إلى   لرب8ط 

تجزئة رقم 572 لعي8يدة بالد  لتسيير 
رقم أ - ) سال.

تغيير نش8ط  لشركة :

قرر  لجمع  لع8م  الستثن8ئي تغيير 

إلى خد 8ت  لشجب8ت  نش8ط  لشركة 

 لسريعة.

تحيين  لق8نشن  الجتم8عي  تم 

ب8عتب8ر  ملقرر ت  لس8لفة  للشركة 

 لذكر.

 وبذلك تم  إليد ع  لق8نشني ب8ملحكمة
 A27027 لتج8رية ب8لرب8ط تحت رقم 

بت8ريخ )2 أبريل 2022.
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B&B SOLIDMANAGEMENT
SARL

عرفي  سجل  عقد  بمقت�ضى 
تم   2022 أبريل  ف8تح  في  ب8لرب8ط 
ذ ت  سؤولية  إنش8ء  ؤسسة 
 B&B  :  حدودة ب8لخص8ئص  لت8لية 
 SOLIDMANAGEMENT SARL

رأسم78  لشركة 00.000) درهم.
))  لعم8رة ف   : عنش ن  لشركة 
ز وية  لحسن  لث8ني  إق8 ة  ألو ئل 

وش8رع غزة تم8رة.
هدف  ملؤسسة :

 ستش8ر ت إد رية.
 ستش8ر ت في إد رة  ملش8ريع.

 ملسيرة بنهيبة رنية.
 لضريبة  ملهنية رقم 27906877.

 (36(73 رقم   لسجل  لتج8ر1 
ب8ملحكمة  البتد ئية بتم8رة.
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 ئتم8نية تكنيك أسيسط8نس ش.ذ.م.م
))) ش8رع ولي  لعهد طنجة

SOCIETE CITY FORGE
SARL AU

 لشركة سيتي فشرج ش.ذ.م.م ذ ت 
 لشريك  لشحيد

رأسم8له8 : 00.000) درهم
 قره8  الجتم8عي : طنجة 77 ش8رع 

 ملكسيك  لط8بق 2 شقة رقم )
س ت : 37599

تصفية  سبقة للشركة
قر ر  لشريك  لشحيد  بمشجب 
30  8رس  بت8ريخ  بطنجة   ملنعقد 
2022 للشركة  ملسم8ة »سيتي فشرج 
ذ ت  لشريك  لشحيد  ش.ذ.م.م 
درهم  قره8   (00.000 رأسم8له8 
 الجتم8عي بطنجة 77 ش8رع  ملكسيك 
 لط8بق 2 شقة رقم )  لسيد  ملخت8ر 
بصفته  ملسير  لشحيد   يمشن 
لجميع  لحصص  و مل8لك  للشركة 

 الجتم8عية قرر  8 يلي :

فشرج  سيتي  تصفية  لشركة 
ذ ت  لشريك  لشحيد«  ش.ذ.م.م 

تصفية  سبقة.
تعيين  صفي للشركة في شخص 

 لسيد  ملخت8ر  يمشن.
ب8لعنش ن  تحديد  قر  لتصفية 
ش8رع  ملكسيك   77 طنجة   :  لت8لي 

 لط8بق 2 شقة رقم ).
تم  إليد ع  لق8نشني لدى  ملحكمة 
أبريل   27 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم ))2532.
 قتطف وبي8ن للنشر

 ئتم8نية تكنيك أسيسك8نس
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 ئتم8نية تكنيك أسيسط8نس ش.ذ.م.م

))) ش8رع ولي  لعهد طنجة

 ALSIM ALARKO E.S
TANGER

 ملؤسسة  لق8رة »ألسيم أالركش 
طنجة«

 قره8  الجتم8عي : طنجة ز وية 
ش8رعي لحشر وسيد قطب إق8 ة 

 لصدق  لط8بق  لث8ني رقم )26/8
س ت : 53697

تصفية  سبقة للشركة
بمشجب  ملحضر  لخ8ص ملد والت 
 سير1  ملؤسسة  لق8رة  ملسم8ة 
»ألسيم أالركش طنجة«  ملنعقد بت8ريخ 
2022  قره8  الجتم8عي  أبريل   (2
وسيد  لحشر  ش8رعي  ز وية  بطنجة 
إق8 ة  لصدق  لط8بق  لث8ني  قطب 

رقم 81/26 تقرر  8 يلي :
وإغالق  ملؤسسة  وقف  لنش8ط 
 لق8رة  ملسم8ة »ألسيم أالركش طنجة« 
تحت  في  لسجل  لتج8ر1   ملسجلة 

رقم 53697 وتصفيته8  سبق8.
تعيين  صفي للشركة في شخص 

.SUKRU EVEREN HILMI لسيد 
ب8لعنش ن  تحديد  قر  لتصفية 
لحشر  ش8رعي  ز وية  طنجة   :  لت8لي 
إق8 ة  لصدق  لط8بق  وسيد قطب 

 لث8ني رقم 81/26.
تم  إليد ع  لق8نشني لدى  ملحكمة 
أبريل   26 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم )25320.
 قتطف وبي8ن للنشر

 ئتم8نية تكنيك أسيسك8نس

132 P

STE MIHARB MAL IMMO
SARL AU

 ستدر ك خطإ وقع ب8لجريدة 
 لرسمية عدد 5557

بت8ريخ 0) أبريل 9)20
عشض :

عبد  بن   قره8  الجتم8عي  مر 
سال   8 رقم   (6  له8د1 زنيبر  إلق8 ة 

 لجديدة.
يقرأ :

9  مر عبد هللا  إق8 ة   II.7  قره8 
حص8ر سال  لجديدة.
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INTERMED DISTRIBUTION
في  عرفـــي  ؤرخ  عـــــقد  بمقت�ضى 
قـــد   22/04/2022 بـــــــت8ريخ   لرب8ط، 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تـــم 

 ملحدودة. 
 لتـــــــــــــــــــسمية :

INTERMED DISTRIBUTION
 لهـــدف  الجتم8عي :

و لتشزيع  و لتصدير   الستير د 
و ستحضر ت  لألجهزة  لطبية 

 لتجميل و ملكمالت  لغذ ئية.
:  لتج8رة  إلكتروني   تجر 

 إللكترونية.
وتشزيع  ستحضر ت  إنت8ج 

 لتجميل و ملكمالت  لغذ ئية.
رأســم78  لشركـة : 00.000)درهــــم 
فــــــئة  حـــــصة  ن   (000 إلى   قسـمة 

00)درهم للحصة  لش حــدة :
ف8طمة  لزهر ء  بش  لعينين   

950سهم.
حس8م برج8لي 50 سهم.  

99ســنة  بــــتد ء  ن   :  ملــــــــــــدة 
ت8ريــــخ  أ1  ن   لتأســـــيس  لنـــــه8ئي 

وضـــــع  لســــجل  لتـــج8ر1
:  ن ف8تح ين8ير إلى    لسنة  مل8لية 
سنة  8 عـــــد   كل  ديسمبر  ن   3(
ت8ريخ  تبتدئ  ن   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.
 ملـــــــــــقر : 228 حي  ملنزه حي يعقشب 

 ملنصشر  لرب8ط. 
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 ملســــــــير : حس8م برج8لي.

ب8لسجل  لتج8ر1  رقم  لتقييد 

 : ب8لرب8ط  للمحكمة  لتج8رية 

.(5993(
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STE V.TAC

SARL AU

 INSTALLATION ET

 VERIFICATION LIMITEUR DE

VITESSE

 INSTALLATION ET

VERIFICATION TAXIMETRE

تيعشينين دو ر  دخس78 لهر1

خنيفرة

غير  بمقت�ضى  حضر  جتم8ع 

تم   2022 أبريل   (2 بت8ريخ  ع8د1 

 تخ8ذ  لقر ر ت  لت8لية :

تغيير  قر  لشركة   :  (  لقر ر 

خنيفرة   52 رقم   ( حي  بروكة   ن 

لهر1  دو ر  دخس78  تيعشينين  إلى 

خنيفرة.

تغيير  لشكل  لق8نشني   :  2  لقر ر 

ذ ت  سؤولية  شركة  لشركة  ن 

ذ ت  سؤولية  شركة  إلى   حدودة 

 حدودة بشريك و حد.

 لقر ر 3 : إض8فة  ألنشطة  لت8لية: 

 INSTALLATION ET

 VERIFICATION LIMITEUR DE

VITESSE

 INSTALLATION ET

VERIFICATION TAXIMETRE

تم  إليد ع   :  إليد ع  لق8نشني 

 لق8نشني للشركة لدى كت8بة  لضبط 

بخنيفرة  ب8ملحكمة  البتد ئية 

رقم  تحت   2022 أبريل   2( بت8ريخ 

رقم  2022/168  لسجل  لتج8ر1 

.3833
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 ISLANE MOYEN شركة

ATLAS
ش.م.م. ش.و

 خبزة - حلشي8ت -  قهى

 لط8بق  ألو7 زنقة 6 رقم 20  لحي 

 لفالحي، خنيفرة

 لتأسيس
بت8ريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم تأسيس شركة   ،2022 أبريل   (8

بشريك  ذ ت  سؤولية  حدودة 

وحيد ب8ملش صف8ت  لت8لية :

 STE ISLANE MOYEN : لتسمية 

ATLAS

ذ ت  سؤولية  شركة   :  لصفة 

 حدودة بشريك وحيد.

:  لط8بق  ألو7   ملقر  الجتم8عي 
20  لحي  لفالحي،  رقم   6 زنقة 

خنيفرة.

 لغرض :  خبزة - حلشي8ت -  قهى.

 (00.000 في  حدد   :  لرأسم78 

000) حصة  شزعة  درهم  شزع إلى 

على  لشكل  لت8لي :

 (000 دوز   لسيد  لطيب  دبر 

حصة.

: تسير  لشركة  ن طرف   لتسيير 

ملدة  وذلك  دوز   لسيد  لطيب  دبر 

غير  حددة.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لق8نشني 

 لق8نشني للشركة لدى كت8بة  لضبط 

بخنيفرة  ب8ملحكمة  البتد ئية 

رقم  تحت   2022 أبريل   26 بت8ريخ 

رقم  2022/184  لسجل  لتج8ر1 

.7375
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GLOBAL PROTECT NA
تأسيس شركة

عرفي  سجل  عقد  بمقت�ضى 

ب8لرب8ط،   2022 أبريل   (9 بت8ريخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

تحمل  و حد  وبشريك   ملحدودة 

 لخص8ئص  لت8لية :

 GLOBAL PROTECT  :  لتسمية 

NA

حر سة  ملب8ني  لع8 ة   :  لهدف 

و لخ8صة.

تجزئة   (9  :  لعنش ن  لتج8ر1 

سال  هال7  حص8ين  أوالد  سمير 

 لجديدة.

 لرأسم78 : حدد رأسم78  لشركة 

في 00.000) درهم  قسمة إلى 000) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة.

: تم تعيين  لسيدة ن8دية   لتسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  شبكة 

 حدودة.

99 سنة  :  دة عمر  لشركة   ملدة 

 ن ت8ر1  لتأسيس  لنه8ئي.

ين8ير  ف8تح  :  ن   لسنة  مل8لية 

ديسمبر  ن كل سنة  8 عد    3( إلى 

ت8ريخ  تبتدئ  ن   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.
في  لسجل  لتج8ر1  تم  لتقييد 

ب8ملحكمة  البتد ئية بسال تحت رقم 

35853 بت8ريخ 25 أبريل 2022.
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MA CABANE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL SOCIAL DE

100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : LOT DU PARC

RESIDENCE VAL FLEURY N°37

Magasin - MOHAMMEDIA

وفق  قتضي8ت عقد عرفي بت8ريخ 

شركة  تأسيس  تم   2022 أبريل   7

له8  و لتي  ذ ت  سؤولية  حدودة 

 ملش صف8ت  آلتية :

 لتسمية :  كب8ن ش.ذ.م.م.

تنشيط   :  ملشضشع  الجتم8عي 

وإد رة  نطقة  للعب و لتعلم  ملبكر 

وأنشطة أوق8ت  لفر غ لألطف78. 

جميع  لعملي8ت  ع8 ة  وبصفة 

 لتج8رية  مل8لية  لصن8عية  لعق8رية 

غير  أو  بصفة  ب8شرة  ترتبط  و لتي 

 ب8شرة لتنمية  لشركة.

ب8رك  تجزئة   :  ملقر  الجتم8عي 

37  ك8زة  رقم  فلشر1  ف78  إق8 ة 

 ملحمدية.

في  بلغ  حدد   :  لرأسم78 

 (000 إلى  درهم  قسمة   (00.000

00) درهم  حصة  جتم8عية  ن فئة 

إلى   ( للحصة  لش حدة  رقمة  ن 

تمثل  و حررة  كله8  كتتبة   (000

 س8همة  لشرك8ء  آلتية أسم8ؤهم :

حصة   500 أسم8ء   لفخ8ر 

 جتم8عية.

حصة   500 فدوى   لفخ8ر 

 جتم8عية.

 لتسيير : عينت8  لسيدتين 

أسم8ء  غربية  لجنسية   لفخ8ر 

 (989 26  8رس  بت8ريخ   ملزد دة 

ب8ملحمدية بط8قة  لتعريف  لشطنية 
رقم T209887 و لك8ئنة بزنقة بشركشن 

عم8رة  ألطلس رقم )  ملحمدية.

فدوى  غربية  لجنسية   لفخ8ر 

 (993 ديسمبر   3 بت8ريخ   ملزد دة 

ب8ملحمدية بط8قة  لتعريف  لشطنية 
رقم T277596 و لك8ئنة بفرنس8.

غير  ملدة  للشركة  كمسيرت8 

 حدودة.

 لشركة سجلت ب8ملحكمة  البتد ئية 

 2022 أبريل   25 بت8ريخ  ب8ملحمدية 

تحت رقم 30705.
نسخة للبي8ن
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SOCIETE ESTHEDERMAL
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

شريك وحيد )في طشر  لتصفية)

عنش ن  قره8  الجتم8عي :  حل رقم 

56  ركز تج8ر1 أ بصدور ش8رع 

 حمد  لس8دس  لسشي�ضي  لرب8ط
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

9275(

حل شركة
قر ر  لشرك8ء  ملؤرخ  بمقت�ضى 

تقرر حل شركة   2022 أبريل   (( في 

ذ ت  سؤولية  حدودة شريك و حد
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SOCIETE ESTHEDERMAL  بلغ 
وعنش ن  درهم   (0.000 رأسم8له8 
 56 رقم  :  حل   قره8  الجتم8عي 
 ركز تج8ر1 أ بصدور ش8رع  حمد 
نتيجة   لس8دس  لسشي�ضي  لرب8ط 
ب8ألهد ف  لتي  قي8م  لشركة  لعدم 

أسست  ن أجله8.
وحدد  قر  لتصفي ب  حل رقم 
ش8رع  أ بصدور  تج8ر1  56  ركز 
 حمد  لس8دس  لسشي�ضي  لرب8ط، 
سعيدو  صفية  ليلى  وعين  لسيدة 

للشركة.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   25 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 27085).
139 P

BOLI DISTRIBUTION
RC : 149579

 ملقر  الجتم8عي : رقم 5، بلشك ك
يعقشب  ملنصشر،  لرب8ط

ملقتـضي8ت  ملحضـر  لع8م  تبعـ8 
 الســــتثن8ئي تقرر  8 يلي :

حسن  بش  لغنم  تفشيت  لسيد 
للسيدة  ينة حج8ج،  حصة   5000
بط8قة  رقم   غربية  لجنسية، 

.795580A لتعريف  لشطنية 
وب8لت8لي ستصبح حصص  لشركة 

 ملشكة للسيدة  ينة حج8ج.
لدى  بكت8بة  لضبط  تم  إليد ع 
بت8ريخ  ب8لرب8ط   ملحكمة  لتج8رية 

20/04/2022 تحت رقم 23967).
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رياض تاسيلي مراكش
ش م م

 RIAD TASSILI MARRAKECH
SARL

شركة  حدودة  ملسؤولية ش م م
 لسجل  لتج8ر1 : 20603)  ر كش

تأسيس
بمقت�ضى  لعقد  ملؤرخ في  ر كش 
تم تأسيس   202( نشفمبر   (( بت8ريخ 
تحمل  شركة  حدودة  ملسؤولية، 
 سم ري8ض ت8سيلي  ر كش  ميز ته8 :

: كر ء جميع  ملؤسس8ت   ملشضشع 
دور  لضي8فة،  تسيير   لسي8حية، 
وجميع  و ملط8عم،  و لري8ض8ت، 
 ملحالت  لسي8حية، تنظيم  ملن8سب8ت 

و ملس8ر ت  لسي8حية.
ش8رع  سلم،   :  ملقر  الجتم8عي 
تجزئة بشك8ر،  لط8بق  لث8لث،  لشقة 

رقم 7)، ب8ب دوك8لة،  ر كش.
 ملدة : 99 سنة.

درهم   (00.000  : رأس  مل78 
 (00 حصة بقيمة   (000  قسم إلى 

درهم للحصة على  لشكل  لت8لي :
 لسيد ز يد  نع8م : يمتلك  ن ) إلى 

500 حصة.
 لسيد  حم8د تمغ8رين : يمتلك  ن 

)50 إلى 000) حصة.
:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 

)3 ديسمبر.
كل  لعقشد   : و لتشقيع   لتسيير 
تشقع  وغيره8  و ملع8 الت  ع  لبنشك 
 ن طرف  لسيد ز يد  نع8م و لسيد 
 حم8د تمغ8رين ملدة غير  حدودة كل 

على حد .
تم  لشضع  لق8نشني لهذ   لتأسيس 
بمر كش  لدى  ملحكمة  لتج8رية 
رقم  تحت   202( نشفمبر   25 بت8ريخ 
وسجل ب8لسجل  لتج8ر1   ،(29909

 إليض8حي رقم : 20603).
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رياض تاسيلي مراكش
ش م م

 RIAD TASSILI MARRAKECH
SARL

شركة  حدودة  ملسؤولية ش م م
 لسجل  لتج8ر1 : 20603)  ر كش

تحشيل  ملقر  الجتم8عي
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
22  8رس   ملنعقد في  ر كش بت8ريخ 
بتحشيل  ملقر  قر ر  تم  تخ8د   2022
ت8سيلي  »ري8ض  لشركة   الجتم8عي 
شركة  حدودة  ملسؤولية   ر كش« 
بشك8ر،  تجزئة  ش8رع  سلم،   :  ن 
 لط8بق  لث8لث،  لشقة رقم 7)، ب8ب 

دوك8لة،  ر كش.

ري8ض  درب  لقديم،   27  : إلى 

 لزيتشن،  ر كش.

تم  لشضع  لق8نشني لهذ   لتأسيس 

بمر كش  لدى  ملحكمة  لتج8رية 

وسجل   2022 أبريل   29 بت8ريخ 

 : رقم  ب8لسجل  لتج8ر1  إليض8حي 

.(20603
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 كتب  ألست8ذ  حسش فشز1  شثق

رقم 30، إق8 ة  لفرح، ز وية ش8رع عال7

بن عبد هللا وش8رع  حمد  لخ8 س

 لط8بق  لث8ني - وجدة

 له8تف : 05.36.69.69.36

ORIENT ASSO IMMO شركة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 لرأسم78  الجتم8عي : 9.000.000) 

درهم

 ملقر  الجتم8عي : وجدة، ش8رع  حمد 

بن بشجمعة رقم 27

 لسجل  لتج8ر1 : 38593

تفشيت حصص
تعيين  سيرين جديدين للشركة

تلق8ه  تشثيقي  عقد  بمقت�ضى 

بت8ريخ فشز1    ألست8ذ  حسش 

2022 تمت  ملص8دقة  7) و5) أبريل 

على تفشيت :

 63.337 حسن  طلح8و1   لسيد 

حصة.

 3(.667 يمينة  طلح8و1   لسيدة 

حصة.

 لسيدة ب8ن8  سية 9.236 حصة.

 3(.667  لسيدة طلح8و1 لطيفة 

حصة.

  (8.032 رفيق  طلح8و1   لسيد 

حصة.

 (8.032 خليل  طلح8و1   لسيدة 

حصة.

 (8.032 علي  طلح8و1   لسيدة 

حصة.

 (90.000  :  جمشع  لحصص 

حصة.

لف8ئدة :

 : عبد  لرز ق  طلح8و1   لسيد 

26.667) حصة.

 63.333  :  لسيد خرخش  حمد 

حصة.

 (90.000  :  جمشع  لحصص 

حصة.

تلق8ه  تشثيقي  عقد  بمقت�ضى 

بت8ريخ فشز1    ألست8ذ  حسش 

تعيين  تم   2022 أبريل  و25   (7

للشركة  لسيد  جديدين   سيرين 

طلح8و1 عبد  لرز ق و لسيد خرخش 

سش ء  للشركة  كمسيرين   حمد 

بصفة  شتركة أو بصفة  نفردة.
ب8لسجل  لتج8ر1  تم  لتقييد 

بت8ريخ بشجدة   ب8ملحكمة  لتج8رية 

28 أبريل 2022 تحت رقم 397).
 لخص  ن أجل  لنشر
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THALES HOLDING MAROC
شركة  ألسهم  ملبسطة

ذ ت  لرأسم78 3.787.000) درهم

 ملقر  الجتم8عي : تجزئة  لنهضة 2

إض8في 2، 39،  حج  حمد ب8لحسن 

 لش ز ني، 00)0)  لرب8ط

 ملسجلة ب8لسجل  لتج8ر1 ب8لرب8ط 

تحت رقم 77679

بمشجب  شرك8ء  لشركة  قرر 

7)  8رس  بت8ريخ  خطية   ش8ورة 

2022 بم8 يلي :

تحشيل  لشركة إلى شركة  ألسهم 

 ملبسطة.

 ر جعة  لنظ8م  ألس8�ضي للشركة 

وفق8 لذلك.

تم  إليد ع  لق8نشني بقلم  ملحكمة  

أبريل   28 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 27256) و لتسجيل 

ب8لرب8ط  ب8لسجل  لتج8ر1   لتعديلي 

رقم  تحت   2022 أبريل   28 بت8ريخ 

.3((0
لإليد ع،  لرئيس

144 P
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BEARINGPOINT MAROC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 لرأسم78 : 0.000)8.7 درهم

 ملقر  الجتم8عي :  ركز  لتشأم

برج  لغرب، ز وية ش8رع  لزرقطشني 

وش8رع  ملسيرة  لخضر ء، 00)20 

 لد ر  لبيض8ء

 ملسجلة ب8لسجل  لتج8ر1 للد ر 

 لبيض8ء تحت رقم )23627

بمشجب  ملش8ورة  لخطية بت8ريخ 

7 أبريل 2022، قرر شرك8ء  لشركة :

ص8لح،  تعيين  لسيد  لشرق8و1 

كمسير  ذ ت  لجنسية  ملغربية، 

بأثر فشر1 ملدة غير  وذلك  للشركة، 

 حددة.

تم  إليد ع  لق8نشني بقلم  ملحكمة  

بت8ريخ ب8لد ر  لبيض8ء    لتج8رية 

 822(80 2022 تحت رقم  أبريل   26

ب8لسجل  و لتسجيل  لتعديلي 

بت8ريخ ب8لد ر  لبيض8ء    لتج8ر1 

26 أبريل 2022 تحت رقم 7929).
لإليد ع،  ملسير
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FIDUCIAIRE FISTAR SARL AU

AU CAPITAL DE (00.000 DHS

SIEGE SOCIAL : Immb. ATLAS B, Appt. 7

Rue Houcine Ben Ali VN, MEKNES 

SEMOULERIE OUALILI
SARL

برأسم78 : 6.000.000 درهم

 ملقر  الجتم8عي : ضيعة 7)  لبس8تين

 كن8س

بمقت�ضى  لجمعية  لع8 ة 

 ،202( ديسمبر   30  ملنعقدة بت8ريخ 

بمقر  لشركة :  ضيعة 7)  لبس8تين، 

 كن8س.

تم  التف8ق على  8 يلي :

لشركة  قر ر  لتصفية 

بطنجة   SEMOULERIE OUALILI
رقم 7)  لبس8تين  كن8س.

تعيين  لسيد  حمد  لعربي  لكبير 

بعد  نحه  إلبر ء  لت8م   صفي8، 

و لك8 ل  ن إجر ء ت  لتصفية.

رئيس  لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 
ب8ملحكمة  لتج8رية  كت8بة  لضبط 
بت8ريخ   ،(36 رقم  تحت  بمكن8س 
وسجل تج8ر1 رقم   2022 أبريل   27

.(8353
 قتطف للنشر
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FIDUCIAIRE FISTAR SARL AU
AU CAPITAL DE (00.000 DHS

SIEGE SOCIAL : Immb. ATLAS B, Appt. 7
Rue Houcine Ben Ali VN, MEKNES 

SOCIETE YOUROBJECT
AU CAPITAL DE 600.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : BOUDERBALA
 CENTRE SEBAA AIOUNE

EL HAJEB
بمقت�ضى  لجمعية  لع8 ة 
 ،2022 أبريل   (9 بت8ريخ   ملنعقدة 
بشدرب8لة  ملركز سبع    : بمقر  لشركة 

عيشن  لح8جب على  8 يلي :
بسبب  للشركة  قر ر  النحال7 

عدم تحقيق  لهدف  الجتم8عي.
و لك8 ل  ن   نح  إلبر ء  لت8م 
يشسف  للسيد  إجر ء ت  لتسيير 
و قر  وتعيينه  صفي8،  حدهم 
سبع  بشدرب8لة  ملركز  هش   لتصفية 

عيشن  لح8جب.
رئيس  لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 
ب8ملحكمة  لتج8رية  كت8بة  لضبط 
بت8ريخ   ،(37 رقم  تحت  بمكن8س 
وسجل تج8ر1 رقم   2022 أبريل   27

.27683
 قتطف للنشر
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شركة توت ابسيو طرونسبور
ش.م.م ذ ت شريك و حد

رقم 322، زنقة  لسعيدية، حي 
 النبع8ث، سال

ملحضر  لجمع  لع8م  تبع8 
بت8ريخ  للشريك  لشحيد   الستثن8ئي 
8)  8رس 2022،  ملسجلة في  لرب8ط 

بت8ريخ 3) أبريل 2022 تقرر  8 يلي :
»تشت  بسيش   نحال7  لشركة 

طرونسبشر« ش.م.م ش.و.

تعيين  لسيد أ 8 ة أن8س كمصفي 
لشركة.

 تثبيت  قر  لتصفية : في رقم 322، 
زنقة  لسعيدية، حي  النبع8ث، سال.

كت8بة  لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 
بسال  ب8ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم  تحت   2022 7  8رس  بت8ريخ 

.38822
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EKM AUDIT
SARL AU

 شركة  حدودة  ملسؤولية 
ذ ت شريك و حد

رأسم8له8 : 00.000) درهم
 ملقر  الجتم8عي :  لرب8ط، 7 زنقة و د 
زيز،  لط8بق  لث8لث، شقة 7، أكد 7
رقم  لسجل  لتج8ر1 : )5576) 

تم8رة
عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى   -  I
ب8لرب8ط بت8ريخ 6)  8رس 2022 قررت 
 لجمعية  لع8 ة  الستثن8ئية لشرك8ء 
ذ ت  ش.م.م   EKM AUDIT شركة 

شريك وحيد  8 يلي :
تحشيل  ملقر  الجتم8عي إلى :  لرب8ط 
د ر  نصف  ولد  ر ح،  ش8رع   ،(3

 لشقة 2،  ليشسفية.
خبير   : تغيير  لنش8ط  لتج8ر1 

 ح8سب.
II - تم  إليد ع  لق8نشني لدى كت8بة 
ب8لرب8ط  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 
رقم  تحت   2022 ))  8رس  بت8ريخ 

.(23673
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XGRC MAROC
شركة  حدودة  ملسؤولية 
رأس  مل78 : 00.000) درهم

 ملقر  الجتم8عي : عم8رة  برون، 
 لط8بق  لث8ني و لث8لث، رقم 32، 
  لتقى ش8رع ف78 ولد عمير وزنقة 

و د بهت، أكد 7،  لرب8ط
غير  لع8د1  ب8سم  لجمع  لع8م 
)202 تم  2) ديسمبر   ملنعقد بت8ريخ 

تقرير  8 يلي :

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة إلى 

 لعنش ن  لت8لي :  لتقى طريق  لق8هرة 

شقة  إق8 ة  ملنزه،  غ8ند1،  وطريق 
رقم 20،  لرب8ط.

ك8غشن  صالحي8ت  لسيد  إلغ8ء 

غزالن  ن  جشن  بش7  فريديريك 

 لتسيير.

تحيين  لنظ8م  ألس8�ضي للشركة.

تم  إليد ع  لق8نشني بكت8بة ضبط 

بت8ريخ  ب8لرب8ط    ملحكمة  لتج8رية 

27 أبريل 2022 تحت رقم 87)27).
للخالصة و لبي8ن
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HIGH STREET HOLDING
HSH

 لزي8دة في  لرسم78 بتقد ة عينية
تعديالت نظ8 ية تالز ية

بت8ريخ  قر ر ت  بمشجب   -  I 

فإن  لشريك   ،2022 23  8رس 

 HIGH STREET لشركة   لشحيد 

ذ ت  شركة   HOLDING HSH

وحيد،  بشريك   سؤولية  حدودة 
درهم،  لك8ئن   (0.000 رسم8له8 
بن  ط8رق  زنقة   ،23 ب8لرب8ط   قره8 
ب8لسجل  لتج8ر1  زي8د،  ملقيدة 

للرب8ط تحت رقم 55635) قد :
ودون  نه8ئية  بكيفية  ص8دق   - أ 

تحفظ على  لتقد 8ت  لعينية  ملق8م 

به8  ن طرف  لشريك  لشحيد لف8ئدة 

 لشركة وكذ  كيفي8ت وشروط هذه 

 لتقد 8ت.

للتقد 8ت  كج8زية  قرر   - ب 

 ملق8م به8 للشركة،  لزي8دة في رسم78 

أ1 بمبلغ   لشركة بمبلغ  لتقد 8ت، 

بذلك  لرفعه  درهم،   (7(.570.700

 ن 0.000) درهم إلى 550.700.)7) 

 (.7(5.707 درهم عن طريق إصد ر 

 (00 ذ ت  ب8لتك8فؤ  جديدة  حصة 

درهم كقيمة إسمية للحصة  لش حدة، 

 ملدفشعة  لقيمة بك8 له8 و ملرقمة  ن 

)0) إلى 5.707)7.) و ملمنشحة بك8 له8 

وحيد  شريك  عمر  لق8در1،  للسيد 

كج8زية لتقد 8ته.
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ج - ع8ين  إلنج8ز  لفشر1 و لنه8ئي 

للزي8دة  ملعنية في رسم78  لشركة إلى 

550.700.)7) درهم.

د - عد7 نتيجة لذلك  لفصلين 6 

و7  ن  لنظ8م  ألس8�ضي.

ب8إليد ع  لق8نشني  تم  لقي8م   -  II

بكت8بة  لضبط لدى  ملحكمة  لتج8رية 

  2022 أبريل   26 بت8ريخ   للرب8ط 

تحت رقم 22)27).
 ملدبر

151 P

 LA CAPITALE
 DES PRINCIPES

 D’AGRICULTURE 
ET DE PECHE

SARL AU

 شركة  حدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لشحيد
رأسم8له8 : 00.000) درهم8

سجل تج8ر1 : 59855)  لرب8ط

2022تمت  22  8رس  بت8ريخ 

صي8غة   لنظ8م  ألس8�ضي 

 LA CAPITALE DES لشركة 

 PRINCIPES D’AGRICULTURE 

شركة   ET DE PECHE SARL AU

ذ ت  لشريك   حدودة  ملسؤولية 
درهم8،   (00.000 رأسم8له8   لشحيد، 

 قره8  الجتم8عي : 78  كتب رقم 3، 

ش8رع ف78 ولد عمير، شقة )، أكد 7، 

 لرب8ط.

:  ألشغ78  لفالحية   ملشضشع 

و لصيد  لبحر1.

 لشرك8ء :

) -  لسيد أحرض8ن عبد  لفت8ح، 

 غربي  لجنسية،  زد د في 3 سبتمبر 

ح8 ل للبط8قة  لشطنية رقم   ،(979

FK7577 س8كن بلشك ت حي  لرج8ء 

ف8هلل، حي يعقشب  ملنصشر،  لرب8ط.

2 - فشض تسيير  لشركة ملدة غير 

 حددة 7 :

عبد  لفت8ح،  أحرض8ن   لسيد 

 غربي  لجنسية،  زد د في 3 سبتمبر 

.(979

ب8لسجل  تم  إليد ع  لق8نشني 
لدى  ملحكمة  لتج8رية   لتج8ر1 
ب8لرب8ط في 28 أبريل 2022 تحت رقم 

.(27239
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TRANSPORT BRIJOU
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة للشريك  لشحيد

بت8ريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
إنش8ء  تم  بتم8رة   ،2022 6)  8رس 
ذ ت  سؤولية  حدودة  شركة 
تتضمن  للشريك  لشحيد  لتي 

 ملميز ت  لت8لية :
 TRANSPORT  :  لتسمية 

.BRIJOU
نقل  :  ق8و7   شضشع  لشركة 

 لبض8ئع.
تجزئة   78 رقم   :  ملقر  الجتم8عي 
 لهدى، ش8رع  لق8هرة،  لط8بق  ألو7، 

تم8رة.
رأسم78  لشركة : 00.000) درهم 
000) حصة  جتم8عية   قسمة على 
00) درهم للحصة  لش حدة   ن فئة 

و قسمة ك8لت8لي :
حصة   (000 وليد  بريجش 

00.000) درهم.
وليد  بريجش  تعيين  لسيد  تم 

كمسير وحيد للشركة.
سنة  بتد ء  ن ف8تح   99  :  ملدة 

ين8ير إلى )3 ديسمبر.
تم  لتسجيل ب8ملحكمة  البتد ئية 

بتم8رة تحت رقم 85)36).
 ن أجل  الستخالص و لبي8ن
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DRIMO DESIGN
شركة  حدودة  ملسؤولية

بيع  لحصص وتغيير  لشكل 
 لق8نشني للشركة

رفع رأسم78  لشركة 
للجمع  بمقت�ضى  لعقد  لعرفي 
5)  8رس  بت8ريخ   لع8م  الستثن8ئي 

2022 قرر  لشرك8ء  8 يلي :

تحشيل  لحصص  على   ملش فقة 
به8  لسيد  ملصطفى  ق8م   لتي 
كر ي،  لذ1 نقل بمشجب سند نقل 
 لحصص  ملص8حبة، جميع حصصه 
أ1 500 حصة بقيمة 00) درهم لكل 
 نه8 في  لشركة إلى  ملذكشرة ف8طمة 

 لعيش8و1.
للشركة  تحشيل  لشكل  لق8نشني 

ش.م.م.
 ستق8لة  ملدير  ملس8عد  لسيد 

 ملصطفى كر ي.
وتعيين  ملديرة  لشحيدة  تأكيد 

للشركة  لسيدة ف8طمة  لعيش8و1.
 لقش نين  ملحدثة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 38787 رقم  تحت  بسال   البتد ئية 

بت8ريخ 26 أبريل 2022.
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STE MJ EQUIPEMENT
SARL AU

رأسم8له8 : 00.000) درهم
 قره8  الجتم8عي : إق8 ة  لعزيزية، 
ش8رع  ململكة  لعربية  لسعشدية، 

 لط8بق 3، رقم 20، طنجة
بمقت�ضى  حضر  لجمع  لع8م 
 الستثن8ئي  ملؤرخ بت8ريخ 5 أبريل 2022 

تقرر  8 يلي :
-  ملص8دقة على تفشيت جميع   (
أسهم  لسيد  ملر بط  حمد لص8لح 

 لسيد  سم8عيل  لبردعي.
2 - قبش7  ستق8لة  لسيد  ملر بط 
وتعيين  لسيد  سم8عيل   حمد 
لفترة   لبردعي  دير  جديد  للشركة 

غير  حددة.
على  تشقيع  لشركة  تعديل   -  3
بشكل  تلتزم  لشركة   :  لنحش  لت8لي 
صحيح في جميع  ألعم78  ملتعلقة به8 

بتشقيع  لسيد  سم8عيل  لبردعي.
تعديل  لق8نشن  ألس8�ضي   -  7

للشركة.
لدى  كتب  تم  إليد ع  لق8نشني 
بطنجة  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 
رقم  تحت   2022 أبريل   29 بت8ريخ 

.2533(8
 قتطف للنشر و إلشه8ر
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 STE PHARMAPUS
SARL

قفل تصفية  لشركة
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تقرر   2022 7  8رس  في   ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية  شركة  تصفية  قفل 
 STE PHARMAPUS SARL  حدودة 
درهم   (00.000 رأسم8له8   بلغ 
وعنش ن  قره8  الجتم8عي : ش8رع  لد ر 
 لبيض8ء، زنقة ب رقم 02)، تطش ن، 
بعد  الطالع على  نتيجة قرر  لشرك8ء 
تقرير  ملصفي و ملص8دقة عليه وعلى 
حس8ب8ت  لتصفية إبر ء ذ ة  ملصفي 
بعد  وقررو   كمصفي  وإنه8ء  ه8 ه 

ذلك إنه8ء عملي8ت  لتصفية.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
  البتد ئية بتطش ن بت8ريخ 6 أبريل 2022 

تحت رقم 982.
 قتطف للنشر و إلشه8ر
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شركة إقامات هبة
ش.ذ.م.م للشريك  لش حد

س.ت 35093
تشسيع  لنش8ط  الجتم8عي
تعديل  لق8نشن  ألس8�ضي

بمشجب عقد عرفي  ؤرخ في   -  ( 
5)  8رس 2022 ب8لقنيطرة قرر  لجمع 
»إق8 8ت   لع8م  لغير  لع8د1 لشركة 
للشريك  لشحيد  ش.ذ.م.م  هبة« 
و قره8  درهم   300.000 رأسم8له8 
زنقة سبش،   73  الجتم8عي ب8لقنيطرة 
إق8 ة ري8ض  ملنزه،  كتب   ،A عم8رة 

رقم 3،  لقنيطرة  8 يلي :
على  تشسيع  لنش8ط  الجتم8عي 

 لشكل  لت8لي :
وبيع  ملركب8ت  لزر عية  شر ء 

 لجديدة و ملستعملة ؛
وبيع  ملعد ت  لزر عية  شر ء 

 لجديدة و ملستعملة.
تعديل  لق8نشن  ألس8�ضي للشركة.

لدى  تم   : -  إليد ع  لق8نشني   2
للمحكمة  البتد ئية  كت8بة  لضبط 
تحت   2022 أبريل   (2 ب8لقنيطرة في 

رقم 029)9.
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8655 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 

 ألست8ذ عبد  لعزيز  يدون
 شثق

60 ش8رع بئر أنزر ن، 00)20  لد ر  لبيض8ء

 FIZAOUI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  الجتم8عي :  ملركب 
 لسي8حي  لصخشر، سيد1 بشزيد 

)27005)  لجديدة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3789
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  إلعالم   2022 أبريل   7  ملؤرخ في 
بشف8ة  لشريكة خديجة أسد وتشزيع 
حصصه8 )65 على  لشرثة تبع8 لرسم 
 20(9 أكتشبر   27 في   إلر ثة  ملؤرخ 

ب8لشكل  آلتي :
 27( بلفيزة  عبد  لحميد   لسيد 

حصة ؛
 لسيدة  شنية بلفيزة 35) حصة ؛
 لسيدة ن8دية بلفيزة 35) حصة ؛
 لسيد ف8طنة غشف8شة 0)) حصة.
كم8 تم تعيين  لسيد عبد  لحميد 
بلفيزة  سير  للشركة وتعديل  لفصش7 

6 و))  ن  لق8نشن  ألس8�ضي.
ق8نشن  إعد د  تم  ذلك  إثر  على 

أس8�ضي جديد للشركة.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
2) أبريل   البتد ئية ب8لجديدة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 5)277.
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 ألست8ذ عبد  لعزيز  يدون
 شثق

60 ش8رع بئر أنزر ن، 00)20  لد ر  لبيض8ء

 FIZAOUI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  الجتم8عي :  ملركب 
 لسي8حي  لصخشر، سيد1 بشزيد 

)27005)  لجديدة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3789
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
 ملؤرخ في 6) يشليش 0)20 تم  إلعالم 
بشف8ة  لشريك  ملصطفى بلفيزة وتشزيع 
حصصه على  لشرثة تبع8 لرسم  إلر ثة 

 ملؤرخ في 6) يشنيش 0)20.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

بت8ريخ  ب8لجديدة    البتد ئية 

20 سبتمبر 0)20 تحت رقم 0525).

كم8 تم تعيين  لسيد عبد  لحميد 
بلفيزة  سير  للشركة وتعديل  لفصش7 

6 و))  ن  لق8نشن  ألس8�ضي.
ق8نشن  إعد د  تم  ذلك  إثر  على 

أس8�ضي جديد للشركة.
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 STE AL ABCHA DE BETAIL

 ET EQUIPEMENT SABEQ
SARL AU

بت8ريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   202( يشليش   9

ش.م.م كم8 يلي :

 STE AL ABCHA DE  :  لتسمية 

 BETAIL ET EQUIPEMENT SABEQ

.SARL AU
رأسم78  لشركة : 00.000) درهم.

 لهدف : 

 إلنت8ج  لحيش ني ؛

 ستير د وتصدير.
الكت8ر ت،   38 رقم   :  قر  لشركة 

طريق ف8س، ويسالن،  كن8س.

 ملدة : 99 سنة.

 ملسير :  لسيد  حمد  لنب8ح.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية بمكن8س بت8ريخ )2 أبريل 2022 

تحت رقم  لسجل  لتج8ر1 56007.
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 STE LARBI - MAROC

 DISTRIBUTION
SARL AU

بت8ريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تأسيس شركة  تم   2022 27  8رس 

ش.م.م كم8 يلي :

 STE LARBI - MAROC : لتسمية 

.DISTRIBUTION SARL AU
رأسم78  لشركة : 00.000) درهم.

 لهدف : 

تشزيع  ملنتج8ت  لغذ ئية ؛

 الستير د و لتصدير )ت8جر أو وسيط 

فع78) ؛

ت8جر  ش د  ألغذية ؛

ت8جر  نتج8ت  لتنظيف.

:  ملحل  لتج8ر1،   قر  لشركة 
و د1   ،267 رقم  تجزئة  ليسر، 

 لجديدة،  كن8س.

 ملدة : 99 سنة.

 ملسير :  لسيد  لعربي علمي.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية بمكن8س بت8ريخ )2 أبريل 2022 

تحت رقم  لسجل  لتج8ر1 5)560.
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 IDRISSI FINANCE CORP
SARL AU

Au capital de 10.000 dhs

 Siège Social : 256 BD Zerktouni

Etage 9 APPT 92, Casablanca

إشع8ر بإنش8ء شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة

ب  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

ب8لد ر  و ملسجل   2022 فبر ير   9

تم   2022 9  8رس  بت8ريخ   لبيض8ء 

 IDRISSI إنش8ء  لنظ8م  ألس8�ضي 

ذ ت  شركة   FINANCE CORP

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد، ذ ت  لبي8ن8ت  لت8لية :

 IDRISSI FINANCE : لتسمية  - (

.CORP
:  إلنع8ش  لعق8ر1  -  لغرض   2

بجميع أشك8له.

3 -  ملدة : 99 سنة  بتد ء  ن ت8ريخ 

تقيده8 ب8لسجل  لتج8ر1.
رأسم78  لشركة   : -  لرأسم78   7

 (00 إلى  درهم  قسم   (0.000 هش 

حصة  جتم8عية ذ ت قيمة  سمية 

للحصة،  كتتبة  درهم   (00 قدره8 

ب8لك8 ل و حررة نقد ، لف8ئدة  لسيد 

فيصل إدري�ضي قيطشني.

ش8رع   265  : -  ملقر  الجتم8عي   5

 ،92 9،  لشقة   لزرقطشني،  لط8بق 

 لد ر  لبيض8ء.

6 -  لسنة  مل8لية : تبتدئ  ن ف8تح 

)3 ديسمبر، و ستثن8ء   ين8ير إلى  تم 

فهي  للسنة  مل8لية  ألولى،  ب8لنسبة 

في  لسجل  ت8ريخ  لتقيد  تبتدئ  ن 

 لتج8ر1 وتختتم إلى غ8ية )3 ديسمبر 

.2022

بمقت�ضى  لنظ8م   : -  لتسيير   7

تعيين  تم  فقد  للشركة   ألس8�ضي 

قيطشني،  فيصل  إلدري�ضي   لسيد 

رقم  للبط8قة  لشطنية   لح8 ل 

للشركة  BK(3(927  ملسير  لشحيد 

وذلك ملدة غير  حددة.

8 - تم  إليد ع  لق8نشني و لتصريح 

ب8لسجل  لتج8ر1  ب8لتسجيل 

للمحكمة  لتج8رية ب8لد ر  لبيض8ء بت8ريخ 

28 أبريل 2022 تحت رقم 822829.
للبي8ن

 ملسير
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 PROGRESSIVE ASSURANCE

GENERALE

SARL

رأسم8له8 50.000 درهم

 قره8  الجتم8عي : رقم 26،  جمشعة 

أرك8ن،  لط8بق  لث8ني،  لتقدم - 

 لرب8ط

 لسجل  لتج8ر1 رقم 83)88  لرب8ط

أعق8ب  حضر  لجمع  لع8م  في 

»بروجريسيف  لشركة   الستثن8ئي 

شركة  حدودة  جنير 7«  أسيرونس 

 2022 فبر ير   28 بت8ريخ   ملسؤولية 

ب8لرب8ط، فقد تقرر  8 يلي :

) - بيع  ألسهم :

تتن8ز7  بنشقرون  نش 7   لسيدة 

بمشجب  لضم8ن8ت  ملعت8دة  وتنقل 

إلى  لسيد سعيد صشيبر  و لق8نشنية 

 %  70 أ1  سهم8،   350 يقبل   لذ1 

شركة  في  تمتلكه8   ن  ألسهم  لتي 

»بروجريسيف أسيرونس جنير 7«.



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022)الجريدة الرسمية   8656

تتن8ز7  بنشقرون  نش 7   لسيدة 

بمشجب  لضم8ن8ت  ملعت8دة  وتنقل 

و لق8نشنية إلى  لسيد يشنس بنشقرون 

 %  30 أ1  سهم8،   (50 يقبل   لذ1 

شركة  في  تمتلكه8   ن  ألسهم  لتي 

»بروجريسيف أسيرونس جنير 7«.

 جمشع  ألسهم  لتي تم بيعه8 هش :  

500 سهم أ1  جمشع 50.000 درهم.

نش 7  -  ستق8لة  لسيدة   2

كمسيرة  بنشقرون  ن  ه8 ه8 

 ش8ركة.

تعيين  لسيد سعيد صشيبر   -  3

لشركة  جديد  كمسير  ش8رك 

جنير 7«،  أسيرونس  »بروجريسيف 

ملدة غير  حدودة.

)  ن  و   7 و   6 تعديل  ملش د   -  7

 لنظ8م  ألس8�ضي.

سجل  في  تم   إليد ع  لق8نشني 

 2(  ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط بت8ريخ 

أبريل 2022 تحت رقم 7)270).
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GRAINES & PASSION
SARL

رأسم78  لشركة : 500.000 درهم

 ملقر  الجتم8عي : 57، ش8رع 

 دغشقر إق8 ة أنس شقة رقم 5) 

 لرب8ط

 لسجل  لتج8ر1 : )2973)

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

بت8ريخ ))  8رس 2022 تقرر  8 يلي :

للشركة  تحشيل  ملقر  الجتم8عي 

ش8رع  دغشقر إق8 ة أنس   ،57  ن 

 C(, :  حل  5)  لرب8ط إلى  شقة رقم 

 (-3 C3, C5  لط8بق  ألر�ضي عم8رة 

 حج  لري8ض، حي  لري8ض،  لرب8ط.

وتحيين  لنظ8م   7 تعديل  لفصل 

 ألس8�ضي للشركة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية ب8لرب8ط بت8ريخ 7  18 2022 

تحت رقم 9)273).
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 »FIDUTEMA « كتب  لحس8ب8ت و الستش8رة 

ش م م
رقم 36) ش8رع  لق8هرة كش طر ف ) تم8رة.

 له8تف : 0537677278 

 لف8كس:  0537677767

 SOLIDARITY
DEVELOPMENT

SARL AU
إعالن عن بيع حصص وتغيير 

 لصفة  لق8نشنية للشركة
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
شركة  قررت    2022 28   8رس 
 SOLIDARITY DEVELOPMENT«
ذ ت  لشريك  ش.م.م   »SARL AU

 لشحيد  8 يلي : 
في  لكية  حصة   700 بيع   -  (
 لسيد  حمد صالح  لدين إلى  لسيد 

 شال1 سعيد  لر شد1.
2 - تغيير  لصفة  لق8نشنية للشركة 
ذ ت   ن شركة  حدودة  ملسؤولية 
 لشريك  لشحيد إلى شركة  حدودة 

 ملسؤولية.
تحيين   لق8نشن  ألس8�ضي   -  3

للشركة.
بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 
ب8لرب8ط  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 
رقم  تحت   27/04/2022 بت8ريخ 

.(272(5
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 »FIDUTEMA « كتب  لحس8ب8ت و الستش8رة 

ش م م
رقم 36) ش8رع  لق8هرة كش طر ف ) تم8رة.

 له8تف : 0537677278 

 لف8كس:  0537677767

FRINGUERIE
SARL AU

إعالن عن بيع حصص وتغيير 
 لصفة  لق8نشنية للشركة

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
شركة  قررت    2022 30   8رس 
ش.م.م   »FRINGUERIE SARL AU«

ذ ت  لشريك  لشحيد  8 يلي: 
في  لكية  حصة   500 بيع   -  (
إلى  لسيدة  شكيب  صبير   لسيد 

أسم8ء  لعكر ي.

2 - تغيير  لصفة  لق8نشنية للشركة 

إلى  شركة  حدودة  ملسؤولية   ن 

ذ ت  شركة  حدودة  ملسؤولية 

 لشريك  لشحيد.

تحيين   لق8نشن  ألس8�ضي   -  3

للشركة.

بك8تبة  تم  إليد ع  لق8نشني 

بتم8رة  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 

رقم  تحت   27/04/2022 بت8ريخ 

.8003
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 كتب  لحس8ب8ت و الستش8رة

»CCM CONSEILS« ش م م

رقم 36) ش8رع  لق8هرة كش طر ف ) تم8رة.

 له8تف : 0537677278

 لف8كس :  0537677767

CONSTELLIO MAROC
 SARL AU

إعالن عن بيع حصص وتغيير 
 لصفة  لق8نشنية للشركة

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

شركة  قررت    2022 أبريل    (9

 CONSTELLIO MAROC SARL«

ذ ت  لشريك  لشحيد  ش.م.م   »AU

 8 يلي : 

في  لكية  حصة   700 بيع   -  (

إلى  لسيد   لسيد  ملهد1  لغشتي 

بنجلشن ر�ضى.

في  لكية  حصة   300 بيع   -  2

إلى  لسيدة   لسيد  ملهد1  لغشتي 

إ 8ن عيشش.

3 - تغيير  لصفة  لق8نشنية للشركة 

ذ ت   ن شركة  حدودة  ملسؤولية 

 لشريك  لشحيد إلى شركة  حدودة 

 ملسؤولية.

تحيين   لق8نشن  ألس8�ضي   -  7

للشركة.

بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 

بتم8رة  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 

رقم  تحت   27/04/2022 بت8ريخ 

.8007

167 P

I WISH
SARL

بت8ريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم تأسيس شركة   2022 أبريل    20  

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة و لتي تحمل 

 لخص8ئص  لت8لية :

.I Wish : لتسمية 

    SARL : لصفة  لق8نشنية 

 لهدف  الجتم8عي : ) -  ستشرد. 2 

-  ستحضر ت  لتجميل و لطب.
رأسم78  لشركـة : 00.000) درهم  

فئة   حصة  ن   (000 إلى   قسمة 

درهم للحصة  لش حدة  شزعة   (00

بين  لشرك8ء على  لشكل  لت8لي :

 لسيد كريم بنعزوز :  500  حصة. 

 500  : بنعزوز  هدى   لسيدة 

 لحصة.

سنة  بتد ء  ن   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنه8ئي أ1  ن ت8ريخ وضع 

 لسجل  لتج8ر1.

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 

)3 ديسمبر  ن كل سنة  8 عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ  ن ت8ريخ  لتسجيل.

58 شقة  :  عم8رة   ملقر  إلجتم8عي 

 3 ش8رع و د سبش  كد 7  لرب8ط 

بنعزوز  كريم   ملسير ن   لسيد 

و لسيدة هدى بنعزوز.               
ب8لسجل  لتج8ر1   رقم  لتقييد 

.(59925
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 SOFIGAS –( .ئتمـــ8نيــة ســـشفيكـــ8س ش م.م 

(SARL

 ATLANTIC JEWELLERY
تأسيس شركـــــة ذ ت  سؤولية 

 حدودة- ش م م،
بت8ريخ  عرفي  عقـــد  بمقت�ضى 

06/04/2022 بتمــ8رة، حيث تم وضع 

 لق8نشن  لتأسي�ضي لشركة  حدودة 

 ملسؤولية  ش م م،  ميزته8 ك8لت8لي :

: شركة   لشكــل  لق8نشني للشركة 

 حدودة  ملسؤولية - ش م م

 ATLANTIC«  :  لتسميــــة 

JEWELLERY«   جشهر ت أتالنتيك. 



8657 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 

وتصدير  ملصشغ8ت    ستير د 

تشزيع  حكمه8.  في  و 8  و ملجشهر ت 

 ملجشهر ت و ملع8دن  لنفيسة.

بصفة ع8 ة كل  لعملي8ت  مل8لية، 

بشكل  ب8شر   لتج8رية  ملرتبطة 

بمشضشع  لشركة  غير  ب8شر  أو 

وكذ   لعملي8ت  لتي  ن شأنه8 تنمية 

 لشركة. 

 ،7 رقم  شـقة   :  ملقر  الجتم8عي 

ق8در  ر�ضى  إق8 ة   لط8بق  ألو7 

 لخير– تمـ8رة.         

 ـــــــدة  لشـــركة :  99 سنـــــــة.

في  حدد   :  لرأسمـــ78  الجتم8عي 

درهم    ((00.000( ألف   بلغ  ئة 

فئة  حصة  ن   (000 إلى   قسمة 

00) درهم   للحصة  لش حدة  كتتبت 

وحررت كله8  ن طرف :

 Mr. PRASANNA  لســــيد  

 .  MUTHULINGAM : 500 PARTS

حصـــــــة

 Mr. DHARMESH  لســــيد  

 NARENDRA SANGANI  :  500

PARTS حصـــــــة.

 Mr. :  لســــيد   لتسيـيـــر 

 DHARMESH NARENDRA

 SANGANI  ET  Mr. PRASANNA

يعتبر   سير     MUTHULINGAM

للشركة ملدة غير  حدودة. 

تبتـــدئ  ن    :  لسنة  الجتم8عية 

كل  دجنبــــــر  ن   3( إلى   ين8ير  ف8تح 

سنـــة.

تـــــــم  إليد ع   :  إليد ع  لق8نشني 

ب8ملحكمة  بكت8بة  لضبط   لق8نشني 

   7993  البتد ئية بتمـــــ8رة تحت رقــــــم 

بــــــت8ريخ 27 أبريل 2022.
عن  لنسخة و لنص

169 P

 SOFIGAS –( .ئتمـــ8نيــة ســـشفيكـــ8س ش م.م 

(SARL

رقـــــــم 38 إق8 ة جن8ن عال7 ش8رع ط8رق بن 

زي8د – تم8رة

  كتـــــب  ملح8سبة 

IRAWOLD
S.A.R.L A.U

» ر ولد«

تأسيس شركـــــة ذ ت  سؤولية 
 حدودة- ش.م .م،ش. 

بت8ريخ  عرفي  عقـــد  بمقت�ضى 

25/02/2022  تمــــ8رة، حيث تم وضع 

 لق8نشن  لتأسي�ضي لشركة  حدودة 

 ملسؤولية  ذ ت  لشريك   لشحيد ش 

م م، ش و،  ميزته8 ك8لت8لي:

: شركة   لشكــل  لق8نشني للشركة 

ذ ت  لشريك    حدودة  ملسؤولية 

 لشحيد - ش م م، ش.و. 

 IRAWOLD    لتسميــــة :  ر ولــــــــــــــــــد 

.- S.A.R.L A.U

 لهـــدف  الجتم8عي : 

) عد ت  لبن8ء،  أشغــ78  لبنـــ8ء 

 ملب8ني...). 

بيع و شر ء   عد ت  لبن8ء.

 لتج8رة بصفة ع8 ــــة.

بصفة ع8 ة كل  لعملي8ت  مل8لية، 

بشكل  ب8شر   لتج8رية  ملرتبطة 

بمشضشع  لشركة  غير  ب8شر  أو 

وكذ   لعملي8ت  لتي  ن شأنه8 تنمية 

 لشركة. 

رقــــم  شـــــقة   :  ملقر  الجتم8عي 

قـــــ8در  ر�ضى  إق8 ـة  7، لطـــ8بق  ألو7 

 لخيـــــر – تمــــــ8رة.         

 ـــــــدة  لشـــركة :  99 سنــــــــة.

في  حدد   :  لرأسمـــ78  الجتم8عي 

إلى  درهم  قسمة    (00.000  بلغ  

درهـــــم     (00 فئة  حصة  ن   (000

للحصة  لش حدة  كتتبت وحررت كله8 

 ن طرف :

 لسيـــــــــــــــد  زكـــــــــريــــــــــــــ8ء أر و1 : 000) 

حصـــــــــــــة.              

يعتبر  أر و1   زكـــــــــريــــــــــــــ8ء   لتسيـيـــر: 

 سيـــر  لشركة  ملدة غيـــر  حدودة.

تبتـــدئ  ن    :  لسنة  الجتم8عية 
كل  دجنبــــــر  ن   3( إلى   ين8ير  ف8تح 

سنــــــــــــــــــــــــــة.
تـــــــم  إليد ع   :  إليد ع  لق8نشني 
ب8ملحكمة  بكت8بة  لضبط   لق8نشني 
  7972 تحت رقــــــم   البتد ئية تمـــــ8رة  

بت8ريــــــــــــخ 25/04/2022.
عن  لنسخة و لنص

   ئتمـــــــــ8نيــة  لكش د1 أيشب وسلمى ) سشفيك8س)
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 SOFIGAS –( .ئتمـــ8نيــة ســـشفيكـــ8س ش م.م 

(SARL

رقـــــــم 38 إق8 ة جن8ن عال7 ش8رع ط8رق بن 

زي8د – تم8رة

  كتـــــب  ملح8سبة 

TRABENOUI
تأسيس شركـــــة ذ ت  سؤولية 

 حدودة- ش.م .م،ش. و.
بت8ريخ  عرفي  عقـــد  بمقت�ضى 
تم  حيث  ب8لرب8ط،    18/03/2022
لشركة  وضع  لق8نشن  لتأسي�ضي 
ذ ت  لشريك    حدودة  ملسؤولية 
 لشحيد ش.م.م ش.و،  ميزته8 ك8لت8لي :
: شركة   لشكــل  لق8نشني للشركة 
ذ ت  لشريك    حدودة  ملسؤولية 

 لشحيد - ش.م.م ش.و.          
    TRABENOUI  1لتسميــــة :  طـــــــــــربنـــــــش 

.S.A.R.L A.U
 لهـــدف  الجتم8عي :  

) عد ت  لبن8ء،  أشغــ78  لبنـــ8ء 
 ملب8ني...). 

 لتركيب8ت  لكهرب8ئية.
أشغــ78  ختلفة.

بصفة ع8 ة كل  لعملي8ت  مل8لية، 
أو  بشكل  ب8شر   لتج8رية  ملرتبطة 
وكذ   بمشضشع  لشركة  غير  ب8شر 
تنمية  شأنه8   لعملي8ت  لتي  ن 

 لشركة. 
 30 :  لعمــ8رة   ملقر  الجتم8عي 
 لشقــــة 8 شــــ8رع  شال1 أحمد لشكيلي 

حســــ8ن   لربـــــ8ط.         
 ـــــــدة  لشـــركة :  99 سنـــــــــــــــــــة.

في  حدد   :  لرأسمـــ78  الجتم8عي 
إلى  درهم  قسمة    (00.000  بلغ  
درهـــــم     (00 فئة  حصة  ن   (000
وحررت  للحصة  لش حدة  كتتبت 

كله8  ن طرف:

 : بنــــــــــــشيسة  هللا  عبـــــــــد   لسيـــــــــــــــد 
000) حصـــــــــــــة،                

بنــــــــــــشيسة   هللا  عبـــــــــد   :  لتسيـيـــر 
غيـــر  ملدة  يعتبر  سيـــر  لشركة  

 حدودة،    
تبتـــدئ  ن    :  لسنة  الجتم8عية 
كل  دجنبــــــر  ن   3( إلى   ين8ير  ف8تح 

سنــــــــــــــــــــــــــة.
تـــــــم  إليد ع   :  إليد ع  لق8نشني 
ب8ملحكمة  بكت8بة  لضبط   لق8نشني 
 لتج8رية ب8لرب8ط تحت رقــــــم 72)27)            

بت8ريــــــــــــخ: 26/04/2022.
عن  لنسخة و لنص

   ئتمـــــــــ8نيــة  لكش د1 أيشب وسلمى ) سشفيك8س)
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MEZGHENA WORK
 SARL AU

وضع  تم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ذ ت  لشركة   لق8نشن  ألس8�ضي 
ب8لخص8ئص   سؤولية  حدودة 

 لت8لية : 
وورك  شركة  8زكنة   :  لتسمية 

ش.م.م ش و.         
:  سؤولية   لشكل  لق8نشني 

 حدودة بشريك وحيد.
أشغ78   :  لهدف  الجتم8عي 

 ختلفة.
سنة  بتدء   ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

تسجيله8 ب8لسجل  لتج8ر1.
 ملسير :  لسيد بنط8لب عمر.

 لتشقيع :  لسيد بنط8لب عمر.
 لرأسم78 : 500.000 درهم  شزع 

على  لشكل  لت8لي
بنط8لب عمر 5000 حصة.

 ملجمشع : 5000 حصة.
 56 رقم   :  لعنش ن  الجتم8عي 
قط8ع  لقدس  جمعية  لسالم، 

 لشطر 2  لعي8يدة سال.
 لسنة  الجتم8عية : تبتدئ ) ين8ير 

وتنتهي في )3 دجنبر.
رقم  إليد ع  لق8نشني 
 3582( بسال  ب8ملحكمة  البتد ئية 

بت8ريخ21/04/2022.
172 P
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سشكشجستيشن

 كتب  لدر س8ت، و لحس8ب8ت و  الستش8رة

) زنقة أفغ8نست8ن رقم 7 حي  ملحيط  لرب8ط

ALDANDAN CAR
SARL AU

بت8ريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم تأسيس  ب8لرب8ط،   2022 7 أبريل 

 ALDANDAN( شركة أ7 د ند ن ك8ر

ذ ت  شركة   ،(CAR SARL AU

 ملسؤولية  ملحدودة للشريك  لشحيد 

وخص8ئصه8 كت8لي :

ك8ر  د ند ن  أ7    :  سم  لشركة 

 (ALDANDAN CAR SARL AU(

 ضمشن  لشركة :   كر ء  لسي8ر ت 

بدون س8ئق.

 2 قبش بفيال رقم    :  قر  لشركة 

زنقة عن8بية حي  لري8ض  لرب8ط.

ألف  :    8ئة  رأسم78  لشركة 

درهم   قسمة  لى   (00.000 درهم 

00) درهم  000) حصة بقيمة  ألف 

للحصة  لش حدة و كله8 بحشزة  لسيد 

 حمشد1  ب8رك.

تم تعيين  لسيد   : تسيير  لشركة 

وحيد  كمسير   حمشد1  ب8رك 

للشركة.

 5% بعد خصم   : أرب8ح  لشركة 

تصرف  في  يشدع  لب8قي   ن  ألرب8ح 

 لشرك8ء.

تم  لتسجيل   :  لسجل  لتج8ر1 

بت8ريخ   (59977  لتج8ر1 تحت رقم 

ب8ملحكمة  لتج8رية   05/05/2022

ب8لرب8ط.
 للبي8ن و  الستش8رة

173 P

STE ASK AI EXPERT
SARL

رقم  لسجل  لتج8ر1 59785)

تكشين شركة  حدودة  ملسؤولية
ب8لرب8ط  بمقت�ضى  حضر  ؤرخ 

وضع  تم   2022 5)  8رس  بت8ريخ 

 لقش نين  ألس8سية لشركة  حدودة 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لت8لية :

 لهدف :  صمم كمبيشتر.
 الستش8ر ت  إلد رية.

 ق8و7  لخد 8ت.
30، شقة رقم  عم8رة رقم   :  ملقر 
8 ش8رع  شال1  حمد  لشكيلي، حس8ن 

 لرب8ط.
بم8  رأس  مل78  حدد   : رأس  مل78 

قدره 00.000) درهم.
غير  ملدة  تد ر  لشركة   :  لتسيير 

 حدودة  ن طرف :   ين بله8شمي.
بكت8بة  تم   :  إليد ع  لق8نشني 
ب8لرب8ط  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 
رقم  تحت   2022 أبريل   (7 بت8ريخ 

.(23839
174 P

STE IRRI CHAFIQ
SARLAU

 قره8  الجتم8عي : دو ر  حمر 
 الود ية  ر كش

 لسجل  لتج8ر1 رقم : 27997)
في عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�ضى 
 )) أبريل 2022، في  ر كش تم  عد د 
شكل  لشركة   لق8نشن  الس8�ضي 

ب8ملميز ت  لت8لية :
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لشحيد.
 STE IRRI  : تسمية  لشركة 

.CHARFIQ SARLAU
غرض  لشركة ب8يج8ز : حفر  الب8ر 

و شغ78  لبن8ء.
عنش ن  ملقر  الجتم8عي :  دو ر  حمر 

 الودية  ر كش.
 ملدة : 99 سنة.

 (00.000  :  بلغ ر سم78  لشركة 
درهم أ1 00.000) درهم.

 لحصص  لعينية : 000) حصة.
أسم8ء  لشرك8ء  لشخصية 
وعن8وينهم : علي  لق8�ضي، دو ر  حمر 

 الودية  ر كش.
 : على  لشرك8ء  تشزيع  النصبة 

000) حصة للسيد شفيق شحر.
أسم8ء  سير1  لشركة  لشخصية 

و لع8ئلية وعن8وينهم : 

دو ر  حمر  شحر  شفيق   لسيد 

 الود ية  ر كش.

للشركة  تم  اليد ع  لق8نشني 

بت8ريخ  بمر كش  ب8ملحكمة  لتج8رية 

27 أبريل 2022، تحت رقم 8)76.
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STE DEBELKA
SARL AU

 قره8  الجتم8عي :  بش ب  ر كش 

فيال 66 شطر 6  ر كش

 لسجل  لتج8ر1 رقم : )2766)

 ( في  بمقت�ضى عقد عرفي  ؤرخ 

تم  عد د  في  ر كش   ،2022 أبريل 

شكل  لشركة   لق8نشن  الس8�ضي 

ب8ملميز ت  لت8لية :

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لشحيد.

  STE DEBELKA  : تسمية  لشركة 

.SARLAU

تصدير   : ب8يج8ز  غرض  لشركة 

و ستير د.

:   بش ب  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 ر كش فيال 66 شطر 6  ر كش.

 ملدة : 99 سنة.

 50.000  : ر سم78  لشركة   بلغ 

درهم أ1 500 حصة.

 لحصص  لعينية : 500 حصة.

أسم8ء  لشرك8ء  لشخصية 

علي  لق8�ضي،   بش ب   : وعن8وينهم 

 ر كش فيال 66 شطر 6  ر كش.

تشزيع  النضبة على  لشرك8ء : 500 

حصة للسيد علي ق8�ضي.

أسم8ء  سير1  لشركة  لشخصية 

و لع8ئلية وعن8وينهم : 

علي  لق8�ضي،   بش ب   لسيد 

 ر كش فيال 66 شطر 6  ر كش.

للشركة  تم  اليد ع  لق8نشني 

بت8ريخ  بمر كش  ب8ملحكمة  لتج8رية 

8) أبريل 2022، تحت رقم 37878).

176 P

 STE ACWA POWER

OUARZAZATE   II
شركة  س8همة ذ ت  جلس  إلد رة 

 لجم8عية و جلس  لرق8بة 

ر سم8له8 : 099.203.600.) درهم

  ملقر  الجتم8عي:65، ش8رع  ملهد1 

بن بركة،  لسشي�ضي - لرب8ط 

 لسجل  لتج8ر1 رقم : 08973) 

ب8لرب8ط

تغيير على  ستشى    جلس  لرق8بة 

و جلس  إلد رة  لجم8عية:

 بمقت�ضى  د والت  جلس  لرق8بة 

بت8ريخ ف8تح  8رس )202، تم:

تسجيل  ستق8لة  لسيد  حمد 

عبد هللا  بشني8ن  ن  ه8 ه كعضش 

وكرئيس  جلس  لرق8بة،

 KASHIF تعيين  لسيد 

MAHBOOB RANA  كعضش  جلس 

عبد  عشض  لسيد  حمد   لرق8بة، 

تنتهي  دة  هللا  بشني8ن  ملستقيل، 

 ه8 ه عند  نعق8د  لجمعية  لع8دية 

 لتي ستبث في حس8ب8ت  لسنة  مل8لية 

 ملنتهية في )3 ديسمبر 2022.

 KASHIF تعيين  لسيد 

MAHBOOB RANA  كرئيس  جلس 

كعضش  جلس  ملدة  ه8 ه   لرق8بة 

عبد  عشض  لسيد  حمد    لرق8بة، 

هللا  بشني8ن  ملستقيل.

تغيير  ملمثلين  لد ئمين  تسجيل 

العض8ء  جلس  لرق8بة  لت8ليين. 

 ACWA POWER شركة 

:  لسيد   GLOBAL SERVICES LTD

ب8ديس  عشض  لسيد  برحش   دريس 

 لدر جي.

 ACWA POWER MAROC  شركة

SARL،  لسيد ب8ديس  دريس  لدر جي 

 SUNTHARESAN عشض  لسيد 

.PADMANTHAN

تشكيلة  جلس  تصبح  وبذلك 

 لرق8بة ك8لت8لي:

 ،Kashif Mahboob Rana لسيد 

رئيس8.
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 ،MASEN Capital SA شركة  

ف8طمة  طرف   لسيدة   مثلة  ن 

حمدوش، عضش 

 Acwa Power Maroc شركة  

طرف   لسيد  ،  مثلة  ن   SARL

ب8ديس  لدر جي، عضش 

 Acwa Power Global شركة  

طرف   Services Ltd،  مثلة  ن 

 لسيد   دريس برحش عضش .

عند  نعق8د  تنتهي  دة  ه8 هم 

في  ستبث   لجمعية  لع8دية  لتي 

في  حس8ب8ت  لسنة  مل8لية  ملنتهية 

 )3 دجنبر )202،

 Rajit تسجيل  ستق8لة  لسيد 

JULIAN LOPEZ  ن  و   Nanda

كعضش1  جلس  إلد رة   ه8 ه8 

 لجم8عية.

عبد  للطيف  تعيين  لس8دة 

 لشيخ و NADEEM RIZVI كعضش1  

عشض   جلس  إلد رة  لجم8عية 

و ملستقلين   Rajit Nanda  لس8دة  

.  JULIAN LOPEZ

تشكيلة  جلس  تصبح  وبذلك 

 إلد رة  لجم8عية ك8لت8لي:

عبد  لطيف  لشيخ،   لسيد  

رئيس8.

 ،  NADEEM RIZVI  لسيد 

عضش .

عند  نعق8د  تنتهي  دة  ه8 هم 

في  ستبث   لجمعية  لع8دية  لتي 

في  حس8ب8ت  لسنة  مل8لية  ملنتهية 

 )3 دجنبر 2022،

تم  إليد ع   :  إليد ع  لق8نشني 

 لق8نشني ب8ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط 

رقم  تحت   ،2022  18  7 بت8ريخ 

.(27337
 ن أجل  لتلخيص و لنشر

 جلس  إلد رة  لجم8عية

177 P

 STE ACWA POWER

OUARZAZATE   III
شركة  س8همة ذ ت  جلس  إلد رة 

 لجم8عية و جلس  لرق8بة 

ر سم8له8 : 856.067.500 درهم

 ملقر  الجتم8عي:65، ش8رع  ملهد1 بن 

بركة،  لسشي�ضي - لرب8ط 

 لسجل  لتج8ر1 رقم : 08975) 

ب8لرب8ط

تغيير على  ستشى    جلس  لرق8بة 

و جلس  إلد رة  لجم8عية:

 بمقت�ضى  د والت  جلس  لرق8بة 

بت8ريخ ف8تح  8رس )202، تم:

تسجيل  ستق8لة  لسيد  حمد 

عبد هللا  بشني8ن  ن  ه8 ه كعضش 

وكرئيس  جلس  لرق8بة،

 SUNTHARESAN تعيين  لسيد 

كعضش  جلس   PADMANATHAN

عبد  عشض  لسيد  حمد   لرق8بة، 

هللا  بش ني8ن  ملستقيل، 

عند  نعق8د  تنتهي  دة  ه8 ه 

في  ستبث   لجمعية  لع8دية  لتي 

حس8ب8ت  لسنة  مل8لية  ملنتهية في )3 

ديسمبر 2022.

 SUNTHARESAN تعيين  لسيد 

PADMANATHAN، كرئيس  جلس 

كعضش  جلس  ملدة  ه8 ه   لرق8بة 

عبد  عشض  لسيد  حمد    لرق8بة، 

هللا  بشني8ن  ملستقيل.

تغيير  ملمثل  لد ئم  تسجيل 

 ACWA POWER لشركة 

 :  GLOBAL SERVICES LTD

عضش  ب8ديس  لدر جي   لسيد 

 SUNTHARESAN  لسيد 

.PADMANATHAN

تشكيلة  جلس  تصبح  وبذلك 

 لرق8بة ك8لت8لي :

 SUNTHARESAN  لسيد 

PADMANTHAN  رئيس8.

 ،MASEN Capital SA شركة  

ف8طمة  طرف   لسيدة   مثلة  ن 

حمدوش، عضش .

 Acwa Power Maroc شركة  

طرف   لسيد  ،  مثلة  ن   SARL

ب8ديس  لدر جي، عضش .

 Acwa Power Global شركة  

طرف   Services Ltd،  مثلة  ن 

 KASHIF MAHBOUB  لسيد  

RANA عضش .

عند  نعق8د  تنتهي  دة  ه8 هم 

في  ستبث   لجمعية  لع8دية  لتي 

في  حس8ب8ت  لسنة  مل8لية  ملنتهية 

 )3 دجنبر 2022،

 Rajit تسجيل  ستق8لة  لسيد 

JULIAN LOPEZ  ن  و   Nanda

كعضش1  جلس  إلد رة   ه8 هم 

 لجم8عية.

 DIEGO LUIS تعيين  لس8دة 

 NADEEM RIZVI و CANO LOPEZ

كعضش1   جلس  إلد رة  لجم8عية 

 RAJIT NANDA  عشض  لسي8دة 

و JULIAN LOPEZ    ملستقيلين.

 DIEGO LUIS تعيين  لسيد 

CANO LOPEZ رئيس8 ملجلس  الد رة 

 JULIAN عشض  لسيد   لجم8عية 

تصبح  وبذلك  LOPZE  ملستقيل 

تشكيلة  جلس  الد رة  لجم8عية 

ك8لت8لي :

 DIEGO LUIS CANO  لسيد  

LOPEZ، رئيس8.

 لسيد NADEEM RIZVI، عضش .

عند  نعق8د  تنتهي  دة  ه8 هم 

في  ستبث   لجمعية  لع8دية  لتي 

في  حس8ب8ت  لسنة  مل8لية  ملنتهية 

 )3 دجنبر 2025.

تم  إليد ع    :  إليد ع  لق8نشني 

 لق8نشني ب8ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط 

رقم  تحت   ،2022  18  7 بت8ريخ 

.(27333
 ن أجل  لتلخيص و لنشر

 جلس  إلد رة  لجم8عية

178 P

 STE SISTEMAS
 AVANZADOS DE

TECHNOLOGIA MAROC
شركة  س8همة 

ر سم8له8 : 3.736.300) درهم
 قره8  الجتم8عي :  ملنطقة 

 لصن8عية  لتسنية  ملسيرة تم8رة
 لسجل  لتج8ر1 رقم : 70275 

 لرب8ط
 د 8ج ، ضم وزي8دة  لر سم78

ضم  طريق  عن   د 8ج 
ش.م.م  ن   ،SGICT شركة 
شركة  طرف  وحيد  ن  شريك  
 SISTEMAS AVANZADOS DE

.TECHNOLOGIA MAROC
زي8دة  لر سم78  الجتم8عي للشركة 
لينتقل  درهم   (.736.300 بمبلغ 
 (3.736.300 2.300.000)  لى   ن 
 (7.363 طريق  صد ر  عن  درهم 
سهم جديد  منشح للشريك  لشحيد 
بمقت�ضى   ، ش.م.م   AGICT لشركة 

 الد 8ج -ضم.
لشركة  تغيير  لنظ8م  الس8�ضي 
 SISTEMAS AVANZADOS DE

.TECHNOLOGIA MAROC
ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية ب8لرب8ط.
 ن  جل  لتخليص و لنشر

 جلس  الد رة

179 P

 STE DE GESTION
 IMMOBILIERE CARATE DE

TEMARA
»SGICT«

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
بشريك وحيد

ر سم8له8 : 00.000).3 درهم
 قره8  الجتم8عي :  ملنطقة 

 لصن8عية  لتسنية،  ملسيرة تم8رة
 لسجل  لتج8ر1 رقم : )7297
حل  لشركة تبع8 لالد 8ج - ضم

ضم  طريق  عن   د 8ج 
ش.م.م  ن   ،SGICT شركة 
شركة  طرف  وحيد  ن  شريك  
 SISTEMAS AVANZADOS DE

.TECHNOLOGIA MAROC
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حل شركة  SGICT  دون تصفيته8.

ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية ب8لرب8ط.
 ن  جل  لتخليص و لنشر

 جلس  الد رة

180 P

STE MSF CAR
SARL AU

ع8م  ستثن8ئي  جمع  بمقت�ضى 

حرر في  لرب8ط 27 أبريل 2022،  قرر 

  MSF CAR لشريك   لشحيد للشركة 

ش.م.م ذ ت  لشريك  لشحيد  8 يلي :  

طرف  حصة  ن  تفشيت200 

 لسيد  عتبي  حمد إلى  لسيد جه8د 

و كريم.

عتبي  حمد  ن   ستق8لة  لسيد  

 نصبه كمسير للشركة.

تعيين  لسيد  جه8د و كريم كمسير 

وحيد للشركة. 

3)   ن    .  7   .6 تعديل  ملش د 

 لق8نشن  ألس8�ضي للشركة.

بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 

بتم8رة  ب8ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت رقم   8035 بت8ريخ 5  18 2022.

181 P

 WORKING CALL INVEST  
 SARL AU

ع8م  ستثن8ئي  جمع  بمقت�ضى 

  ،2022 29  بريل  في  لرب8ط  حرر 

للشركة  قرر  لشريك   لشحيد 

WORKING CALL INVEST ش.م.م 

ذ ت  لشريك  لشحيد  8 يلي :  

طرف  حصة  ن   (000 تفشيت 

 لسيد  أكرم  لدرد بي إلى  لسيد  كرم 

 حمد عم8د.

أكرم  لدرد بي   ستق8لة  لسيد  

 ن  نصبه كمسير للشركة.

تعيين  لسيد   كرم  حمد عم8د 

كمسير وحيد للشركة. 

3)   ن    .  7   .6 تعديل  ملش د 

 لق8نشن  ألس8�ضي للشركة.

بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 
ب8لرب8ط  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 
تحت   27373) بت8ريخ 5  18 2022.
182 P

 STE LEADER AGENCY
  MOROCCO

 SARLAU 
ع8م  ستثن8ئي  جمع  بمقت�ضى 
حرر في  لرب8ط 27  بريل 2022، قرر 
 LEADER  لشريك   لشحيد للشركة 
ش.م.م    AGENCY MOROCCO

ذ ت  لشريك  لشحيد  8 يلي :  
طرف  حصة  ن   (000 تفشيت 
ع8ني جم78 إلى  لسيد جه8د   لسيد  

و كريم.
ع8ني جم78  ن   ستق8لة  لسيد  

 نصبه كمسيرة للشركة.
تعيين  لسيد  جه8د و كريم كمسير 

وحيد للشركة. 
3)   ن    .  7   .6 تعديل  ملش د 

 لق8نشن  ألس8�ضي للشركة.
بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 
ب8لرب8ط  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 
تحت   27367).بت8ريخ 5  18 2022.
183 P

 STE HK GLOBAL SERVICES
  SARL AU
تأسيس شركة

في عرفي  ؤرخ  عقد   بمشجب 
  8)    بريل  2022 تم تأسيس  شركة  
بشريك  ذ ت  سؤولية  حدودة 

وحيد في  ملش صف8ت  لت8لية : 
 STE HK GLOBAL  :  لتسمية 

. SERVICES SARL AU
 لهدف  الجتم8عي :  نقل  لبض8ئع، 
وسيط  ستير د  أو  ت8جر   ملت8جرة، 

وتصدير.
 ملقر  الجتم8عي :  ز وية زنقة  حمد 
 لقر1 وزنقة  نش 7 إق8 ة  ملن8ر عم8رة 

ب  ملكتب رقم 2  لقنيطرة.
  ملدة: 99 سنة  ن ت8ريخ  لتأسيس.
 لرأسم78:  حدد رأسم78  لشركة 
في 00.000) درهم  قسمة إلى 000) 
درهم  حصة  جتم8عية  ن  ئة 

للحصة  الجتم8عية : 

 (000  ... شهرة  حمد   :  لسيد 

حصة  جتم8عية.

عين   لسيد   : تسيير  لشركة 

شهرة  حمد  سير للشركة  ع جميع 

 لصالحي8ت.

بكت8بة  تم  إليد ع   لق8نشني 

ب8ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بت8ريخ   65(09  لقنيطرة  تحت رقم  

26 أبريل 2022.

184 P

 STE MOVING-OUT

 NEGOCE
  SARL AU

تأسيس شركة
في  عرفي  ؤرخ  عقد   بمشجب 

 07    بريل  2022 تم تأسيس  شركة  

بشريك  ذ ت  سؤولية  حدودة 

وحيد في  ملش صف8ت  لت8لية : 

 STE MOVING-OUT  :  لتسمية 

. NEGOCE SARL AU

بيع  ملعد ت   :  لهدف  الجتم8عي 

و لتج8رية،   و ألدو ت  لصن8عية 

 ألشغ78  ملختلفة أو  لبن8ء و ت8جر.

 ملقر  الجتم8عي :  شقة  ملتش جدة 

 67 ب8لط8بق  لث8ني حي  ألندلس رقم 

تيفلت.

  ملدة: 99 سنة  ن ت8ريخ  لتأسيس.

 لرأسم78:  حدد رأسم78  لشركة 

في 00.000) درهم  قسمة إلى 000) 

درهم  حصة  جتم8عية  ن  ئة 

للحصة  الجتم8عية : 

 لسيد  لف8رحي هش8م ........ .000) 

حصة  جتم8عية.

عين   لسيد   : تسيير  لشركة 

للشركة  ع  هش8م  سير   لف8رحي 

جميع  لصالحي8ت.

بكت8بة  تم  إليد ع   لق8نشني 

تيفلت    ب8ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت رقم  .279)

185 P

 STE 4HEALTH CAR
أخد   لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
 2022 0)    8رس   بت8ريخ   ملنعقد 

علم8 :
حصة  جتم8عية   500 بتفشيت 
 500  ن  لسيد ب8لحد د  لحسين و 
حصة  جتم8عية  ن  لسيد ب8لحد د 

ع8د7 لف8ئدة  لسيد  لنج8ر  دريس.
ب8لحد د  لحسين  إق8لة  لسيد 
وتعيين  لسيد  لنج8ر  دريس 
جميع  للشركة  ع   سير  لجديد 

 لصالحي8ت. 
تغيير  لشكل  لق8نشني للشركة:

ذ ت  سؤولية  شركة    ن:  
 حدودة.

ذ ت  سؤولية  شركة   إلى: 
 حدودة بشريك وحيد

تغيير  لهدف  إلجتم8عي : 
 ن : كر ء  لسي8ر ت بدون س8ئق.  

إلى :  ألشغ78  ملختلفة أو  لبن8ء .
تعديل  لنظ8م   ألس8�ضي و الئمته.
بكت8بة  تم  إليد ع   لق8نشني 
ب  ب8ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تيفلت عدد 707 في 27 أبريل 2022.
186 P

SAKA IMMO
SARL

 قره8  الجتم8عي : 00.000) درهم
ر سم78  الجتم8عي : 00.000) درهم

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  ملؤرخ 
بت8ريخ )2 ديسمبر )202، قرر شرك8ء 
 SAKA ش.م.م.  ص8ك8  يمش،  شركة 

IMMO SARL ، تقرر  8 يلي :
تصفية شركة ص8ك8  يمش ش.م.م. 

.SAKA IMMO SARL
لعر بي  تعيين  لسيد  صطفى 

كمصفي للشركة.
لتصفية   تحديد  ملقر  الجتم8عي 
تجزئة   : في  لعنش ن  لت8لي   لشركة 
لكيش   ( رقم  360  تجر  لسك8ن 

لشد ية تم8رة.
تم  اليد ع  لق8نشني للدى  ملحكمة 
 ،2022 أبريل   26 بت8ريخ   لتج8رية 

تحت رقم 37)27).
187 P
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STE EMBS PRO
SARL

 قره8  الجتم8عي : 378 ش8رع 
 لحسن  لث8ني رقم 2  لرب8ط

ر سم78  الجتم8عي : 00.000) درهم
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  ملؤرخ 
2022، قرر شرك8ء  27  8رس   بت8ريخ 
ش.م.م،   بروش،  إو بس  شركة 

.EMBS PRO SARL
بروش،  و  بس  إ  تصفية شركة 

.EMBS PRO SARL .ش.م.م
تعيين  لسيد  لسيد  حمد  8لكي 

كمصفي للشركة.
لتصفية   تحديد  ملقر  الجتم8عي 
 لشركة في  لعنش ن  لت8لي : 378 ش8رع 

 لحسن  لث8ني رقم 2  لرب8ط.
تم  اليد ع  لق8نشني للدى  ملحكمة 
 ،2022 أبريل   26 بت8ريخ   لتج8رية 

تحت رقم 70)27).
188 P

 STE VISION BENLAMINE
SARL AU

عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم   ،2022 ))  بريل  و سجل بت8ريخ 
شركة  حدودة  ملسؤولية   نش8ء 
تحمل  و لتي  ذ ت  لشريك  لشحيد، 

 لخص8ئص  لت8لية :
 VISION BENLAMINE : لتسمية 

.SARL AU
 لهدف  الجتم8عي : بصري8ت.

 (00.000  : ر سم78  لشركة 
درهم.

:  ق8 ة  ملق8و ة   ملقر  الجتم8عي 
عم8رة D   حل 37 حي  لسالم سال.

 دة  لشركة : 99 سنة  بتد ء  ن 
ت8ريخ  لت8سيس.

تعيين  لسيد   ين  تم   :  لتسيير 
بلمين كمسير للشركة.

بكت8بة  تم  اليد ع  لق8نشني  
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
تحت   ،2022 أبريل   25 بسال بت8ريخ 

رقم 38773.
 قتطف وبي8ن

189 P

STE 2HG INTERNATIONAL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد
ر سم8له8 : 00.000) درهم

 قره8  الجتم8عي : 77 ش8رع عمر  بن 
 لع8ص،  ق8 ة  سم8عيل  كتب رقم 

7  لقنيطرة
ت8سيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي  حرر بت8ريخ 
وضع  لنظ8م  تم   ،2022 أبريل   22
 الس8�ضي لشركة  حدودة  ملسؤولية 
ذ ت  ملميز ت  وحيد  شريك  ذ ت 

 لت8لية :
:  لشركة تسمى شركة   لتسمية 
شركة   ،2HG INTERNATIONAL
شريك  ذ ت   حدودة  ملسؤولية 

وحيد.
 ملشضشع : غرض  لشركة.

نقل  لدولي، نقل  لبض8ئع، تج8رة، 
و لتصدير،  د رة  الصش7   الستير د 
وعملي8ت  وجميع  العم78  ملتنشعة 

 لعمشلة و لسمسرة.
جميع  لعملي8ت  ع8 ة،  وبصفة 
 لتج8رية،  مل8لية،  لصن8عية،  نقشلة 
و ملرتبطة  ب8شرة   وغير  نقشلة 
ب8الغر ض  غير  ب8شر  بشكل   أو 
 ملش8رة أعاله وب8 ك8نه8 تسهيل تشسيع 

وتطشير  لشركة.
77 ش8رع عمر   :  قره8  الجتم8عي 
ع8ص،  ق8 ة  سم8عيل  كتب   بن 

رقم 7  لقنيطرة.
:  لشركة  حدودة   دة  لحي8ة 
تقييده8  سنة،  بتد ء  ن   99 في 

ب8لسجل  لتج8ر1.
ر سم78  لشركة  حدد   : ر سم78 
درهم  قسمة   (00.000 في  بلغ 
000) حصة  جتم8عية  ن فئة  على 
00) درهم في  لكية  لشريك  لشحيد 

 لسيد  لكرديع  لشز ني.

:  لسيد  لكرديع   لتسيير 

للبط8قة  لشطنية   لشز ني  لح8 ل 
تنصيبه  سير  تم   ،G258736 رقم 

للشركة لفترة غير  حددة.

حمزة  لح8 ل   لسيد  لكرديع 

 ،G726627 رقم  للبط8قة  لشطنية 

تم تنصيبه  سيرة للشركة لفترة غير 

 حددة.

ب8لسجل  لتج8ر1  تم  لتقييد 
في ب8لقنيطرة   للمحكمة  البتد ئية 
 28 أبريل 2022، تحت رقم 73)65.
190 P

STE PLASTICOMETAL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد
ر سم8له8 : 00.000) درهم

 قره8  الجتم8عي : رقم A-(2  لط8بق 
 الو7 عم8رة A ، ز وية زنقة  بش بكر 

 لصديق وزنقة جميل صديق زه8و1  
 لقنيطرة

 لسجل  لتج8ر1 رقم : 56073
 لقنيطرة

تعيين  سير جديد
بمقت�ضى  حضر  لجمع 
 STE لشركة    لع8م  لغير  لع8د1 

PLASTICOMETAL، تقرر  8 يلي :
 YASSINE قبش7  ستق8لة  لسيد 
وتعيين  لسيد  8جد   AIT JILAL
 حسن  سير وحيد للشركة ملدة غير 

 حدودة.
ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 
تحت  لسجل   البتد ئية ب8لقنيطرة، 

 لتج8ر1 رقم 56073.
191 P

STE OPTIQUE FATIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
 قره8  الجتم8عي :  لشف8ء ) رقم 8)5 

 لقنيطرة
 لسجل  لتج8ر1 رقم : 56909 

 لقنيطرة
تعيين  سير جديد

بمقت�ضى  حضر  لجمع  لع8م 
 OPTIQUE لشركة   لغير  لع8د1 

FATIR ، تقر  8 يلي :
قبش7  ستق8لة  حمد زكري8 زعز ع 
فطير  سيرة  وتعيين  لسيدة  جدة 

وحيدة للشركة ملدة غير  حدودة.
ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 
رقم  تحت  ب8لقنيطرة،   البتد ئية 

89772 بت8ريخ 27 ديسمبر )202.
192 P

STE SARILACH TRAV
شركة ذ ت  سؤولية  ملحدودة

ر سم8له8 : 00.000) درهم
 قره8  الجتم8عي : )5  كرر ش8رع 

 شال1 عبد  لعزيز  ق8 ة  ال ل  كتب 
7  لقنيطرة

ت8سيس شركة
عرفي  سجل  عقد  بمقت�ضى 
وضع  لق8نشن  تم  ب8لقنيطرة، 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   الس8�ضي 

 ملحدودة ذ ت  ملش صف8ت  لت8لية :
 STE SARILACH  :  لتسمية 

.TRAV SARL
ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 

 ملسؤولية  ملحدودة.
)5  كرر ش8رع   :  ملقر  الجتم8عي 
 شال1 عبد  لعزيز  ق8 ة  ال ل  كتب 

7  لقنيطرة.
في  :  ملق8ولة   شضشع  لشركة 
 الشغ78  ملختلفة  و  لبن8ء  ملق8ولة في 

نقل  لبض8ئع.
ر سم78  حدد   : ر سم78  لشركة 
درهم   (00.000 في  بلغ   لشركة 
حصة  جتم8عية   (000  قسم  لى 

بقيمة 00) درهم للش حدة.
 ملدة : 99 سنة.

عبد  :  سند  لى  لسيد   لتسيير 
 لرز ق لشهب و لسيد ي8سين س8ريع.

:  ن ف8تح ين8ير  لى   لسنة  مل8لية 
)3 ديسمبر.

ب8لسجل  لتج8ر1  تم  لتقييد 
ب8ملحكمة  البتد ئية ب8لقنيطرة، تحت 

رقم 67259 بت8ريخ 7) فبر ير 2022.
193 P

THE VIEW OF ATLANTIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسم8له8 : 00.000.00) درهم

 ملقر  إلجتم8عي : ش8طئ  أل م بلشك 
B1 A1  تجر رقم 8 بشقن8د7

تأسيس شركة
عرفي  سجل  عقد  بمقت�ضى 
وضع  لق8نشن  ألس8�ضي  تم  بسال، 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملش صف8ت  لت8لية :
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 THE VIEW OF  :  لتسمية 
.ATLANTIC

ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 
 ملسؤولية  ملحدودة.

ش8طئ  أل م   :  ملقر  إلجتم8عي 
بلشك )B( A  تجر رقم 8 بشقن8د7.

 شضشع  لشركة :
 ستغل  قهى خمس أشخ8ص أو 

أكثر.
 RESTAURATEUR A LA
 CARTE OCCUPANT MOINS DE

.QUINZE PERSONNES
 ستغل  تجر  لتغذية  لع8 ة.

رأسم78  حدد   : رأسم78  لشركة 
درهم   (00.000.00  لشركة في  بلغ 
إجتم8عية  حصة   (000 إلى   قسم 

بقيمة 00) درهم للش حدة.
 ملدة : 99 سنة.

إلى  لسيد  أسند   :  لتسيير 
عز لدين بشزر تي.

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 
)3 ديسمبر.

ب8لسجل  لتج8ر1  تم  لتقييد 
ب8ملحكمة  إلبتد ئية بسال تحت رقم 

25883 بت8ريخ 28 أبريل 2022.
194 P

SNOW SMILE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسم8له8 : 0.000.00) درهم

 ملقر  إلجتم8عي : 73 ش8رع  شال1 
عبد هللا  لط8بق 3  كتب 8  لقنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل  عقد  بمقت�ضى 
ب8لقنيطرة، تم وضع  لق8نشن  ألس8�ضي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملش صف8ت  لت8لية :
.SNOW SMILE SARL : لتسمية 
ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 

 ملسؤولية  ملحدودة.
73 ش8رع  شال1   :  ملقر  إلجتم8عي 
عبد هللا  لط8بق 3  كتب 8  لقنيطرة.

 شضشع  لشركة :
 FABRICANT D’APPAREILS
 OU DE PIECES DE PROTHESES

.DENTAIRES

رأسم78  حدد   : رأسم78  لشركة 
درهم   (0.000.00 في  بلغ   لشركة 
إجتم8عية  حصة   (00 إلى   قسم 

بقيمة 00) درهم للش حدة.
 ملدة : 99 سنة.

 لتسيير : أسند إلى :
  لسيد  نتصر  لجريفي.
و لسيدة سمية  لعسر1.

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 
)3 ديسمبر.

ب8لسجل  لتج8ر1  تم  لتقييد 
ب8ملحكمة  البتد ئية ب8لقنيطرة تحت 

رقم )2)65 بت8ريخ 27 أبريل 2022.
195 P

SOCIETE COFFE BELALEM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
رأسم8له8 : 00.000.00) درهم

 ملقر  إلجتم8عي :  كتب رقم 7 ز وية 
زنقة أحمد ششقي و حمد غرنيط 
بلشك C إق8 ة  لليمشن ف78 فلشر1 

 لقنيطرة
تأسيس شركة

عرفي  سجل  عقد  بمقت�ضى 
ب8لقنيطرة، تم وضع  لق8نشن  ألس8�ضي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملش صف8ت  لت8لية :
 SOCIETE COFFE  :  لتسمية 

.BELALEM SARL AU
ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
رقم  :  كتب   ملقر  إلجتم8عي 
و حمد  ششقي  أحمد  زنقة  ز وية   7
غرنيط بلشك C إق8 ة  لليمشن ف78 

فلشر1  لقنيطرة.
 شضشع  لشركة :

 ستغل  قهى.
و جه8ت  تنظيف  في   ملق8ولة 

 ملت8جر و لشقق.
رأسم78  حدد   : رأسم78  لشركة 
درهم   (00.000.00  لشركة في  بلغ 
إجتم8عية  حصة   (000 إلى   قسم 

بقيمة 00) درهم للش حدة.

 ملدة : 99 سنة.
 لتسيير : أسند إلى :

  لسيد عص8م بلع8لم.
:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 

)3 ديسمبر.
ب8لسجل  لتج8ر1  تم  لتقييد 
ب8ملحكمة  إلبتد ئية ب8لقنيطرة تحت 
رقم 63333 بت8ريخ 25 نشفمبر )202.
196 P

SOCIETE Y.F.O LOGI TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسم8له8 : 00.000.00) درهم

 ملقر  إلجتم8عي :  كتب رقم 7 ز وية 
زنقة أحمد ششقي و حمد غرنيط 
بلشك C إق8 ة  لليمشن ف78 فلشر1 

 لقنيطرة
تأسيس شركة

عرفي  سجل  عقد  بمقت�ضى 
ب8لقنيطرة، تم وضع  لق8نشن  ألس8�ضي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملش صف8ت  لت8لية :
 SOCIETE Y.F.O LOGI : لتسمية 

.TRANS SAR LAU
ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 

 ملسؤولية  ملحدودة.
رقم  :  كتب   ملقر  إلجتم8عي 
و حمد  ششقي  أحمد  زنقة  ز وية   7
غرنيط بلشك C إق8 ة  لليمشن ف78 

فلشر1  لقنيطرة.
 شضشع  لشركة :
نقل  ألشخ8ص.

رأسم78  حدد   : رأسم78  لشركة 
درهم   (00.000.00  لشركة في  بلغ 
إجتم8عية  حصة   (000 إلى   قسم 

بقيمة 00) درهم للش حدة.
 ملدة : 99 سنة.

 لتسيير : أسند إلى :
  لسيد  لشه8بي يشسف.

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 
)3 ديسمبر.

ب8لسجل  لتج8ر1  تم  لتقييد 
رقم  تحت  ب8لقنيطرة  ب8ملحكمة 

69)65 بت8ريخ 5  18 2022.
197 P

 LA PROXIMITE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
رأسم8له8 : 00.000.00) درهم

 ملقر  إلجتم8عي : تجزئة  لشف8ق ) 
رقم 879)  لقنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل  عقد  بمقت�ضى 
ب8لقنيطرة، تم وضع  لق8نشن  ألس8�ضي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملش صف8ت  لت8لية :

 LA PROXIMITE  :  لتسمية 
.SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 
 ملسؤولية  ملحدودة.

: تجزئة  لشف8ء )   ملقر  إلجتم8عي 
رقم 879)  لقنيطرة.
 شضشع  لشركة :

خمس  أقل  ن   ستغل  قهى 
أشخ8ص.

رأسم78  حدد   : رأسم78  لشركة 
درهم   (00.000.00  لشركة في  بلغ 
إجتم8عية  حصة   (000 إلى   قسم 

بقيمة 00) درهم للش حدة.
 ملدة : 99 سنة.

 لتسيير : أسند إلى :
  لسيد نبيل   شيشش.

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 
)3 ديسمبر.

ب8لسجل  لتج8ر1  تم  لتقييد 
ب8ملحكمة  إلبتد ئية ب8لقنيطرة تحت 

رقم )7)65 بت8ريخ 28 أبريل 2022.
198 P

 BYBLOS MOROCCO
CONSULTING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسم8له8 : 00.000.00) درهم

 ملقر  إلجتم8عي : زنقة  لحسن هيكل 
عم8رة ندى 3  كتب )  لقنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل  عقد  بمقت�ضى 
ب8لقنيطرة، تم وضع  لق8نشن  ألس8�ضي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملش صف8ت  لت8لية :
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 BYBLOS MOROCCO : لتسمية 

.CONSULTING SARL AU
ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 

 ملسؤولية  ملحدودة.
زنقة  لحسن   :  :  ملقر  إلجتم8عي 
 ( 3  كتب  ندى  عم8رة  هيكل 

 لقنيطرة.
 شضشع  لشركة :

.CONSEIL DE GESTION
رأسم78  حدد   : رأسم78  لشركة 
درهم   (00.000.00  لشركة في  بلغ 
إجتم8عية  حصة   (000 إلى   قسم 

بقيمة 00) درهم للش حدة.
 ملدة : 99 سنة.

 لتسيير : أسند إلى :
  لسيدة ندى أجر ر.

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 
)3 ديسمبر.

ب8لسجل  لتج8ر1  تم  لتقييد 
ب8ملحكمة  إلبتد ئية ب8لقنيطرة تحت 

رقم 65065 بت8ريخ 25 أبريل 2022.
199 P

TATTOOSMAP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
رأسم8له8 : 00.000.00) درهم

 ملقر  إلجتم8عي : )3 زنقة  لشهد ء 
عبد  لسالم بن  حمد  كتب 2 
ف78 فلشر1 إق8 ة ري8ض  لزيتشن 

 لقنيطرة
تأسيس شركة

عرفي  سجل  عقد  بمقت�ضى 
ب8لقنيطرة، تم وضع  لق8نشن  ألس8�ضي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملش صف8ت  لت8لية :

 TATTOOSMAP  :  لتسمية 
.SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 
 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

 ملقر  إلجتم8عي : )3 زنقة  لشهد ء 
 ( بن  حمد  كتب  عبد  لسالم 
ري8ض  لزيتشن  إق8 ة  فلشر1  ف78 

 لقنيطرة.

 شضشع  لشركة :

 قدم  لخد ة.

وك8لة لإلتص8الت.

.EVENEMENTIEL
رأسم78  حدد   : رأسم78  لشركة 

درهم   (00.000.00  لشركة في  بلغ 

إجتم8عية  حصة   (000 إلى   قسم 

بقيمة 00) درهم للش حدة.

 ملدة : 99 سنة.

 لتسيير : أسند إلى :

  لسيد ضي8ء  لدين  لز كي.

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 

)3 ديسمبر.
ب8لسجل  لتج8ر1  تم  لتقييد 

ب8ملحكمة  إلبتد ئية ب8لقنيطرة تحت 
رقم 9)675 بت8ريخ 0)  8رس 2022.

200 P

LKADI TRANS REDA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
رأسم8له8 : 00.000.00) درهم

 ملقر  إلجتم8عي : ز وية زنقة 

 A إلستقال7 و رصة إق8 ة البير ال 

 كتب رقم 8   لقنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل  عقد  بمقت�ضى 

ب8لقنيطرة، تم وضع  لق8نشن  ألس8�ضي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملش صف8ت  لت8لية :

 LKADI TRANS REDA : لتسمية 

.SAR LAU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
زنقة  ز وية   :  ملقر  إلجتم8عي 

 A ال  البير  إق8 ة  و رصة   إلستقال7 

 كتب رقم 8  لقنيطرة.

 شضشع  لشركة :

نقل  ملستخد ين.

نقل  لبض8ئع.
رأسم78  حدد   : رأسم78  لشركة 

درهم   (00.000.00  لشركة في  بلغ 

إجتم8عية  حصة   (000 إلى   قسم 

بقيمة 00) درهم للش حدة.

 ملدة : 99 سنة.
 لتسيير : أسند إلى :

  لسيد حميد  د  لق8�ضي.
:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 

)3 ديسمبر.
ب8لسجل  لتج8ر1  تم  لتقييد 
ب8ملحكمة  إلبتد ئية ب8لقنيطرة تحت 

رقم 05)65 بت8ريخ 26 أبريل 2022.
201 P

 NOW TALENTS COACHING
& CONSULTING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسم8له8 : 00.000.00) درهم

 ملقر  إلجتم8عي : 78 ش8رع أبشبكر 
 لصديق إق8 ة  كتب رقم 2  

 لقنيطرة
تأسيس شركة

تم وضع  لق8نشن  ألس8�ضي لشركة 
ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 ملش صف8ت  لت8لية :
 NOW TALENTS  :  لتسمية 

.COACHING & CONSULTING
ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
ش8رع   78  :  ملقر  إلجتم8عي 
  2 أبشبكر  لصديق إق8 ة  كتب رقم 

 لقنيطرة.
 شضشع  لشركة :
 لتعليم  ملستمر.

 الستش8ر ت  إلد رية.
رأسم78  حدد   : رأسم78  لشركة 
درهم   (00.000.00  لشركة في  بلغ 
إجتم8عية  حصة   (000 إلى   قسم 

بقيمة 00) درهم للش حدة.
:  لسيد  حمد حشب8ر1   لشرك8ء 

550 حصة.
 لسيدة أحالم  ملير1 750 حصة.

أسند إلى  لسيد  حمد   لتسيير: 
حشب8ر1.

 ملدة : 99 سنة.
ب8لسجل  لتج8ر1  تم  لتقييد 
ب8ملحكمة  إلبتد ئية ب8لقنيطرة تحت 

رقم )6)65 بت8ريخ 7  18 2022.
202 P

FCP IRGAM ALLOCATION
إشع8ر بتعديل نظ8م  لتسيير 

لصندوق تشظيف  شترك
 FCP IRGAM  :  لتسمية 

.ALLOCATION
 قره8  إلجتم8عي : 2)) ش8رع آنف8 

 لد ر لبيض8ء.
طرف  لهيئة  عليه  ن   ش فق 
 ملغربية لسشق  لرس8 يل تحت  لرقم 

GP22002 بت8ريخ 27 ين8ير 2022.
تعديل  لسي8ية  إلستثم8رية 

للصندوق.
تعديل  ملذكرة  إلعال ية.
تغيير صنف  ملستثمرين.

تم  إليد ع  لق8نشني  لقد 
ب8ملحكمة  لتج8رية  بكت8بة  لضبط 
 2022  18  5 بت8ريخ  ب8لد ر لبيض8ء 

تحت رقم )82326.
203 P

BARAE GROPO
SARL A.U

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية
عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تمت   2022  18  5 يشم  ب8لرب8ط 
لشركة  صي8غة  لق8نشن  لتأسي�ضي 
 حدودة  ملسؤولية بشريك وحيد له8 

 لخص8ئص  لت8لية :
.BARAE GROPO : لتسمية 

 لهدف :
ت8جر  للش زم و ألث8ث  ملكتبي.

2 زنقة  بن  : فيال   ملقر  إلجتم8عي 
ودهر1 حي  لليمشن  لرب8ط.

سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 
تأسيس  لشركة.

 لرأسم78 : حدد رأسم78  لشركة 
في  بلغ 00.000.00) درهم .

تسيير  لشركة  عهد   :  إلد رة 
للسيدة نجشى سح8روة.

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 
غ8ية )3 ديسمبر.

وتسجيل   : تم  إليد ع  لق8نشني 
 لشركة ب8لسجل  لتج8ر1 للمحكمة 
 18  5 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

20222 تحت رقم 27375).
204 P
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OZONE AIN CHKEF
SARL

في  تشثيقي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
 2022 أبريل   8 بت8ريخ  عين  لشقف 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة.
عين  لشقف  أوزون   :  لتسمية 

شركة ذ ت  ملسشؤلية  ملحدودة.
:  لتدبير   لهدف  إلجتم8عي 
للقط8ع  لعمش ي  لذ1   ملفشض 

يتعلق ب8لنف8ي8ت  ملنزلية و 8 ش8بهه8.
 787.900.00  : رأسم78  لشركة 
حصة  ن   7879 إلى  دهم  قسمة 

فئة 00)درهم للحصة  لش حدة.
 لسيد عزيز  لبدر و1 785 حصة.
و لخد 8ت  للبيئة  أوزون  شركة 

7067 حصة.
ك8 ل  لصالحي8ت  ن  تخش7 
عزيز  للسيد   لق8نشن  ألس8�ضي 

 لبدر و1 تحت تشقيعه  لشحيد.
 ملدة : 99 سنة  بتد ء  ن تأسيس 
وضع  لسجل  ت8ريخ  أ1  ن  نه8ئي 

 لتج8ر1.
:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 
)3 ديسمبر  ن كل سنة  8 عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ  ن ت8ريخ  لتسجيل.
23،  لط8بق  رقم  :  لشقة   ملقر 
 ألر�ضي تجزئة  ألندلس جم8عة عين 

 لشقف  شال1 يعقشب.
 ملسير :  لسيد عزيز  لبدر و1.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
قسم  لسجل  بف8س   لتج8رية 
تحت   2022  18  7 بت8ريخ   لتج8ر1  

رقم )207.
205 P

SIMA PRINT
SARL

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 حدودة

رأسم8له8 : 0.000) درهم
 قره8  إلجتم8عي : 56 ش8رع فرنس8 
و37 ش8رع  بن سين8 أكد 7  لرب8ط
.SIMA PRINT SARL : لتسمية 

 لهدف :
أعم78  لطب8عة و إلشه8ر.

56 ش8رع فرنس8   :  ملقر  إلجتم8عي 
و37 ش8رع  بن سين8 أكد 7  لرب8ط.

: حدد رأسم78  رأس  78  لشركة 
 لشركة في 0.000) درهم.

تسيير  لشركة :
 لسيدة رشيدة  مل8�ضي.
 لسيد زكري8ء بال ينش.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لق8نشني 
 لق8نشني ب8ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط 

.RC (59959 تحت رقم
206 P

YOUNADI CONSEIL
S.A.R.L

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
رأسم8له8 : 00.000) درهم

 قره8  إلجتم8عي : 27) ش8رع رح78 
 ملسكيني  لد ر لبيض8ء

 لسجل  لتج8ر1 رقم 8.797))
تحشيل  ملقر  إلجتم8عي

إلغ8ء وغلق فرع
تحيين وتغيير  لنظ8م  ألس8�ضي 

للشركة
 لجمعية  لع8 ة  إلستثن8ئية 
)202،  لشريك  ديسمبر   3 بت8ريخ 
 لشحيد قرر تحشيل  ملقر  إلجتم8عي 
 (6 ب8لد ر لبيض8ء  س8بق8   ملحدث 
)بشركشن)  عطية  جعفر  بن  زنقة 
27) ش8رع  ليبقى في نفس  ملدينة ب 

رح78  ملسكيني.
 (27 إلغ8ء وغلق فرع  ملتش جد ب 
أصبح  رح78  ملسكيني  لذ1  ش8رع 

 ملقر  إلجتم8عي للشركة .
وتحيين  لنظ8م  ألس8�ضي   الئمة 
حسب  لتشريع  لجديد  للشركة 
9).)2  لص8در  بتطبيق  لق8نشن رقم 
أبريل   26 79-9)-)بت8ريخ  بظهير رقم 
9)20  تم و عد7 للق8نشن رقم 5.96 
ذ ت  ملسؤولية  ب8لشرك8ت   ملتعلق 

 ملحدودة.
لدى  تم  إليد ع  لق8نشني  
ب8ملحكمة  لتج8رية  كت8بة  لضبط 
 2022 9  8رس  يشم  ب8لد ر لبيض8ء 

تحت رقم  6939)8.
 ن أجل  إليج8ز و لبي8ن

207 P

IDINTER LOISIRS SA
شركة  س8همة

رأسم8له8 : 60.000.000 درهم
 ملقر  إلجتم8عي :  لد ر لبيض8ء 9  مر 

د1 بير�ضي
 لسجل  لتج8ر1 )76.88)

 ع8ينة وف8ة  تصرف
تعين  تصرف جديد

تأكيد  لرئيس  ملدير  لع8م
بمقت�ضى  د ولة  لجمعية  لع8 ة 
بت8ريخ إستثن8ئي8    لع8دية  ملنعقدة 

 ))  8رس 2022، قد تم  8 يلي :
 ع8ينة وف8ة  تصرف.

إدولحي8ن  ن8دية  تعيين  لسيدة 
كمتصرفة جديدة.

أصبح  جلس  إلد رة  وب8لت8لي 
يتكشن  ن ثالثة أشخ8ص وهم :

 لسيد  حمد إدولحي8ن.
 لسيد إبر هيم إدولحي8ن.
 لسيدة ن8دية إدولحي8ن.

))  8رس  بت8ريخ   جلس  إلد رة 
إدولحي8ن  أكد  لسيد  حمد   2022

كرئيس  دير ع8م للشركة.
بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني  
ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 
 2022 أبريل   (9 يشم  ب8لد ر لبيض8ء 

تحت رقم  725)82.
  أجل  إليج8ز و لبي8ن

208 P

 SOCIETE IMMOBILIERE
SAINT LOUIS S.A

شركة  س8همة
رأسم8له8 : 37.000.000 درهم

 ملقر  إلجتم8عي : 85 ش8رع  نف8 
 لد ر لبيض8ء

 لسجل  لتج8ر1 72.523
 ع8ينة وف8ة  تصرف
تعين  تصرف جديد

تأكيد  لرئيس  ملدير  لع8م
بمقت�ضى  د ولة  لجمعية  لع8 ة 
بت8ريخ إستثن8ئي8    لع8دية  ملنعقدة 

 ))  8رس 2022، قد تم  8 يلي :
 ع8ينة وف8ة  تصرف.

إدولحي8ن  ن8دية  تعيين  لسيدة 
كمتصرفة جديدة.

أصبح  جلس  إلد رة  وب8لت8لي 
يتكشن  ن ثالثة أشخ8ص وهم :

 لسيد  حمد إدولحي8ن.
 لسيد إبر هيم إدولحي8ن.
 لسيدة ن8دية إدولحي8ن.

))  8رس  بت8ريخ   جلس  إلد رة 
إدولحي8ن  أكد  لسيد  حمد   2022

كرئيس  دير ع8م للشركة.
بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني  
ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 
 2022 أبريل   8 يشم  ب8لد ر لبيض8ء 

تحت رقم  9)8206.
  أجل  إليج8ز و لبي8ن

209 P

IDOU CONFECTION
SARL D’AU

شركة  س8همة
رأسم8له8 : 8.350.000 درهم

 ملقر  إلجتم8عي :  لد ر لبيض8ء 9  مر 
د1 بير�ضي

 لسجل  لتج8ر1 )57.90
 ع8ينة وف8ة  تصرف
تعين  تصرف جديد

تأكيد  لرئيس  ملدير  لع8م
بمقت�ضى  د ولة  لجمعية  لع8 ة 
بت8ريخ  إستثن8ئي8    لع8دية  ملنعقدة 

))  8رس 2022، قد تم  8 يلي :
 ع8ينة وف8ة  تصرف.

إدولحي8ن  ن8دية  تعيين  لسيدة 
كمتصرفة جديدة.

أصبح  جلس  إلد رة  وب8لت8لي 
يتكشن  ن ثالثة أشخ8ص وهم :

 لسيد  حمد إدولحي8ن.
 لسيد إبر هيم إدولحي8ن.
 لسيدة ن8دية إدولحي8ن.

))  8رس  بت8ريخ   جلس  إلد رة 
إدولحي8ن  أكد  لسيد  حمد   2022

كرئيس  دير ع8م للشركة.
بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني  
ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 
 2022 أبريل   (8 يشم  ب8لد ر لبيض8ء 

تحت رقم  565)82.
  أجل  إليج8ز و لبي8ن

210 P
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 TAFGEST
SARL D’AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

رأسم8له8 : 00.000).3 درهم

 ملقر  إلجتم8عي : عم8رة تفر وتي، 

كم 7,5 طريق  لرب8ط ) عين  لسبع) 

 لد ر لبيض8ء

 لسجل  لتج8ر1  عدد : 33).79) 

تغيير  إلد رة
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

لشركة   202( ديسمبر   3( بت8ريخ 

ذ ت  سؤولية  شركة   TAFGEST

تم ذ ت  لشريك  لشحيد    حدودة 

  8 يلي :

ب8ستق8لة  لس8دة  ملهد1  علم 

وأحمد  لهرو�ضي  ن  ه8 هم  بنزين 

كمسيرين للشركة.

تعيين  لس8دة  جيد  ليعقشبي 

للشركة  كمسيرين  حمزة  هللا  وعبد 

ملدة ثالث سنش ت للشركة.

وب8لت8لي  لشركة ستسير  ن طرف 

هللا  وعبد   لس8دة  جيد  ليعقشبي 

حمزة ملدة ثالث سنش ت.

بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني  

ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 

 2022 27  8رس  يشم  ب8لد ر لبيض8ء 

تحت رقم  8890)8.
  أجل  إليج8ز و لبي8ن

211 P

BH TIANE
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

 ملقر  الجتم8عي : عم8رة )) شقة رقم 

7  ق8 ة ستر هللا تم8رة

رأسم8له8 : 00.000) درهم

بمقت�ضى عقد عرفي  ملؤرخ بت8ريخ 

تمت  ملص8دقة   2020 سبتمبر   ((

ذ ت  لشركة  على  لق8نشن  ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لشحيد :

BH TIANE SARL AU : لتسمية 
 لسجل  لتج8ر1 : 9)327).

))شقة  : عم8رة   ملقر  الجتم8عي 
رقم 7  ق8 ة ستر هللا تم8رة.

:  ختلف   لنش8ط  الجتم8عي 
 عم78  لبن8ء.

رأس  مل78  حدد   :  لرأس  مل78 
درهم  ألف  في  بلغ   ئة   لشركة 
 (000 إلى  درهم  قسمة   (00.000
حصة  جتم8عية بقيمة 000) درهم 

للحصة  قسمة ك8لت8لي :
سلشى  لي8زيد1 000) حصة.

 لتسيير : تسير  لشركة  ن طرف 
 لسيدة سلشى  لي8زيد1.

 دة  لشركة : 99 سنة.
لدى  تم  إليد ع  لق8نشني  وقد 
بت8ريخ تم8رة    ملحكمة  البتد ئية 

5) أبريل 2022 تحت رقم 878.
212 P

VALORITECH
تأسيس

وبمشجب   2022 25  8رس  بت8ريخ 
ذ ت  شركة  تأسست  عرفي،  عقد 
تحت  سم   ملسؤولية  ملحدودة 

VALORITECH
:  لتشزيع،  الستير د  هدفه8 
و لتصدير،  ق8و7 لتسيير  الستغال7 

 لصن8عي.
 لعنش ن  لتج8ر1 :  حل 03 عم8رة 

7  ملسيرة 5  لرب8ط.
 لرأسم78 : حدد رأسم78  لشركة 
في 00.000) درهم  قسمة إلى 000) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة.
:  لسيدة  صم8ر   قسمة ك8لت8لي 
و لسيد  حمد  حصة،   500 خديجة 

نبيل بلعربي 500 حصة.
 لتسيير :  لسيد  حمد نبيل بلعربي 

 سير للشركة ملدة غير  حدودة.
99 سنة  :  دة عمر  لشركة   ملدة 

 ن ت8ريخ تأسيسه8  لنه8ئي.
ين8ير  ف8تح  :  ن   لسنة  مل8لية 
ديسمبر  ن كل سنة  8   3( إلى غ8ية 
ت8ريخ  تبتدئ  ن  عد   لسنة  ألولى 
ب8لسجل  رقم  لتقييد   لتسجيل 
 لتج8ر1 ب8ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط 

.(59763
213 P

 BEST LAUNDRY شركة

SOLUTION
تأسيس

وبمشجب   ،2022 أبريل   5 بت8ريخ 

ذ ت  شركة  تأسست  عرفي،  عقد 

و حد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 BEST LAUNDRY تحت  سم 

SOLUTION

هدفه8 : ))  الصالح  لصن8عي،

2)  لتشزيع.
 لعنش ن  لتج8ر1 : رقم 5 عم8رة ب 

)2 جشهرة زعير ت8 سن8.

 لرأسم78 : حدد رأسم78  لشركة 

في 00.000) درهم  قسمة إلى 000) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة كله8 

لف8ئدة  لسيد خب78 بدر  لدين.

:  لسيد خب78 بدر  لدين   لتسيير 

 سير للشركة ملدة غير  حدودة.

99 سنة  :  دة عمر  لشركة   ملدة 

 ن ت8ريخ تأسيسه8  لنه8ئي.

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 

)3 ديسمبر  ن كل سنة  8 عد   لسنة 

 الولى تبتدئ  ن ت8ريخ  لتسجيل رقم 

ب8ملحكمة  ب8لسجل  لتج8ر1   لتقييد 

 لتج8رية بتم8رة 27)36).

214 P

MSN ALMOSTAQBAL
تأسيس

بت8ريخ )) فبر ير 2022، وبمشجب 

ذ ت  شركة  تأسست  عرفي،  عقد 

و حد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

MSN ALMOSTAQBAL تحت  سم

بيع أجز ء  لسي8ر ت   ((  : هدفه8 

ب8لتقسيط،

2)  لتشزيع.

3)  الستير د.
 لعنش ن  لتج8ر1 : رقم 779 تجزئة 

خ8لد سيد1 يحي زعير.

 لرأسم78 : حدد رأسم78  لشركة 

في 00.000) درهم  قسمة إلى 000) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة كله8 

لف8ئدة  لسيد  حمد  لش8فعي.

:  لسيد  حمد  لش8فعي   لتسيير 
 سير للشركة ملدة غير  حدودة.

99 سنة  :  دة عمر  لشركة   ملدة 
 ن ت8ريخ تأسيسه8  لنه8ئي.

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 
)3 ديسمبر  ن كل سنة  8 عد   لسنة 
 الولى تبتدئ  ن ت8ريخ  لتسجيل رقم 
ب8ملحكمة  ب8لسجل  لتج8ر1   لتقييد 

 لتج8رية بتم8رة 35973).
215 P

MARJAD IMPORT
تأسيس

 ،2022 فبر ير  ف8تح  بت8ريخ 
تأسست  عرفي،  عقد  وبمشجب 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 MARJAD بشريك و حد تحت  سم 

IMPORT
هدفه8 : ))  الستير د و لتصدير،

2)  لتشزيع.
3)  ق8و7 في  ختلف  ألشغ78.

ش8رع   (9  :  لعنش ن  لتج8ر1 
حي  لري8ض   2 أ  تجر   ألن8ن8س 

 لرب8ط.
 لرأسم78 : حدد رأسم78  لشركة 
في 00.000) درهم  قسمة إلى 000) 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة كله8 

لف8ئدة  لسيدة خديجة  و  لفقير.
 لتسيير :  لسيدة خديجة  و  لفقير 

 سيرة للشركة ملدة غير  حدودة.
99 سنة  :  دة عمر  لشركة   ملدة 

 ن ت8ريخ تأسيسه8  لنه8ئي.
:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 
)3 ديسمبر  ن كل سنة  8 عد   لسنة 
 الولى تبتدئ  ن ت8ريخ  لتسجيل رقم 
ب8ملحكمة  ب8لسجل  لتج8ر1   لتقييد 

 لتج8رية بتم8رة )5922).
216 P

KHADAMAT TAWAB
تأسيس

بت8ريخ ))  8رس 2022، وبمشجب 
ذ ت  شركة  تأسست  عرفي،  عقد 
و حد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

.KHADAMAT TAWAB تحت  سم
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هدفه8 : 
)) بيع لش زم  ملكتب،

2)  كتبة.
 لعنش ن  لتج8ر1 :  تجر 2 عم8رة 

2  أل ل ) ت8 سن8.
 لرأسم78 : حدد رأسم78  لشركة 
في 00.000) درهم  قسمة إلى 000) 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة كله8 
 قسمة ك8لت8لي :  لسيد  ع8ذ  لكنشني 
500 حصة، و لسيد رضش ن  لكنشني 

500 حصة.
:  لسيد  ع8ذ  لكنشني   لتسيير 

 سير للشركة ملدة غير  حدودة.
99 سنة  :  دة عمر  لشركة   ملدة 

 ن ت8ريخ تأسيسه8  لنه8ئي.
:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 
)3 ديسمبر  ن كل سنة  8 عد   لسنة 
 الولى تبتدئ  ن ت8ريخ  لتسجيل رقم 
ب8ملحكمة  ب8لسجل  لتج8ر1   لتقييد 

 لتج8رية بتم8رة 35963).
217 P

 GOLD CREATIVE شركة
SOLUTION

تأسيس
بت8ريخ 22 فبر ير 2022، وبمشجب 
ذ ت  شركة  تأسست  عرفي،  عقد 
و حد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 
 GOLD CREATIVE تحت  سم 

SOLUTION
هدفه8 :  طبعة،

تجزئة سيد1   :  لعنش ن  لتج8ر1 
 لعربي رقم 090) عين عشدة.

 لرأسم78 : حدد رأسم78  لشركة 
في 00.000) درهم  قسمة إلى 000) 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة كله8 

لف8ئدة  لسيد ي8سين حج8جة.
:  لسيد ي8سين حج8جة   لتسيير 

 سير للشركة ملدة غير  حدودة.
99 سنة  :  دة عمر  لشركة   ملدة 

 ن ت8ريخ تأسيسه8  لنه8ئي.

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 

)3 ديسمبر  ن كل سنة  8 عد   لسنة 

 الولى تبتدئ  ن ت8ريخ  لتسجيل رقم 

ب8ملحكمة  ب8لسجل  لتج8ر1   لتقييد 

 لتج8رية بتم8رة 35967).

218 P

DAO ARCHITECTURE شركة
تأسيس

بت8ريخ 7) فبر ير 2022، وبمشجب 
ذ ت  شركة  تأسست  عرفي،  عقد 
و حد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

DAO ARCHITECTURE تحت  سم
رسم  ملخطط8ت  رس8م   : هدفه8 
2)  ق8و7  و ملش8ريع  ملعم8رية، 
 (3 أو  لبن8ء،   ختلف  ألشغ78 

 الستش8ر ت في  لتدبير.
 7 تجزئة رقم   :  لعنش ن  لتج8ر1 
شقة 2 ش8رع ج8 ع  ألزهر حي  لغز لي 

 لط8بق  لث8ني تم8رة.
 لرأسم78 : حدد رأسم78  لشركة 
في 00.000) درهم  قسمة إلى 000) 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة كله8 

لف8ئدة  لسيد عبد هللا ع8د7.
:  لسيد عبد هللا ع8د7   لتسيير 

 سير للشركة ملدة غير  حدودة.
99 سنة  :  دة عمر  لشركة   ملدة 

 ن ت8ريخ تأسيسه8  لنه8ئي.
:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 
)3 ديسمبر  ن كل سنة  8 عد   لسنة 
 الولى تبتدئ  ن ت8ريخ  لتسجيل رقم 
ب8ملحكمة  ب8لسجل  لتج8ر1   لتقييد 

 لتج8رية بتم8رة 35987).
219 P

 BOULANGERIE شركة
WIFAQ TEMARA

تأسيس
 ،2022 فبر ير   (5 بت8ريخ 
وبمشجب عقد عرفي، تأسست شركة 
تحت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
 BOULANGERIE WIFAQ  سم 

TEMARA
بيع   (2  ، ))  خبزة   : هدفه8 

 لحلشي8ت.
 02 :  تجر   لعنش ن  لتج8ر1 

عم8رة )38) حي  لشف8ق تم8رة.
 لرأسم78 : حدد رأسم78  لشركة 
في 00.000) درهم  قسمة إلى 000) 
للحصة  درهم   (00 بقيمة  حصة 
لحسن  :  لسيد  ك8لت8لي   قسمة 
و لسيد  حصة،   500  جدوبي 

 سعشد بالو1 500 حصة.

:  لسيد لحسن  جدوبي   لتسيير 
و سعشد بالو1  سير ن للشركة ملدة 

غير  حدودة.
99 سنة  :  دة عمر  لشركة   ملدة 

 ن ت8ريخ تأسيسه8  لنه8ئي.
:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 
)3 ديسمبر  ن كل سنة  8 عد   لسنة 
 الولى تبتدئ  ن ت8ريخ  لتسجيل رقم 
ب8ملحكمة  ب8لسجل  لتج8ر1   لتقييد 

 لتج8رية بتم8رة 35969).
220 P

STE CONSTRUS PRO
SARL AU

بمشجب عقد عرفي حرر ب8لرب8ط 
تم تأسيس   ،2022 أبريل   (9 بت8ريخ 
ذ لت  سؤولية  حدودة  شركة 

بشريك وحيد  ش صف8ته8 ك8التي :
 STE CONSTRUS  :  لتسمية 

.PRO SARL AU
جميع  العم78   : هدف  لشركة 

 ملتعلقة ب8لبن8ء.
75 ش8رع فرنس8   :  ملقر  الجتم8عي 

 لشقة رقم 8 أكد 7  لرب8ط.
سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

 لت8سيس  لنه8ئي للشركة.
ر سم8له8 : 00.000) درهم  قسم 
على 000) حصة  ن فئة 00) درهم 

للحصة.
تسيير  أسندت  همة   :  لتسيير 

 لشركة  لى  لسيد بنطنجي سعيد.
على  لشرك8ء تشزع   :   الرب8ح 
ترحل  لى  لحس8ب  الحتي8ط8ت  أو   
بعد  قتط8ع  الحتي8طي   لخ8صة 

 لق8نشني.
بكت8بة  تم  اليد ع  لق8نشني 
 لضبط ب8ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط، 

سجل  لتج8ر1 رقم ))599).
221 P

STE ECO AUTO
SARL AU

بمشجب  حضر  لقر ر ت  لشريك 
 ECO AUTO SARL  لشحيد لشركة 
AU،  ملسجلة ب8لسجل  لتج8ر1 تحت 

29  8رس  بت8ريخ   (3(057  لرقم 

2022، قرر  8 يلي :

 النحال7  ملسبق للشركة.
تعيين  لسيد  ملبروكي عالء  لدين 
له جميع   8 شر  لتصفية ففشضت 
 لسلط8ت للقي8م بهذه  ملهمة تم نسخ 
 (5  قر  لتصفية  لنه8ئية للشركة في 
7  كد 7  ش8رع  البط78  لشقة رقم 

 لرب8ط.
ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 
أبريل   26 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022، تحت رقم 57)27).
222 P

 STE STARK STUDIO
SARL AU

عرفـــي  ؤرخ  عـــــقد  بمقت�ضى 
قـــد   ،2022 أبريل   (2 بـــــــت8ريخ  بسال، 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تـــم 

 ملحدودة بشريك وحيد.
.STARK STUDIO :  لتـــسمية 

:  هندس   لهدف  الجتم8عي 
 عم8ر1.

 (00.000 رأســم78  لشركـة: 
درهــــم   قسـمة إلى 000) حـــــصة  ن 

فــــــئة 00) درهم  للحصة  لش حــدة.
             ..... لعزير1  طه  لشرق8و1 

000)  حصة 
ســنة  بــــتد ء  ن   ملــــــــــــدة: 99 
ت8ريــــخ  أ1  ن   لتأســـــيس  لنـــــه8ئي 

وضـــــع  لســــجل  لتـــج8ر1.
إلى   ين8ير  ف8تح   لسنة  مل8لية:  ن 
)3 دجـــنبر  ن كل سنة  8 عـــــد   لسنة 

 ألولى تبتدئ  ن ت8ريخ  لتسجيل.
طريق   80 رقم  حي  أل ل   ملـــــــــــقر: 

 لقنيطرة سال.
 ملسيرة: طه  لشرق8و1 لعزيز1.

 : رقم  لتقييد ب8لسجل  لتج8ر1   
.(36(8(

223 P

STE AMGHAR EXPRESSO
 SARL

ت8سيس شركة
ب8لن8ظشر  عرفي  عقد  بمشجب 
وضع  تم   ،2022 ين8ير   2( بت8ريخ 
 STE لشركة   لق8نشن  الس8�ضي 
شركة   ،AMGHAR EXPRESSO

ذ ت  سؤولية  حدودة.
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 STE AMGHAR  :  لتسمية 

.EXPRESSO SARL
هدف :  نت8ج وتحميص  لقهشة.

تشزيع  لقهشة ب8لجملة.
ذ ت  ك8  لخد 8ت  ع8 ة،  بصفة 
ب8الهد ف  ملش8ر  ليه8  صلة  ب8شرة 
أعاله أو  لق8درة على تشسيع وتطشير 

 لشركة.
في  حددت  دة  لشركة   :  ملدة 
ت8سيسه8  ت8ريخ  سنة  بتد ء  ن   99

 لنه8ئي.
ر سم78  لشركة : 00.000) درهم 
 شزع على 000) حصة  ن فئة 00) 

درهم ك8لت8لي :
 لسيد   غ8ر ص8لح .... 700 حصة.

 300  ..... زو ي   يمة   لسيدة 
حصة.

 300  ... وهيبة   لسيدة   غ8ر 
حصة.

 ملجمشع .... 000) حصة.
عين  لسيد   : تسيير  لشركة 
  غ8ر ص8لح كمسير للشركة ملدة غير 

 حددة.
 ملقر  الجتم8عي : ش8رع  لزهشر رقم 

286  لعرو1  لن8ظشر.
ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 
ين8ير   28 يشم  ب8لن8ظشر   البتد ئية 
رقم  لسجل  لتج8ر1  تحت   ،2022

.23553
224 P

 STE EL BARIKI CARS
SARL AU

 قره8  الجتم8عي : حي  والد بشطيب 
زنقة  زغنغ8ن رقم )5)  لن8ظشر

بمقت�ضى  حضر  لجمع  لع8م 
تم   ،2022 ين8ير   (9  الستثن8ئي ليشم 

 8 يلي :
تغيير  سير  لشركة  ن  لسيد  نير 

نزيه  لى : 
 لسيدة :  لب8ريكي نعيمة.

9  ن  لق8نشن  وتعديل  لبند 
 الس8�ضي للشركة.

ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 

ين8ير   28 يشم  ب8لن8ظشر   البتد ئية 

2022، تحت رقم 89).

225 P

STE LUXURIANCE PAYSAGE
شركة  حدودة  ملسؤولية

 ذ ت شريك وحيد
 رأسم8له8 : 00.000)   درهم

 ملقر  الجتم8عي:  5)، ش8رع  ألبط78، 
شقة رقم 7،  كد 7،  لرب8ط

تأسيس شركة
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم  قد  ب8لرب8ط،    2022 أبريل   (9
شركة  حدودة  ملسؤولية  تأسيس 
تحمل  و لتي  وحيد،  شريك  ذ ت 

 لخص8ئص  لت8لية :
 LUXURIANCE  :   لـتـسـمـيـــة 

.PAYSAGE
 لهدف  الجتم8عي:  هندس  ملن8ظر 

 لطبيعية.
ش8رع   ،(5  :  ملقر  الجتم8عي 
7،  كد 7،  رقم  شقة   ألبط78، 

 لرب8ط.
سنة  بتد ء  ن   99  لــــمـــــدة: 

 لتأسيس.
 (00.000  : رأسم78  لشـركة 

درهم.
 لــمـس8هـمشن:  لسيد  8ني8�ضي 
 8ثيش،  لق8طن ب 0)، زنقة د1 ليس 

87000 أفينيش، فرنس8.
 لتسـيــيــــر :  لسيد  8ني8�ضي  8ثيش، 
 لق8طن ب 0)، زنقة د1 ليس 87000 

أفينيش، فرنس8.
تـم  إليد ع   إليد ع  لق8نشني: 
لدى  بكت8بة  لضبط   لق8نشني 
 ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط، في 05  18 

2022 و سجل تحت رقم 59965).
226 P

 STE MELIAINVEST
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : IMM 1407 APPT N°5
 (ER ETAGE LOTISSEMENT
 OULED ZAIR AIN AOUDA

TEMARA
تبع8 ملد والت  لجمع  لع8م  لغير 
 لع8د1  ملنعقد يشم 27  8رس 2022  
 ،STE MELIAINVEST SARL لشركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة  شركة 
 (00.000 ر سم8له8  وحيد،  بشريك 

درهم تم  التف8ق على  8 يلي :

:  ن  لشف8ق  تغيير  قر  لشركة 

عم8رة رقم 37)2 شقة رقم 3  لط8بق 

 الو7 تم8رة.

 5 رقم  شقة   (707  لى  لعم8رة 

عين  زعير  والد  تجزئة   لط8بق  الو7 

عشدة تم8رة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 ،2022  18  5 في  بتم8رة   البتد ئية 

تحت رقم 8077.

227 P

 MARBAH ACCOUNTING

SARL

STE LE JEUNE MAROCAIN

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد

عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

تمت   ،2022 أبريل   (2 ب8لرب8ط يشم 

لشركة  صي8غة  لق8نشن  لت8سي�ضي 

وحيد،  بشريك   حدودة  ملسؤولية 

له8  لخص8ئص  لت8لية :

 LE JEUNE  :  لتسمية 

.MAROCAIN

لحس8به  يعمل  صحفي   :  لهدف 

 لخ8ص،  لصح8فة  اللكترونية.

 ملقر  الجتم8عي : 75 ش8رع  فرنس8 

شقة رقم 8  كد 7  لرب8ط.

سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

ت8سيس  لشركة.

 لر سم78 : حدد ر سم78  لشركة 

في  بلغ 00.000) درهم.

 الد رة : عهد تسيير  لشركة للسيد 

هش8م  بش  رو ن.

أبريل  لى   (2 :  ن   لسنة  مل8لية 

غ8ية )3 ديسمبر.

وتسجيل  تم  اليد ع  لق8نشني 

 لشركة ب8لسجل  لتج8ر1 للمحكمة 

 18  5 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022، تحت رقم 27378).

228 P

STE OUEDLOUZA B12
SARL AU

CAPITAL : 800 DHS
 SIEGE : DEPORT N°12 SITUE A

150 JERADA
بمشجب  حضر  لجمع  لع8م 
ين8ير   (8 بت8ريخ   الستثن8ئي  ملنعقد 

2022، قرر  8 يلي :
 شروع بيع 7 حصص  جتم8عية 
ر.ب.و  بشصلعة  مليلشد  لف8ئدة 

.FH379(5
بشصلعة  مليلشد   عيين  لسيد 

 لشريك  لشحيد كمسير للشركة.
للشركة  تغيير  لشكل  لق8نشني 
 ن شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
 لى شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد.
تم  اليد ع  لق8نشني لدى  ملحكمة 
2  8رس  بت8ريخ  بشجدة   لتج8رية 

2022، تحت رقم )73.
229 P

J. CONSULTANT
ASSISTANCE CONSEIL DE SOCIETE

SOCIETE OUEDLOUZA B12
SARL AU

 SOCIETE À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE A ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL :  800 DH
 SIEGE SOCIAL : DEPOT N°12

SITUE A 150 - JERADA
بمشجب  حضر  لجمع  لع8م 
فبر ير   (6  الستثن8ئي  ملنعقد بت8ريخ 

2022 قرر  8 يلي :
 شروع بيع 8 حصص  جتم8عية 

في  لك :
FH379(5 بشصلعة  مليلشد ر.ب.و

لف8ئدة :
.FH20(92 : بشنشة ف8طنة ر.ب.و

ف8طنة  بشنشة  تعيين  لسيدة 
 لشريك  لشحيد كمسيرة للشركة.

تم  إليد ع  لق8نشني لدى  ملحكمة 
أبريل   27 بت8ريخ  بشجدة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 387).
230 P
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MALKI PROMOTION
شركة  حدودة  ملسؤولية

تأسيس
عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
صي8غة  لق8نشن  تمت  ب8لرب8ط، 
لشركة  حدودة   لتأسي�ضي 

 ملسؤولية، له8  لخص8ئص  لت8لية :
 لتسمية :

MALKI PROMOTION 
عق8ر1،  بن8ء،  نعش   :  لهدف 
جميع  ملع8 الت  في  لبن8ء،  و ق8و7 

 لعق8رية.
 (( عم8رة رقم   :  إلجتم8عي  ملقر 
زنقة  5،  لط8بق  لث8ني  رقم  شقة 

ض8ية عش   كد 7 -  لرب8ط.
سنة إبتد ء   ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

تأسيس  لشركة.
 لرأسم78 : حدد رأسم78  لشركة 

في  بلغ 00.000).
 7 تسيير  لشركة  عهد   :  إلد رة 
غير  ملدة  وذلك  نبيل   لسيد  ع�ضي 

 حدودة.
:   ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 

غ8ية )3 ديسمبر.
وتسجيل  تم  إليد ع  لق8نشني 
 لشركة ب8لسجل  لتج8ر1 للمحكمة 
 18  5 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022، تحت رقم 59953).
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NAJSAY RESIDENCE
شركة  حدودة  ملسؤولية

تأسيس
عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
صي8غة  لق8نشن  تمت  ب8لرب8ط، 
لشركة  حدودة   لتأسي�ضي 

 ملسؤولية، له8  لخص8ئص  لت8لية :
 NAJSAY  :  لتسيمية 

RESIDENCE
عق8ر1،  بن8ء،  نعش   :  لهدف 
جميع  ملع8 الت  في  لبن8ء،   ق8و7 

 لعق8رية.
 (( رقم  : عم8رة   الجتم8عي  ملقر 
شقة رقم 5  لط8بق  لث8ني زنقة ض8ية 

عش   كد 7 -  لرب8ط.

سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

تأسيس  لشركة.

 لرأسم78 : حدد رأسم78  لشركة  

في  بلغ 00.000).

 7 تسيير  لشركة  عهد   :  إلد رة 

غير  ملدة  وذلك  نبيل   لسيد  ع�ضي 

 حدودة.

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 

غ8ية )3 ديسمبر.

وتسجيل  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لشركة ب8لسجل  لتج8ر1 للمحكمة 

أبريل   29 بت8ريخ  ب8لرب8ط،   لتج8رية 

2022 تحت رقم : 3)599).
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STE ALPHA ID 
SARL AU

 (8 بت8ريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 8رس 2022، تم تأسيس شركة ذ ت 

وحيد  شبريك   ملسؤولية  ملحدودة 

و لتي تحمل  لخص8ئص  لت8لية :

.STE ALPHA ID : لتسمية 

.SARL AU : لصفة  لق8نشنية 

:  لهندسة   لهدف  الجتم8عي 
 لخ8رجية و لتطشير، عمشلة  لتد و7 

و لسمسرة و الجشر.
ر سم78  لشركة : 00.000) درهم 

فئة  حصة  ن   (000  قسمة  لى 

00) درهم للحصة  لش حدة،  شزعة 

بين  لشرك8ء على  لشكل  لت8لي :

 (000 ششقي  سمير  خ8لد   لسيد 

حصة.

سنة  بتد ء  ن   99  :  ملدة 

 لت8سيس  لنه8ئي أ1  ن ت8ريخ وضع 

 لسجل  لتج8ر1.

:  ن ف8تح ين8ير  لى   لسنة  مل8لية 

)3 ديسمبر  ن كل سنة  8عد   لسنة 

 الولى تبتدئ  ن ت8ريخ  لتسجيل.
 ملقر  الجتم8عي :   78 5 رقم 6)7 

حي  ملسيرة يعقشب  ملنصشر.

 ملسير :  لسيد خ8لد سمير ششقي.
 : ب8لسجل  لتج8ر1  رقم  لتقييد 

.(59899
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 STE SQUARE PREVOYANCE

SP
SUCCURSALE

فتح فرع للشركة ب8ملغرب

بمقت�ضى  حضر  لجمع  لع8م 

5) أكتشبر   الستثن8ئي  ملنعقد بت8ريخ 

أبريل   28 بت8ريخ  و ملسجل   ،2022

 LIFESQUARE لشركة    ،2022

رقم  ذ ت  لسجل  لتج8ر1   ،SAS

.808793772

 73 RUE DU  :   قره8  الجتم8عي 

 CHATEAU 92(00 BOULPGNE

BILLANCOURT، قرر  8 يلي :

د خل  ملغرب  للشركة  فرع  فتح 

 SQUARE  PREVOYANCE SP

: ب8لعنش ن  لت8لي   .SUCCURSALE 

3،  لشقة  زنقة و د زيز،  لط8بق   7  

رقم 7  كد 7  لرب8ط.

و د رة  يم8نشيل  تحت  شر ف 

برونش.
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 STE MAGFUSION
SARL AU

 قره8  الجتم8عي : عم8رة 7  لشقة 

رقم 7، زنقة و د زيز  كد 7  لرب8ط

 لسجل  لتج8ر1 رقم : 5)325)

بمقت�ضى  حضر  لجمع  لع8م 

فبر ير    3 بت8ريخ   الستثن8ئي  ملنعقد 

2022، قرر  8 يلي :

 لحل  ملسبق للشركة.

تعيين  لسيد  لشرق8و1  حمد 

كمصف للشركة.

تحديد  قر  لحل  ملسبق للشركة 

7، زنقة و د  7  لشقة رقم  في : عم8رة 

زيز  كد 7  لرب8ط.

كت8بة  لدى  تم  اليد ع  لق8نشني 

ب8لرب8ط  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 

رقم  تحت   ،2022 أبريل   29 بت8ريخ 

.(27290
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 STE GRAND SERVICE CAFE

GRAND SERVICE CAFE

شركة  حدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لش حد 

رأسم8له8 :  00.000) درهم

 قره8  الجتم8عي : 76 ش8رع 

 لزرقطشني  لط8بق3 شقة رقم 6

 لد ر لبيض8ء 

عرفي  ؤرخ  عقد  بمشجب 

قرر   ،07.03.2022 بت8ريخ  ب لبيض ء 

للشركة  ملذكشرة   لشريك  لش حد 

شركة  حدودة  ملسؤولية  أعاله، 

ذ ت  لشريك  لش حد وضع  لق8نشن 

ذ ت  ملميز ت  للشركة   ألس8�ضي 

 لت8لية :

 GRAND SERVICE  :  لتسمية 

.CAFE

 لشكل  لق8نشني : شركة  حدودة 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لش حد

:  الستير د   -  لهدف  إلجتم8عي 

و لتصدير )ت8جر أو وسيط). 

 صالح  الت صنع  لقهشة.

ت8جر.

سنة تبتدئ  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

 لتسجيل ب8لسجل  لتج8ر1.

تم تعيين  لسيدة  ريم   :  لتسيير 

فن8ن كمسيرة و حدة للشركة.

في  حدد   :  لرأسم78  إلجتم8عي 

00.000,00) درهم  شزعة إلى 000) 

حصة  ن فئة 00) درهم و هي  شزعة 

ك8لت8لي :

في  لكية  لسيدة  حصة   (000

 ريم فن8ن

بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 

لدى  ملحكمة  لتج8رية   لضبط 

تحت   ،2022 أبريل   7 في  ب لبيض ء 

سجلت  )989)8.  لشركة  عدد 

عدد  تحت  في  لسجل  لتج8ر1 

.5388(9
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STE WINOVA GROUP
SARL AU

تغيير  لشركة
بت8ريخ عرفي  عقد   بمشجب 

 26 أبريل 2022، تم  خض8ع  لشركة 

للتغيير ت  لت8لية :

 لتصفية  ملبكرة للشركة.

 لتسيير  لسيد حمشد1  لسلشكي.

ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022، تحت رقم 22/1213.
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STE EL AMANDA EXPO
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤوولية  ملحدودة

ذ ت  لشريك  لشحيد

ت8سيس شركة
تم وضع   ،2022 أبريل   6 بت8ريخ   

ق8نشن  نظم لشركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد وذ ت 

 ملميز ت  لت8لية :

 STE EL AMANA   :  لتسمية 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   ،  EXPO

ذ ت  لشريك  لشحيد.

 لهدف :  ستير د وتصدير  لخضر 

و لفش كه.

 لر سم78 : حدد في  بلغ 00.000) 

حصة  ن   (000 درهم  قسمة  لى 

للش حدة  شزعة  درهم   (00 فئة 

ك8التي :

 .. كشرتيح  عبد  لرز ق   لسيد 

000) حصة.

:  لحي  لحسني   ملقب  الجتم8عي 
زنقة 38 رقم 27  لد خلة.

تسيير  ن طرف  لسيد   :  الد رة 

عبد  لرز ق كشرتيح ملدة غير  حددة.

بكت8بة  تم  اليد ع  لق8نشني 

ب8ملحكمة  البتد ئية   لضبط  

 ،2022 6  بريل  بت8ريخ  ب8لد خلة  

2022/595،  لسجل  رقم  تحت 

 لتج8ر1 رقم 209)2.
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OPEN IMPORT EXPORT
SARL

عرفي  سجل  عقد  بمقت�ضى 
تم   2022 أبريل   (9 يشم  ب8لرب8ط 
وضع  لق8نشن  ألس8�ضي لشركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة.
 OPEN IMPORT  :  لتسمية 

.EXPORT
 لهدف  إلجتم8عي :

 الستير د و لتصدير.
شقة   30 عم8رة   :  ملقر  إلجتم8عي 
8 ش8رع  شال1  حمد لشكيلي حس8ن، 

 لرب8ط.
سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

تقييده8 ب8لسجل  لتد ر1 .
درهم   (00.000.00  : رأسم8له8 
فئة  حصة  ن   (000 إلى   قسمة 

00) درهم للحصة  لش حدة.
ف8طمة  عينت  لسيدة   :  لتسيير 
وحيدة  كمسيرة   لزهر ء  ملتشكل 

للشركة ملدة غير  حدودة.
بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 
لدى  ملحكمة  لتج8رية   لضبط 
2022 تحت رقم   18  7 ب8لرب8ط يشم 

.(2732(
بمث8بة  قتطف وبي8ن

OPEN IMPORT EXPORT
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OMYDIET
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8 : 50 رقم 5 ش8رع عمر 
بن  لخط8ب أكد 7  لرب8ط

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤلية 
 ملحدودة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
(59995

في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (8
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية : 
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  :  تبشعة  تسمية  لشركة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.OMYDIET SARL AU

:  لتغطية  غرض  لشركة بإيج8ز 

 لعالجية عن طريق  لحمية و لتغدية.
عنش ن  ملقر  إلجتم8عي : 50 رقم 5 

ش8رع عمر بن  لخط8ب أكد 7  لرب8ط.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 (0000  : رأسم78  لشركة   بلغ 

درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

:  لسيدة  و ش طن  سير1  لشركة 

أ يمة خ8ي8.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية ب8لرب8ط بت8ريخ 6  18 2022 

تحت رقم 3276.
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 سومفتاح  طرافو
SOMIFTAH TRAVAUX

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

بمقت�ضى عقد عرفي  ؤرخ  بسال 

تحديد  تم   ،  2022 أبريل    (9 في 

ذ ت  لشركة   لق8نشن  لتأسي�ضي 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لشحيد، ذ ت  ملميز ت  لت8لية : 

-  لتسمية  الجتم8عية : سش فت8ح 

. SOMIFTAH TRAVAUX  طر فش

- غرض  لشركة :

 أشغ78  لترصيص.

  إلعد د و لتركيب  لكهرب8ئي .

أشغ78  لبن8ء  ملختلفة،   ق8ولة 

كل  لعملي8ت  شمشلية  وبصفة 

 لتج8رية،  لصن8عية،  مل8لية، 

 لعق8رية وغير  لعق8رية  لتي يكشن له8 

 رتب8ط  ب8شر أو غير  ب8شر ب8لهدف 

وبكل  أعاله،  إليه   ألس8�ضي  ملش8ر 

 ألهد ف  لث8نشية  لتي  ن شأنه8 أن 

تس8عد على تنمية أنشطة  لشركة.
زنقة   ،25 رقم   : -  ملقر  الجتم8عي 

أوالد  قرية   – حي  أل ل  بشعرفة، 

 ش�ضى - سال. 

-  ملدة  الجتم8عية :   99 سنة  ن 

ت8ريخ تأسيسه8  لنه8ئي.

في  حدد   : -  لرأسم78  الجتم8عي 

000, 00 00)  درهم  قسم إلى 000)  

 (00.00 فئة  حصة  جتم8عية  ن 

درهم لف8ئدة  لسيد  فت8ح   ب8رك.  

-  لتسيير:تم تعيين  لسيد  فت8ح 

غير  ملدة  للشركة    ب8رك  سير 

 حددة. 

تم  إليد ع    : -  إليد ع  لق8نشني 

لدى  بكت8بة  لضبط   لق8نشني 

بت8ريخ  بسال،    ملحكمة  البتد ئية 

 ،38809 2022 تحث عدد  أبريل   28

وتم تسجيل شركة سش فت8ح طر فش 

رقم  تحت  بسال  ب8لسجل  لتج8ر1 

 .35885
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STE. FIDUCAM S.N.C
قفل  لتصفية   لشركة

بمقت�ضى  ملحضر  لشفش1   

قرر   202(  ملؤرخ بت8ريخ ف8تح يشليش 

 STE. لجمع  لع8م  إلستثن8ئي لشركة 

قفل  لتصفية    FIDUCAM S.N.C

للشركة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 2022 أبريل   28 في   إلبتد ئية لسال 

تحت رقم 9)388.
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 كتب  حمد بشزبع تم8رة

LAMRISSA IMMOBILIER
س.ت سال )399

هبة حصص
تحيين  لقش نين  ألس8سية للشركة

حررت  عرفية  عقشد  بمقت�ضى 

بسال في 8 و9 نشفمبر )202 قرر  لجمع 

 LAMRISSA لع8م  إلستثن8ئي لشركة 

رأسم8له8  ش.ذ.م.م   IMMOBILIER

بسال  درهم،  قره8   (.200.000

حي  ت8بريكت ش8رع  ألطلس  لصغير، 

E، شقة   ملنبت إق8 ة  لبست8ن عم8ة 

)  8 يلي :
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حصة   (70 هبة  على   ملص8دقة 
درهم للش حدة تملكه8   (00  ن فئة 
بشركة  غيثة  لدويبي   لسيدة 
لف8ئدة   LAMRISSA IMMOBILIER
كلثشم  لش8هد  أم   بنتيه8  آلنستين 

 لشز ني و رية  لش8هد  لشز ني.
حصة   70 هبة  على   ملص8دقة 
درهم للش حدة تملكه8   (00  ن فئة 
بشركة  هن8ء  لدويبي   لسيدة 
لف8ئدة   LAMRISSA IMMOBILIER

 بنته8  آلنسة كنزة بنخ8لد.
تحيين  لقش نين  ألس8سية 

للشركة.
و7   6  ،( وبذلك تم تعديل  ملش د 

 ن  لقش نين  ألس8سية للشركة.
لدى كت8بة   : تم  إليد ع  لق8نشني 
بسال  ب8ملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 
رقم  تحت   2022 أبريل   28 بت8ريخ 

.38805
 ن أجل  إلستخالص و لبي8ن
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MCT SOLAIRE ENERGIES
م س ت صشلير إ نرجي 

رأس  مل78 330.000,00 درهم
 رقم 0)تجزئة  ليسر صخير ت تم8رة                
بمقت�ضى عقد ع8م   قرر  لشرك8ء   
نرجي    إ  صشلير  ت  س  م  لشركة  

ش.م.م  8 يلي : 
فئة  حصة  ن   795 تفشيت 
)00)درهم)  ن طرف  لسيد ب8تريس 
 8رسيل أندر1 ش8سشريش إلى شركة 
في  متله8  لق8نشني  »طكنش سيستم« 

) ملخت8ر  حمشد إبر هيم).
ب8لسيد  ملخت8ر  تم  الحتف8ظ 
للشركة،  كمسير  إبر هيم   حمشد 
ب8تريس  8رسيل  و ستق8لة  لسيد 
للشركة                                          كمسير  ش8سشريش  أندر1 
 ع  ال  ض8ء  لشحيد للسيد  ملخت8ر 

 حمشد إبر هيم.
تعديل  ملش د 6, 7 و5)  ن  لق8نشن 

 ألس8�ضي للشركة.
بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بتم8رة  ب8ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم  تحت      2022 أبريل   (2 بت8ريخ 

. 7888
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سال ترافو ب س
 ش م.م.

SALE TRAVAUX BS  SARL
رأس  مل78: 50.000,00 درهم

    ملقر  الجتم8عي . )5) سكتشر
 )0 حي  شال1 إسم8عيل سال

تأسيس شركة
بسال   حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
لشركة  وضع  لق8نشن  ألس8�ضي  تم 
 حدودة  ملسؤولية ذ ت  ملش صف8ت 

 لت8لية:
 لتسمية:  شركة سال تر فش ب س  

ش م.م.
سكتشر   (5(     :  ملقر  الجتم8عي 

)0 حي  شال1 إسم8عيل سال.
في  حدد  لرأسم78   :  لرأسم78 
00.000,00)  درهم  كشن  ن 000) 
لكل  درهم   (00,00 فئة  حصة  ن 

حصة لف8ئدة :
 500 سرح8ن  لعمر1     لسيد  

حصة.
 لسيد سعد س8قي  500 حصة .

 لغرض :
 -  ألعم78  ملختلفة ) لبن8ء).

 ملدة: 99 سنة.  
يسير  لشركة  لسيد    ملسير: 

سرح8ن  لعمر1 ملدة غير  حدودة .
تم  إليد ع   إليد ع  لق8نشني: 
بسال    ب8ملحكمة  إلبتد ئية   لق8نشني 

تحت رقم  لسجل  لتج8ر327031.
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3B DO
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILTE
LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 1.000.000
DHS

 SIEGE SOCIAL : RESIDENCE
 SHEHRAZADE 3 APPT 22
PALMIERS CASABLANCA

تأسيس 
بت8ريخ عرفي  حرر  عقد   حسب 
بت8ريخ  و سجل   2022 أبريل   (3  
إنش8ء  لنظ8م  تم   ،2022 أبريل   27
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 حدودة ب8لخص8ئص  لت8لية :

.3B DO : لتسمية 
 ملدة : 99 سنة  بتد ء  ن تسجيل 

 لشركة في  لسجل  لتج8ر1.
ذ ت  شركة   :  لصفة  لق8نشنية 

 ملسؤولية  ملحدودة.
وبشكل  إد رة  لتعدين،   :  لغرض 
ع8م جميع  لعملي8ت  لتج8رية  مل8لية 
وغير  ملنقشلة   لصن8عية  ملنقشلة 
 لتي ترتبط   ب8شرة أو غير  ب8شرة 
لغرض إجتم8عي أو أ1 غرض  م8ثل 
أو ذ ت صلة لتعزيز  لتنمية أو نش8ط 

إجتم8عي.
 RESIDENCE  :  ملقر  إلجتم8عي 
 SHEHRAZADE 3 APPT 22

.PALMIERS CASABLANCA
درهم   (00.000  :  لرأسم78 
 قسمة إلى 000) حصة بقيمة 00) 
درهم لك حصة كله8  كتتبة و حررة 

و شزعة على  لشرك8ء.
عبد  لرز ق  للسيد  حصة   250

و حي.
 SANDRO للسيد  حصة   300

.ANTONINO BENENATI
للسيد  لديشر1  حصة    250

 حمد  ملهد1.
بلمع8�ضي  للسيد  حصة   (00

كريم.
 SOCIETE YA3M حصة   (00

.HOLDING
 SANDRO :  لسيد   لتسيير 
و لسيد   ANTONINO BENENATI
بلمع8�ضي كريم  سير ن للشركة لفترة 

غير  حدودة.
ب8ملحكمة   :  إليد ع  لق8نشني 
للد ر لبيض8ء  لسجل   لتج8رية 

 لتج8ر1  )7)572.
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POLYGON MINING
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 1.000.000
DHS

 SIEGE SOCIAL : RESIDENCE
 SHEHRAZADE 3 APPT 22

 PALMIERS CASABLANCA

تأسيس

بت8ريخ عرفي  حرر  عقد   حسب 

بت8ريخ  و سجل   2022 أبريل   (3  

إنش8ء  لنظ8م  تم   ،2022 أبريل   27

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 حدودة ب8لخص8ئص  لت8لية :

.POLYGON MINING : لتسمية 

 ملدة : 99 سنة  بتد ء  ن تسجيل 

 لشركة في  لسجل  لتج8ر1.

ذ ت  شركة   :  لصفة  لق8نشنية 

 ملسؤولية  ملحدودة.

وبشكل  إد رة  لتعدين،   :  لغرض 

ع8م جميع  لعملي8ت  لتج8رية  مل8لية 

وغير  ملنقشلة   لصن8عية  ملنقشلة 

 لتي ترتبط   ب8شرة أو غير  ب8شرة 

لغرض إجتم8عي أو أ1 غرض  م8ثل 

أو ذ ت صلة لتعزيز  لتنمية أو نش8ط 

إجتم8عي.

 RESIDENCE  :  ملقر  إلجتم8عي 

 SHEHRAZADE 3 APPT 22

.PALMIERS CASABLANCA

درهم   (00.000  :  لرأسم78 

بقيمة  حصة   (000 إلى   قسمة 

كله8  كتتبة  لكل حصة  00) درهم 

و حررة و شزعة على  لشرك8ء.

عبد  لرز ق  للسيد  حصة   250

و حي.

 SANDRO للسيد  حصة   300

.ANTONINO BENENATI

للسيد  لديشر1  حصة    250

 حمد  ملهد1.

للسيد عليبش  حمد  00) حصة 

أ ين.

 PTRICK DE حصة   (50

.SUAREZ D’AULAN

 SANDRO :  لسيد   لتسيير 

ANTONINO BENENATI  سير 

للشركة لفترة غير  حدودة.

ب8ملحكمة   إليد ع  لق8نشني: 

للد ر لبيض8ء  لسجل   لتج8رية 

 لتج8ر1  973)57.
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MLG INVEST
SARL AU

AU CAPITAL DE 570.000DH
 AV MOULAY ABDELLAH

 MAGAZIN N° 1 IMM BELLE
VUE TEMARA HARHORA

بت8ريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
 )2  8رس )202 قرر  لشريك  لشحيد 

للشركة  8 يلي :
س8رة  لعلش1  قررت  لسيدة 
تفشيت جميع  لحصص  لتي تملكه8 

)5700) إلى  لسيد تشفيق  لحيمر.
كم8 قررت  لسيدة س8رة  لعلش1 
 الستق8لة  ن  ه8 ه8 كمسيرة وتعيين 
 لسيد تشفيق  لحيمر  لح8 ل للبط8قة 
و لس8كن   AD(30758  لشطنية رقم 
بدو ر أوالد بشطيب  ملنزه  لصخير ت 

تم8رة كمسير جديد للشركة.
ب8لسجل  تم  إليد ع  لق8نشني 
بتم8رة  ب8ملحكمة  البتد ئية   لتج8ر1 
رقم  تحت   2022 أبريل   7 بت8ريخ 

.80(6
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 SOCIETE LLD CAPITAL
RABAT

SARL
بمقت�ضى  حضر  لجمع  لع8م 
 202( نشفمبر   27  الستثن8ئي بت8ريخ 

تم  التف8ق على  8 يلي :
طلب  لسيد  على  تمت  ملش فقة 
صالح  لدين  ربعي ببيع 5000 حصة 
لف8ئدة  لسيدة كطير1 ف8طمة بسعر 

500.000 درهم.
طلب  على  تمت  ملش فقة  أيض8 
 ملقدم  ن  لسيدة  لط8هر1 غزالن 
لص8لح  لسيدة  سهم   5000 ببيع 
 لبششتي زهشر بسعر 500.000 درهم.
تعديل  لفصلين 6 و 7  ن  لق8نشن 

 ألس8�ضي للشركة.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   22 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 27050).
رقم  لسجل  لتج8ر1 : 7)279).
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STE MERYWAY
SARL AU

تأسيس شركة
بت8ريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
 5) أبريل 2022 تم إنش8ء شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة  ن شريك و حد 

ب8لخص8ئص  لت8لية :
 STE MERYWAY  :  لتسمية 

.SARL AU
درهم   (00.000  : رأس  مل78 
 قسمة على 000) حصة بقيمة 00) 

درهم للحصة.
زنقة  بر هيم   56  :  قر  لشركة 
2  ملحيط  رقم   56 عم8رة   لرود ني 

 لرب8ط.
:  لتج8رة  هدف  ملؤسسة 

 اللكترونية.
 لشريك  لشحيد :  ريم  خلف.

تعيين  ريم  تم   : تسيير  لشركة 
غير  ملدة  للشركة  كمسير   خلف 

 حدودة.
 (59963 رقم   لسجل  لتج8ر1 

ب8ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 لتج8رية ب8لرب8ط بت8ريخ 5  18 2022 

تحت رقم 27363).
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STE FOTON STYLIST
SARL AU

تأسيس شركة
 (5 بت8ريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ذ ت  شركة  إنش8ء  تم   2022 أبريل 
 سؤولية  حدودة  ن شريك و حد 

ب8لخص8ئص  لت8لية :
 STE FOTON STYLIST : لتسمية 

.SARL AU
 رأس  مل78 : 00.000) درهم  قسمة

درهم   (00 حصة بقيمة   (000 على 
للحصة.

زنقة  بر هيم   56  :  قر  لشركة 
2  ملحيط  رقم   56 عم8رة   لرود ني 

 لرب8ط.
:  لخي8طة، صنع  هدف  ملؤسسة 

 ملالبس و الكسسش ر ت.

 لشريك  لشحيد : ف8طنة  خلف.

تم تعيين ف8طنة   : تسيير  لشركة 

غير  ملدة  للشركة  كمسير   خلف 

 حدودة.

 (5996( رقم   لسجل  لتج8ر1 

ب8ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية ب8لرب8ط بت8ريخ 5  18 2022 

تحت رقم 27362).
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Z&N VENTURE CAPITAL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم8له8 00.000) درهم

 ملقر  الجتم8عي : 78) ش8رع  هد1 

بن بركة  حل رقم 5 حي  لري8ض 

 لرب8ط

عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

تم   2022 ين8ير   (7 بت8ريخ  ب8لرب8ط 

تحرير  حضر  لجمعية  الستثن8ئية 

 Z&N VENTURE CAPITAL لشركة 

SARL شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

 لذ1 تقرر فيه  8 يلي :

 ع8ينة بيع حصص  لسيدة زينب 

بريسش7 للسيد نز ر  لبردعي.

بشأن  لتشزيع  لجديد  تشضيح 

لألسهم.

تغيير  لشكل  لق8نشني للشركة  ن 

.SARL AU إلى SARL

زينب   ع8ينة  ستق8لة  لسيدة 

بريسش7  ن  نصبه8 كمسيرة للشركة.

وتشقيعه8  تسيير  لشركة   ع8ينة 

 ن طرف  لسيد نز ر  لبردعي.

 N&A إلى  تغيير  سم  لشركة 

.INVEST HOLDING

 (78 إلى  تغيير  ملقر  الجتم8عي 

ش8رع  هد1 بن بركة  حل رقم 5 حي 

 لري8ض  لرب8ط.

إلى  تشسيع  لنش8ط  الجتم8عي 

أنشطة  لشرك8ت  لق8بضة.

تحديث  لنظ8م  ألس8�ضي للشركة.

أسئلة  تنشعة.

كت8بة  لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 

ب8لرب8ط  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 

رقم  تحت   2022 أبريل   28 بت8ريخ 

وضع  لتصريح  وتم   (27268

كت8بة  لضبط  نفس  لدى   لتغيير1 

بنفس  لت8ريخ تحت رقم 22)3.
للتلخيص و لنشر

 ملسير
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ZETO
SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
رأس  78  لشركة 0.000)

 ملقر  الجتم8عي للشركة : 7 زنقة 

و د زيز  لط8بق  لث8لث شقة رقم 7 

أكد 7  لرب8ط

عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

تم   ،202( يشنيش    7 ب8لرب8ط بت8ريخ 

تحرير  حضر  لجمعية  الستثن8ئية 

ذ ت  شركة   ZETO SATL لشركة 

فيه تقرر    سؤولية  حدودة  لذ1 

 8 يلي :

إقر ر ب8لتبرع ب8لحصص :

20 حصة  ملشكة للسيد أنطش ن 

لص8لح  لسيدة  في  لشركة  أنس8رت 

 Mme Kenza( كنزة  لشش فني 

.(ECHOUAFNI

غير  ملدة  تعيين  دير  س8عد 

 حددة في شخص :

كنزة  لشش فني،  غربية   لسيدة 

 لجنسية، ولدت في 8) يشليش 977) في 

 ملغرب في  رس سلط8ن  لد ر  لبيض8ء 

 ANGLE RUE OMAN : أنف8  قيمة بـ

 ET RUE YOUGOUZLAVIA RES

 MINARA APP 5( HASSAN

بط8قة  لتعريف  وتحمل   RABAT

.A335325 لشطنية رقم 

تمديد  لتشقيع  الجتم8عي :

صحيح  بشكل  تلتزم  لشركة 

ب8لنسبة لجميع  ألعم78  ملتعلقة به8 

بتشقيع  سير1  لشركة  ملش8ركين 

وهم  لسيد أنطش ن أنس8رت و  لسيدة 

كنزة  لشش فني.
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تعديل للمش د 6 و 7 و 3) و 6)  ن 
 لنظ8م  ألس8�ضي للشركة.

 العتم8د  لك8 ل للقش نين  ملحدثة.
تم  إليد ع   :  إليد ع  لق8نشني 
لدى  ملحكمة  لتج8رية   لق8نشني 
ب8لرب8ط بت8ريخ 27 أبريل 2022 تحت 

سجل تج8ر1 رقم 96)27).
للتلخيص و لنشر
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NEYKANA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم8له8 00.000) درهم
 ملقر  الجتم8عي : 7 و د زيز شقة 7 

ط8بق 3 أكد 7  لرب8ط
تأسيس شركة

إنش8ء  تم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة   NEYKANA لشركة   لق8نشن 
تتصف    حدودة  ملسؤولية  لتي 

كم8 يلي :
.NEYKANA : 8سمه 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لق8نشني 
 سؤولية  حدودة.

 قره8  الجتم8عي : 7 و د زيز شقة 
7 ط8بق 3 أكد 7  لرب8ط.

: تهدف  لشركة في  ملغرب  هدفه8 
أو  للغير  لحس8به8  سش ء  وفي  لخ8رج 

ب8ملش8ركة.
إد رة  ملش8ريع و ملش8ركة في أسهم 
غير  ملب8شرة  أو  رأس  مل78  ملب8شرة 
أو  لشرك8ت  ن  في جميع  لعملي8ت 
تأسيس  طريق  عن  ك8ئن  شكل  أ1 
تأسيسه8 في  أو  ملش8ركة    لشرك8ت 
للشرك8ت  رأس  مل78  زي8دة  في  أو 
طريق  لكف8لة عن  أو    ملؤسسة 
أو  لحقشق  شر ء  ألور ق  مل8لية  أو 
 الجتم8عية أو غير ذلك وبشكل خ8ص 

في جميع  ملش8ريع.
إد رة جميع  ألعم78 أو  لشرك8ت 
أو  أو  لشرك8ت  مل8لية  أو  لعق8ر ت 

 لصن8عية أو  لتج8رية.
و لتطشير  و الستش8رة   لدر سة 
 وتحقيق جميع  ملش ضيع أو  الستثم8ر ت
جميع  ملش8ريع  لتقنية  وكذ  

و لصن8عية  و مل8لية  و القتص8دية 

و لسي8حية  و لتج8رية  و لتعدينية 

و لزر عية و لعق8رية.

 الستش8ر ت  إلد رية و لتنظيمية.

جميع  لعملي8ت   ع8م  وبشكل 

  مل8لية و لتج8رية و لصن8عية و ملنقشلة

بشكل  ربطه8  يمكن  و لتي  و لعق8رية 

ب8ألهد ف  غير  ب8شر  أو   ب8شر 

بجميع  ألشي8ء  أو  أعاله   ملذكشرة 

تعزيز  ذ ت  لصلة  لتي  أو   ملم8ثلة 

تطشيره8 أو تمديده8.

سنة تبتدئ  ن يشم   99  : أ ده8 

تسجيل  لشركة في  لسجل  لتج8ر1.

يسير  لشركة  لسيد   :  لتسيير 

لبط8قة  ح8 ل  كريم  لغرفي   حمد 

 A37(069 رقم   لتعريف  لشطنية 

و لذ1 يقطن بري8ض  ألندلس  لعبرة 

حي  لري8ض   8 )  لشقة  عم8رة   (

 لرب8ط.

كل  في  تلتزم  لشركة   :  إل ض8ء 

 8 يخص  ع8 الته8 ب8إل ض8ء  ملسير 

 لسيد  حمد كريم  لغرفي.

رأسم78  تحديد  تم   : رأسم8له8 

درهم  قسمة   (00.000  لشركة في 

بقيمة  حصة  جتم8عية   (000 إلى 

على  للش حدة  شزعة  درهم   (00

 لشرك8ء على  لشكل  لت8لي :

 700 كريم  لغرفي   لسيد  حمد 

حصة.

 لسيدة نج8ة حم8د  700 حصة.

 آلنسة ن8ئلة  لغرفي 200 حصة.

في  تبتدئ   :  لسنة  ملح8سبية 

ديسمبر  ن   3( ف8تح ين8ير وتنتهي في 

ب8ستثن8ء  لسنة  كل سنة  ح8سبية 

 ألولى  لتي تبتدئ  ن ت8ريخ تأسيس 

ديسمبر  ن   3( في  وتنتهي   لشركة 

سنة  لص8ر ة.

 إليد ع  لق8نشني : تم  إليد ع لدى 

بت8ريخ ب8لرب8ط    ملحكمة  لتج8رية 

 7  18 2022 تحت سجل تج8ر1 رقم 

.3(87
للتلخيص و لنشر

 ملسيرين
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 شندي78 كشنط8 ش.م.م
8 زنقة ض8ية إفر ح شقة 2 أكد 7  لرب8ط

 له8تف : 05.37.68.27.87/88
 لف8كس : 05037.68.27.89

 لرب8ط

COM’PRIMEE
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة بشريك و حد

بمقت�ضى  لق8نشن  ألس8�ضي  ملؤرخ 
تم   2022 22  8رس  يشم  ب8لرب8ط 
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

بشريك و حد هذه خ8صيته8 :
 SOBRUS لشريك  لشحيد : شركة 

SARL (000 حصة.
 COM’PRIMEE SARL  :  لتسمية 

.AU
 لهدف  ألس8�ضي :

وك8لة تسشيق و تص8الت.
 وبصفة ع8 ة كل  لعملي8ت  لتج8رية،
 لصن8عية،  مل8لية أو  لعق8رية  لتي له8 
عالقة  ب8شرة أو غير  ب8شرة بهدف 
جميع  ملج8الت  وكذلك   لشركة 
 ملتش8بهة وكذ   لتش8رك  ع  ملق8والت 
نفس  ملج8الت  آلنفة  في  تعمل   لتي 

 لذكر.
 ملقر  الجتم8عي : 5) ش8رع  ألبط78 

رقم 7 أكد 7  لرب8ط.
في  حددت  دة  لشركة   :  ملدة 
ت8ريخ  لتأسيس  سنة  بتد ء  ن   99
 لنه8ئي  8 عد  ح8لة  لتمديد أو  لفسخ 

 لس8بق لألو ن.
رأسم78  لشركة : 00.000) درهم.

تسير  لشركة  ن   : تسيير  لشركة 
طرف  لسيد عمر  لف8روق  لسفي8ني 
 ملسير  لشحيد للشركة وذلك ملدة غير 

 حدودة.
%5  ن  بعد  قتط8ع   :  ألرب8ح 
لتكشين  إلدخ8ر   ألرب8ح  لص8فية 
بين  لشرك8ء  يشزع  لب8قي   لق8نشني 

حسب قر رهم.
تم  إليد ع   :  إليد ع  لق8نشني 
ب8ملحكمة  بكت8بة  لضبط   لق8نشني 
 2022 أبريل   25  لتج8رية ب8لرب8ط في 

تحت رقم 59727).
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 شندي78 كشنط8 ش.م.م
8 زنقة ض8ية إفر ح شقة 2 أكد 7  لرب8ط

 له8تف : 05.37.68.27.87/88
 لف8كس : 05037.68.27.89

 لرب8ط

SOBRUS
SARL

بمقت�ضى  د والت  لجمع  لع8م 
 الستثن8ئي  ملؤرخ يشم 9) أبريل 2022 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  للشركة 
و ملشجشدة  قره8  أعاله  إليه8   ملش8ر 
 الجتم8عي 222 ش8رع تطش ن هرهشرة 

تم8رة  عتمدت  لقر ر ت  آلتية :
  ستق8لة  ملدير وصالحية  لتشقيع :
يحي   ستق8لة  ملدير  ملس8عد  لسيد 
و إلبق8ء  لسيد   لزهر و1  ن  ه8 ه 
في  ن8صبه  عمر  لف8روق  لسفي8ني 
وب8لت8لي سيتم تشقيع  لشث8ئق  لبنكية 
أو  ملستند ت  أو  ملستند ت  إلد رية 
 ألخرى  ن قبل  لسيد عمر  لف8روق 

 لسفي8ني  ملسير  لشحيد للشركة.
تعديل  لق8نشن  ألس8�ضي للشركة.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لق8نشني 
ب8ملحكمة  بكت8بة  لضبط   لق8نشني 
 2022 أبريل   25  لتج8رية ب8لرب8ط في 

تحت رقم 27096).
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شركـة صشفينـشر – للمح8سبـة و  إلعال يـ8ت 
ش.ذ.م.م للشريك  لشحيد

 ملقر  الجتم8عي : ز وية ش8رع  شال1 عبد  لعزيز و 
زنقة و د  ملخ8زن رقم 5 و 8  لقنيطـرة

 له8تف : 78-37-0537-)7
 لنق78 : 65-59-59-20-06 
  لف8كس : 38-25-36-0537

 OPIUM EXECUTIVE  شركـــة
  CHAUFFEURS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
للشريك  لشحيد

رأسم8له8 00.000) درهم
 ملقر  الجتم8عي : 59، إق8 ة  شال1 
عبد  لعزيز ش8رع  شال1 عبد  لعزيز 

رقم 7   لقنيطرة
  لسجل  لتج8ر1 عدد : 67.537
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة للشريك  لشحيد
 بمشجب عقد عرفي  ؤرخ ب8لقنيطرة
بت8ريخ 6) فبر ير 2022، حرر  لق8نشن
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ذ ت  ملسؤولية  للشركة    ألس8�ضي 
للشريك  لشحيد،  لتي   ملحدودة 
و ألنظمة  لج8ر1  للقش نين  تخضع 
للخص8ئص  تخضع  و لتي  به8  لعمل 

 لت8لية : 
تحمل  لشركة   :  لتسمية 
 OPIUM EXECUTIVE  سم 
 CHAUFFEURS شركة ذ ت  سؤولية

 حدودة للشريك  لشحيد.
 لشريك  لشحيد : 

 لسيد   زي8ن  لحسن،  ملزد د 
بأزالف دريشش،  غربي   (963 بت8ريخ 
 لجنسية،  لح8 ل لبط8قة  لتعريف 
و لس8كن   S82((07 عدد    لشطنية 

بهشلند .
 ملشضشع :  شضشع  لشركة : 

نقل  ألشخ8ص حسب  لرغبة.
إنش8ء، حي8زة، تأجير، إد رة إيج8ر 
لجميع  لجميع  ألعم78،  لتسيير 
 ألصل  لتج8ر1،  بر م عقد  اليج8ر، 
تشغيل جميع  ملؤسس8ت و لشرك8ت 
بأ1  ن  و ملص8نع وألور ش  ملتعلقة 

 ألنشطة  ملحددة.
أخذ أو حي8زة أو  ستخد م أو نقل 
وبر ء ت  الختر ع  جميع  لعملي8ت 

 ملتعلقة بهذه  ألنشطة.
 ملش8ركة  ملب8شرة أو غير  ملب8شرة 
جميع  ملع8 الت  مل8لية في   للشركة 
أو  لعق8رية أو  ألور ق  مل8لية وفي جميع 
أو  لصن8عية   ملؤسس8ت  لتج8رية 
بغرض  صلة  ذ ت  تكشن  قد   لتي 
أو ذ1  أو أ1 غرض  ش8به   لشركة 

صلة.
يشجد  ملقر   :  ملقر  الجتم8عي 
إق8 ة   ،59 ب8لقنيطرة،   الجتم8عي 
 شال1 عبد  لعزيز ش8رع  شال1 عبد 

 لعزيز رقم 7.
في  حددت  دة  لشركة   :  ملدة 
تسعة وتسعشن ع8 8 )99)  بتد ء  ن 
ب8لسجل  لتج8ر1،  تسجيله8  ت8ريخ 
أو  ال تد د  عد   نحال7  سبق   8 
 ملنصشص عليه في  لق8نشن  ألس8�ضي 

للشركة و لق8نشن  لج8ر1 به  لعمل.
: قدم  ملس8هم  لشحيد   لحصص 

للشركة  س8همة  8لية : 

 لسيد أ زي8ن  لحسن : 00.000) 
درهم.

حدد   :  لرأسم78  الجتم8عي 
 (00.000 في  بلغ  رأسم78  لشركة 
حصة   (.000 على  درهم،  قسمة 
درهم   (00 فئة   جتم8عية  ن 
للش حدة  ملسددة بأجمعه8،  ملحررة 
أ زي8ن  للسيد  بأجمعه8  و ملقد ة 

 لحسن،  لشريك  لشحيد.
سنة  كل   :  لسنة  الجتم8عية 
 جتم8عية  دته8 سنة، تبتدأ  ن ف8تح 

ين8ير وتنتهي في )3 ديسمبر. 
:  لسيد أ زي8ن  لحسن   لتسيير 
عين كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

 حدودة.
تحديد  ألرب8ح  بعد   :  ألرب8ح 
لالدخ8ر   5% تسحب   لص8فية، 
تنتهي  هذ   القتط8ع   لق8نشني، 
إجب8ريته عند 8 يكشن  الدخ8ر وصل 

إلى  لخمس  ن  لرأسم78.
في  و لتغيير  تم  إليد ع  لق8نشني 
بكت8بة  لضبط   لسجل  لتج8ر1 
 ب8ملحكمة  البتد ئية ب8لقنيطرة بت8ريخ
علي  عدد  تحت   2022 7)  8رس 
لإليد ع  ب8لنسبة   90.687  لتش لي 
ب8لنسبة للتغيير في   (069  لق8نشني و 

 لسجل  لتج8ر1.
 ن أجل  ملستخرج و إلش8رة

صشفينشر
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شركـة صشفينـشر – للمح8سبـة و  إلعال يـ8ت 
ش.ذ.م.م للشريك  لشحيد

 ملقر  الجتم8عي : ز وية ش8رع  شال1 عبد  لعزيز و 
زنقة و د  ملخ8زن رقم 5 و 8  لقنيطـرة

 له8تف : 78-37-0537-)7
 لنق78 : 65-59-59-20-06 
  لف8كس : 38-25-36-0537

CAPSIMPEX شركـــة
ش.ذ.م.م  

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
للشريك  لشحيد

رأسم8له8 00.000) درهم
 ملقر  الجتم8عي :  حل رقم ) و حل 
رقم 2 بلشك 7 رقم 88  لحشزية  

 لقنيطرة
  لسجل  لتج8ر1 عدد : 70873
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

قر ر  لجمع  لع8م  بمشجب 
ين8ير   (7 بت8ريخ   الستثن8ئي  ملنعقد 
شركة   CAPSIMPEX لشركة    2022
رأسم8له8  ذ ت  سؤولية  حدودة 
و قره8  الجتم8عي  درهم   (00.000
 2 ) و حل رقم  ب8لقنيطرة  حل رقم 

بلشك 7 رقم 88  لحشزية.
 لشرك8ء قررو  :

تحشيل  ملقر  الجتم8عي  لك8ئن 
 8( رقم   7 بلشك  بمحل   سبق8 
إلى  ملقر  لجديد   لحشزية  لقنيطرة 
 حل رقم ) و حل رقم 2 بلشك 7 رقم 

88  لحشزية  لقنيطرة.
في  و لتغيير  تم  إليد ع  لق8نشني 
 لسجل  لتج8ر1 لدى كت8بة  لضبط 
 ب8ملحكمة  البتد ئية ب8لقنيطرة بت8ريخ

5)  8رس 2022 تحت عدد 05)).
للضبط و لنشر

 ن أجل  ملستخرج و إلش8رة
صشفينشر
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شركـة صشفينـشر – للمح8سبـة و  إلعال يـ8ت 
ش.ذ.م.م للشريك  لشحيد

 ملقر  الجتم8عي : ز وية ش8رع  شال1 عبد  لعزيز و 
زنقة و د  ملخ8زن رقم 5 و 8  لقنيطـرة

 له8تف : 78-37-0537-)7
 لنق78 : 65-59-59-20-06 
  لف8كس : 38-25-36-0537

MULTISERVICE SPACE شركة
 ش.ذ.م.م. للشريك  لشحيد

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
للشريك  لشحيد

رأسم8له8 00.000) درهم
 قر  لتصفية : رقم 2 بقعة رقم 

593) بئر  لر  ي  لجنشبية 
 لقنيطرة

 لسجل  لتج8ر1 رقم : )76.76
 نحال7 حبي  سبق للشركة

تعيين  صفي للشركة
تعيين  قر  لتصفية

قر ر  لجمع  لع8م  بمشجب 
للشريك  لشحيد  ملنعقد   الستثن8ئي 
لشركة   2022 2  8رس  بت8ريخ 
شركة   » MULTISERVICE SPACE «
للشريك  ذ ت  سؤولية  حدودة 
درهم،   (00.000 رأسم8له8   لشحيد 

 ،2 رقم  ب8لقنيطرة،  و قر  لتصفية 
بقعة رقم 593) بئر  لر  ي  لجنشبية. 

 لشريك  لشحيد قرر : 
للشركة   النحال7  لحبي  ملسبق 

 بتد ء  ن 02  8رس 2022.
تعيين  لسيد بنقدور عبد  لفت8ح 

كمصفي.
تعيين  قر  لتصفية  لحبية 
بقعة   ،2 رقم  ب8لقنيطرة،   ملسبقة 

رقم 593) بئر  لر  ي  لجنشبية.
في  و لتغيير  تم  إليد ع  لق8نشني 
 لسجل  لتج8ر1 ب8ملحكمة  البتد ئية 
 2022 5)  8رس  بت8ريخ  ب8لقنيطرة 

تحت عدد 06)).
للضبط و لنشر

 ن أجل  ملستخرج و إلش8رة
صشفينشر
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شركـة صشفينـشر – للمح8سبـة و  إلعال يـ8ت 
ش.ذ.م.م للشريك  لشحيد

 ملقر  الجتم8عي : ز وية ش8رع  شال1 عبد  لعزيز و 
زنقة و د  ملخ8زن رقم 5 و 8  لقنيطـرة

 له8تف : 78-37-0537-)7
 لنق78 : 65-59-59-20-06 
  لف8كس : 38-25-36-0537

OPEN MARK  شركة
ش.ذ.م.م. للشريك  لشحيد

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
للشريك  لشحيد

رأسم8له8 00.000) درهم
 ملقر  الجتم8عي : 95، ش8رع  شال1 
عبد  لعزيز، إق8 ة  ليسر II-2  حل 

رقم )  لقنيطرة
 لسجل  لتج8ر1 عدد : 36.605

إغالق فرع  لشركة
تحشيل  ملقر  الجتم8عي 
حذف نش8ط  ن  لشركة
تشسيع نش8ط للشركة

قر ر  لجمع  لع8م  بمشجب 
فبر ير   7 بت8ريخ   الستثن8ئي  ملنعقد 
 »OPEN MARK« لشركة   2022
ذ ت  سؤولية  حدودة  شركة 
 (00.000 للشريك  لشحيد رأسم8له8 
درهم، و قره8  الجتم8عي ب8لقنيطرة، 
95، ش8رع  شال1 عبد  لعزيز، إق8 ة 

 ليسر II-2  حل رقم ).
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 لشريك  لشحيد قرر : 
فرع  لشركة  ملتش جد  إغالق 
عبد  ش8رع  شال1   ،95 ب8لقنيطرة 
 لعزيز، إق8 ة  ليسر II-2  حل رقم ).

تحشيل  ملقر  الجتم8عي  لك8ئن 
7)، ز وية ش8رع  شال1 عبد   سبق8 بـ 
 لعزيز وصالح  لدين رقم 2 -  لقنيطرة
ش8رع   ،95  : إلى  ملقر  لجديد   
 II-2 شال1 عبد  لعزيز، إق8 ة  ليسر 

 حل رقم ) –  لقنيطرة.
حذف نش8ط  لتشفر علي  درسة 
لتحضير   تح8ن8ت وإكم78  ملعلش 8ت 

 ملستمر  ن نش8ط  لشركة.
بإض8فة  نش8ط  لشركة  تشسيع 

نش8ط لش زم  ملكتب )ت8جر  للش زم).
في  و لتغيير  تم  إليد ع  لق8نشني 
 لسجل  لتج8ر1 لدى كت8بة  لضبط 
ب8لقنيطرة  ب8ملحكمة  البتد ئية 
عدد  تحت   2022 7)  8رس  بت8ريخ 

  .((82
للضبط و لنشر

 ن أجل  ملستخرج و إلش8رة
صشفينشر
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شركـة صشفينـشر – للمح8سبـة و  إلعال يـ8ت 
ش.ذ.م.م للشريك  لشحيد

 ملقر  الجتم8عي : ز وية ش8رع  شال1 عبد  لعزيز و 
زنقة و د  ملخ8زن رقم 5 و 8  لقنيطـرة

 له8تف : 78-37-0537-)7
 لنق78 : 65-59-59-20-06 
  لف8كس : 38-25-36-0537

 RHANEM PROMO شركـــة
ش.ذ.م.م. 7.ش.و.

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
للشريك  لشحيد

رأسم8له8 3.000.000 درهم
 ملقر  الجتم8عي : 26، زنقة أبي زرع8ء 
39  شال1 عبد  لعزيز 86  كرر ش8رع 

 شال1 عبد  لرحم8ن 
عم8رة أ إق8 ة رضش ن  كتب رقم 7

  لقنيطرة
  لسجل  لتج8ر1 عدد : 67.699 
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة للشريك  لشحيد
 بمشجب عقد عرفي  ؤرخ ب8لقنيطرة
بت8ريخ 7) فبر ير 2022، حرر  لق8نشن

ذ ت  ملسؤولية  للشركة    ألس8�ضي 

للشريك  لشحيد،  لتي   ملحدودة 

و ألنظمة  لج8ر1  للقش نين  تخضع 

للخص8ئص  تخضع  و لتي  به8  لعمل 

 لت8لية : 

تحمل  لشركة  سم   :  لتسمية 

»RHANEM PROMO« شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة للشريك  لشحيد.

 لشريك  لشحيد :  لسيد غ8نم عبد 

أغسطس   5 بت8ريخ   لرحيم،  ملزد د 

967) بسال ب8ب  ملريسة سال،  غربي 

 لجنسية،  لح8 ل لبط8قة  لتعريف 

و لس8كن   AB77(62 عدد   لشطنية 

 ب8لقنيطرة، 67).66)  حمد  لديشر1

رقم 5).

 ملشضشع :  شضشع  لشركة : 

شر ء  ألر �ضي   لتطشير  لعق8ر1، 

عق8رية  بن8ء  جمع8ت  أجل    ن 

لالستخد  8ت  لسكنية عم8ر ت   أو 

 أو  لتج8رية.

 الستير د.

و ملب8ني،  جميع  ألر �ضي  تطشير   

و لتركيب8ت  جميع  ملنشآت  وإنج8ز 

و لتجهيز ت.

تشييد  ملب8ني  أعم78  جميع   

وأعم78  لهندسة  و لخ8صة   لع8 ة 

وجميع  ألعم78  لتج8رية   ملدنية 

 لث8نشية.

للبن8ء،  ألشغ78   ملق8ولة  لع8 ة 

 لع8 ة، أعم78 كبرى إنش8ئية وأعم78 

ث8نية )كهرب8ء، سب8كة وتدفئة، نج8رة 

نج8رة  عدنية،  أملنيشم،   لخشب، 

صب8غة وزج8ج) وجميع أعم78  لبن8ء.

جميع  في  أشك8له8  بك8فة   لتج8رة 

 ملنتج8ت و لسلع و ملش د  هم8 ك8نت 

طبيعته8 أو  نشئه8  ثل  ملنتج8ت. 

جميع  لعملي8ت  ع8م،  وبشكل 

 ملتعلقة بشكل  ب8شر أو غير  ب8شر 

أخرى  ن  أو  بش حدة  جزئًي8  أو  كلًي8 

وذلك  أعاله،  إليه8   لعملي8ت  ملش8ر 

لتسهيل نش8ط  لشركة أو تعزيزه أو 

تطشيره.

يشجد  ملقر    :  ملقر  الجتم8عي 
زنقة أبي   ،26  الجتم8عي ب8لقنيطرة، 
زرع8ء 39  شال1 عبد  لعزيز 86  كرر 
أ  عم8رة  عبد  لرحم8ن  ش8رع  شال1 

إق8 ة رضش ن  كتب رقم 7.
في  حددت  دة  لشركة   :  ملدة 
تسعة وتسعشن ع8 8 )99)  بتد ء  ن 
ب8لسجل  لتج8ر1،  تسجيله8  ت8ريخ 
أو  ال تد د  عد   نحال7  سبق   8 
 ملنصشص عليه في  لق8نشن  ألس8�ضي 

للشركة و لق8نشن  لج8ر1 به  لعمل.
: قدم  ملس8هم  لشحيد   لحصص 

 لت8لي للشركة  س8همة عينية وهي : 
قدم  عبد  لرحيم  غ8نم   لسيد 
 3.000.000  : ب  قيمته8  تقدر  أرض8 

درهم.
رأسم78   :  لرأسم78  الجتم8عي 
 3.000.000 في  بلغ  ث8بت   لشركة 
حصص  على  درهم،  قسمة 
 (00 كل  نه8  8ئة درهم   جتم8عية 
 30.000 إلى  )و حد)   (  رقمة  ن 

)ثالثشن ألًف8)  خصصة لـ : 
 لسيد غ8نم عبد  لرحيم 30.000 

حصة  جتم8عية. 
سنة  كل   :  لسنة  الجتم8عية 
تبتدئ  ن  سنة،   جتم8عية  دته8 

ف8تح ين8ير وتنتهي في )3 ديسمبر. 
 لتسيير :  لسيد غ8نم عبد  لرحيم 

عين كمسير وحيد للشركة.
 ألرب8ح : 

تحديد  ألرب8ح  لص8فية،  بعد 
هذ   لالدخ8ر  لق8نشني،  تسحب5% 
عند 8  إجب8ريته  تنتهي   القتط8ع 
يكشن  الدخ8ر وصل إلى  لخمس  ن 

 لرأسم78.
في  و لتغيير  تم  إليد ع  لق8نشني 
بكت8بة  لضبط   لسجل  لتج8ر1 
ب8لقنيطرة  ب8ملحكمة  البتد ئية 
عدد  تحت   2022 23  8رس  بت8ريخ 
ب8لنسبة لإليد ع   90870 علي  لتش لي 
ب8لنسبة للتصريح   (277  لق8نشني و 

 ملشدع في  لسجل  لز ني.
 ن أجل  ملستخرج و إلش8رة

صشفينشر
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شركـة صشفينـشر – للمح8سبـة و  إلعال يـ8ت 

ش.ذ.م.م للشريك  لشحيد
 ملقر  الجتم8عي : ز وية ش8رع  شال1 عبد  لعزيز و 

زنقة و د  ملخ8زن رقم 5 و 8  لقنيطـرة

 له8تف : 78-37-0537-)7

 لنق78 : 65-59-59-20-06 

  لف8كس : 38-25-36-0537

 SIMSIM IMMOBILIER شركـــة
 ش.ذ.م.م.

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
رأسم8له8 3.700.000 درهم

 ملقر  الجتم8عي : 26، زنقة  بي زرعة 

39  شال1 عبد  لعزيز 86  كرر ش8رع 

 شال1 عبد  لرحم8ن عم8رة أ إق8 ة 
رضش ن  كتب رقم 7  لقنيطرة

  لسجل  لتج8ر1 عدد : )67.76 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة 

 بمشجب عقد عرفي  ؤرخ ب8لقنيطرة
بت8ريخ 28 فبر ير 2022، حرر  لق8نشن 

ذ ت  ملسؤولية  للشركة   ألس8�ضي 

للقش نين  تخضع   ملحدودة،  لتي 

و لتي  به8  لعمل  و ألنظمة  لج8ر1 

تخضع للخص8ئص  لت8لية : 

تحمل  لشركة  سم   :  لتسمية 

شركة   »SIMSIM IMMOBILIER«

ذ ت  سؤولية  حدودة.

 لشرك8ء : 

حبيبة،  دليلة  در جي   لسيدة 

 ،(966 02 أغسطس   ملزد دة بت8ريخ 

لبط8قة  جز ئرية  لجنسية،  لح8 لة 

 G002(95E  لتعريف  لشطنية عدد 

و لس8كنة ب8لقنيطرة، فيال رقم ))27 

تجزئة  لحد دة.

عبد  سرغ8ت  حمد   لسيد 

 لرز ق  ملزد د بت8ريخ 29 فبر ير 967) 

بمر كش،  غربي  لجنسية،  لح8 ل 

عدد  لبط8قة  لتعريف  لشطنية 

ب8لقنيطرة،  و لس8كن   G(77363

تجزئة  لحد دة فيال رقم ))27.

 ملشضشع  :  شضشع  لشركة : 

شر ء  ألر �ضي   لتطشير  لعق8ر1، 

عق8رية بن8ء  جمع8ت  أجل    ن 

لالستخد  8ت  لسكنية عم8ر ت   أو 

أو  لتج8رية.
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 الستير د.
و ملب8ني،  جميع  ألر �ضي  تطشير   
و لتركيب8ت  جميع  ملنشآت  وإنج8ز 

و لتجهيز ت.
تشييد  ملب8ني  أعم78  جميع   
وأعم78  لهندسة  و لخ8صة   لع8 ة 
وجميع  ألعم78  لتج8رية   ملدنية 

 لث8نشية.
للبن8ء،  ألشغ78   ملق8ولة  لع8 ة 
 لع8 ة، أعم78 كبرى إنش8ئية وأعم78 
ث8نية )كهرب8ء، سب8كة وتدفئة، نج8رة 
نج8رة  عدنية،  أملنيشم،   لخشب، 
صب8غة وزج8ج) وجميع أعم78  لبن8ء.
جميع  في  أشك8له8  بك8فة   لتج8رة 
 ملنتج8ت و لسلع و ملش د  هم8 ك8نت 

طبيعته8 أو  نشئه8  ثل  ملنتج8ت. 
جميع  لعملي8ت  ع8م،  وبشكل 
 ملتعلقة بشكل  ب8شر أو غير  ب8شر 
أخرى  ن  أو  بش حدة  جزئًي8  أو  كلًي8 
وذلك  أعاله،  إليه8   لعملي8ت  ملش8ر 
تعزيزه أو  نش8ط  لشركة   لتسهيل 

أو تطشيره.
يشجد  ملقر   :  ملقر  الجتم8عي 
زنقة  بي   ،26  الجتم8عي ب8لقنيطرة، 
زرعة 39  شال1 عبد  لعزيز 86  كرر 
أ  عم8رة  عبد  لرحم8ن  ش8رع  شال1 

إق8 ة رضش ن  كتب رقم 7.
في  حددت  دة  لشركة   :  ملدة 
تسعة وتسعشن ع8 8 )99)  بتد ء  ن 
ب8لسجل  لتج8ر1،  تسجيله8  ت8ريخ 
أو  ال تد د  عد   نحال7  سبق   8 
 ملنصشص عليه في  لق8نشن  ألس8�ضي 

للشركة و لق8نشن  لج8ر1 به  لعمل.
 لحصص : قدم  لشرك8ء  لت8ليشن 

 س8هم8ت نقدية وعينية للشركة : 
 ملس8همة  لنقدية : س8هم  لسيد 
 : سرغ8ت  حمد عبد  لرز ق بمبلغ 

020.000.) درهم
 ملس8همة  لعينية : 

 لسيدة در جي دليلة حبيبة قد ت 
أرض8 قيمت ب : 2.380.000 درهم 

 لرأسم78  الجتم8عي : 
في  بلغ  رأسم78  لشركة  حدد 
3.700.000 درهم،  قسمة إلى أسهم 
كل  نه8  ن فئة 00) درهم  رقمة  ن 

) إلي 37.000  خصصة 7 : 

حبيبة  دليلة  در جي   لسيدة 
23.800 حصة  جتم8عية

 لسيد سرغ8ت  حمد عبد  لرز ق 
0.200) حصة  جتم8عية

سنة  كل   :  لسنة  الجتم8عية 
 جتم8عية  دته8 سنة، تبتدأ  ن ف8تح 

ين8ير وتنتهي في )3 ديسمبر. 
دليلة  در جي  :  لسيدة   لتسيير 

حبيبة عينت كمسيرة للشركة.
 ألرب8ح : 

تحديد  ألرب8ح  لص8فية،  بعد 
هذ   لالدخ8ر  لق8نشني،  تسحب5% 
عند 8  إجب8ريته  تنتهي   القتط8ع 
يكشن  الدخ8ر وصل إلى  لخمس  ن 

 لرأسم78.
تم  إليد ع  لق8نشني بكت8بة  لضبط 
ب8لقنيطرة  ب8ملحكمة  البتد ئية 
عدد  تحت   2022 28  8رس  بت8ريخ 
على  لتش لي 90.883 ب8لنسبة لاليد ع 
ب8لنسبة للتصريح   (33(  لق8نشني و 

 ملشدع في  لسجل  لز ني.
 ن أجل  ملستخرج و إلش8رة

صشفينشر
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شركـة صشفينـشر – للمح8سبـة و  إلعال يـ8ت 

ش.ذ.م.م للشريك  لشحيد

 ملقر  الجتم8عي : ز وية ش8رع  شال1 عبد  لعزيز و 

زنقة و د  ملخ8زن رقم 5 و 8  لقنيطـرة

 له8تف : 78-37-0537-)7

 لنق78 : 65-59-59-20-06 

  لف8كس : 38-25-36-0537

M.R PROMO شركـــة
  ش.ذ.م.م..ش.و.

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
للشريك  لشحيد

رأسم8له8 00.000) درهم
 C ملقر  الجتم8عي : أوالد  وجيه بلشك 

رقم 58  لقنيطرة
  لسجل  لتج8ر1 عدد : 67839 
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة للشريك  لشحيد
عرفي  ؤرخ  عقد  بمشجب 
 ،2022 6)  8رس  بت8ريخ  ب8لقنيطرة 
للشركة  حرر  لق8نشن  ألس8�ضي 
للشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
للقش نين  تخضع   لشحيد،  لتي 
و لتي  به8  لعمل  و ألنظمة  لج8ر1 

تخضع للخص8ئص  لت8لية : 

تحمل  لشركة  سم   :  لتسمية 
ذ ت  شركة    »M.R PROMO«
 سؤولية  حدودة للشريك  لشحيد.

:  لسيد  حمد   لشريك  لشحيد 
ين8ير  ف8تح  بت8ريخ  رض8،  ملزد د 
بتغيرت سيد1  يفني،  غربي   (963
 لجنسية،  لح8 ل لبط8قة  لتعريف 
و لس8كن   JB7886 عدد   لشطنية 
أوالد   362 بلشك ف رقم  ب8لقنيطرة، 

 وجيه.
 ملشضشع :  شضشع  لشركة : 

 لتطشير  لعق8ر1.
 لقي8م بجميع أعم78  لبن8ء  لع8 ة 
أو  لخ8صة أو جميع  ألعم78  لتج8رية، 
وبيع  ألر �ضي وجميع عملي8ت  وشر ء 

تقسيم  ألر �ضي وصي8نته8.
و لتطشير  شركة  لبن8ء  لع8 ة، 
و نشآت  أشك8له  بجميع   لعق8ر1 
وجميع  لحرف   لبن8ء  ألخرى، 
تدفئة،  سب8كة،  )كهرب8ء،   إلنش8ئية 
و ألملنيشم،  نج8رة  ن  لخشب 
وجميع  إلخ)  زج8ج،  ده8ن،   ع8دن، 
و لنقل  و ملنتج8ت  لش زم  ملش د 
و لصيد  و لبحرية   ألعم78  ملتنشعة 
و لحرف  ليدوية و لتشزيع و الستير د 
لجميع  ملنتج8ت  لنه8ئية  و لتصدير 
ونصف  ملصنعة و ملش د  لخ8م و ش د 
و ملعد ت  و ألدو ت  و ملش د   لبن8ء 

 لالز ة لألصن8ف  ملذكشرة أعاله. 
إنج8ز وتنفيذ ك8فة أعم78  لهندسة 
و لصرف  و ألشغ78  لع8 ة   ملدنية 
 لصحي و لطرق وأن8بيب  ملي8ه وحفر 
 آلب8ر و ألعم78  لفنية وأعم78  لحفر.
  لشر ء و لبيع و الستير د و لتصدير
و لشحن و لعمشلة و لتسشيق و لتأجير 
و لحصش7  و الستحش ذ  و لتشزيع 
و لتمثيل و ال تي8ز و الستغال7 لجميع 
بر ء ت  الختر ع و لعال 8ت  لتج8رية 
و لعملي8ت  و لتر خيص  و لعال 8ت 
بإحدى  و ألجنبية  ملتعلقة   ملغربية 

 ألشي8ء  ملذكشرة أعاله.
تشغيل،  بن8ء،  حي8زة،  إنش8ء، 
عقد إيج8ر،  لتأجير و ال تي8ز لجميع 
 ألر �ضي أو  ملؤسس8ت أو  لشرش أو 
أو  ألعم78  لالز ة  أو  لشك8لة   ملب8ني 

لنش8ط  لشركة.

أخذ  لف8ئدة عن طريق  ملس8همة 

و ملش8ركة  و الشتر ك  و الند 8ج 

جميع  في  غير  ملب8شرة  أو   ملب8شرة 

أو  لتي  إنش8ؤه8  تم   لشرك8ت  لتي 

غرض  له8  و لتي  إنش8ؤه8،  سيتم 

 م8ثل أو  رتبط

جميع  ملع8 الت  ع8م،  وبشكل 

 لتج8رية و لصن8عية و لفنية و مل8لية 

و ألور ق  مل8لية  لتي قد تكشن  رتبطة 

بإحدى  ألشي8ء  ملذكشرة أعاله.

يشجد  ملقر   :  ملقر  الجتم8عي 

أوالد  وجيه  ب8لقنيطرة،   الجتم8عي 
بلشك C رقم 58.

في  حددت  دة  لشركة   :  ملدة 

تسعة وتسعشن ع8 8 )99)  بتد ء  ن 

ب8لسجل  لتج8ر1،  تسجيله8  ت8ريخ 

أو  ال تد د  عد   نحال7  سبق   8 

 ملنصشص عليه في  لق8نشن  ألس8�ضي 

للشركة و لق8نشن  لج8ر1 به  لعمل.

 لحصص :  يقدم  ملس8هم  لشحيد 

للشركة  س8همة نقدية : 

 (00.000  : رض8   لسيد  حمد 

درهم.

رأس  يبلغ   :  لرأسم78  الجتم8عي 

وهش  درهم،   (00.000  78  لشركة 

حصة  جتم8عية   (.000 إلى   قسم 

للحصة،  كتتب  درهم   (00 بقيمة 

ب8لك8 ل  ب8لك8 ل،  دفشعة  به8 

للسيد  حمد  ب8لك8 ل  و خصصة 
رض8  لشريك  لشحيد  ق8بل 

 س8همته  لنقدية في  لشركة.

 لسيد  حمد رض8 : 000.) حصة 

 جتم8عية.

سنة  كل   :  لسنة  الجتم8عية 

 جتم8عية  دته8 سنة، تبتدأ  ن ف8تح 

ين8ير وتنتهي في )3 ديسمبر. 

رض8  :  لسيد  حمد   لتسيير 

عين كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

 حدودة.

تحديد  ألرب8ح  بعد   :  ألرب8ح 

لالدخ8ر   5% تسحب   لص8فية، 

تنتهي  هذ   القتط8ع   لق8نشني، 

إجب8ريته عند 8 يكشن  الدخ8ر وصل 

إلى  لخمس  ن  لرأسم78.
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في  و لتغيير  تم  إليد ع  لق8نشني 

بكت8بة  لضبط   لسجل  لتج8ر1 

ب8لقنيطرة  ب8ملحكمة  البتد ئية 

عدد  تحت   2022 أبريل   05 بت8ريخ 

ب8لنسبة لإليد ع   90950 علي  لتش لي 

ب8لنسبة للتصريح   (7(5  لق8نشني و 

 ملشدع في  لسجل  لز ني.
 ن أجل  ملستخرج و إلش8رة

صشفينشر
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شركـة صشفينـشر – للمح8سبـة و  إلعال يـ8ت 

ش.ذ.م.م للشريك  لشحيد
 ملقر  الجتم8عي : ز وية ش8رع  شال1 عبد  لعزيز و 

زنقة و د  ملخ8زن رقم 5 و 8  لقنيطـرة

 له8تف : 78-37-0537-)7

 لنق78 : 65-59-59-20-06 

  لف8كس : 38-25-36-0537

GODOGI شركة
 ش.ذ.م.م. ش.و

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

للشريك  لشحيد 
رأسم8له8 00.000) درهم

 ملقر  الجتم8عي :  كتب رقم 6 إق8 ة 

 لليمشن C ش8رع أحمد ششقي و حمد 

غرنيت  لقنيطرة

 لسجل  لتج8ر1 رقم : 55029

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركـــــــــة
قر ر  لجمع  لع8م  بمشجب 

ين8ير   27 بت8ريخ   الستثن8ئي  ملنعقد 

شركة   »GODOGI« لشركة   2022

للشريك  ذ ت  سؤولية  حدودة 

درهم،   (00.000 رأسم8له8   لشحيد 

و قره8  الجتم8عي ب8لقنيطرة،  كتب 
C ش8رع أحمد  إق8 ة  لليمشن   6 رقم 

غرنيت.  لشريك  و حمد  ششقي 

 لشحيد قرر : 

تحشيل  ملقر  الجتم8عي  لك8ئن 

ش8رع أنش 7   ،23  سبق8 ب8لقنيطرة، 

 7 رقم  ))  كتب  فلشر1  عم8رة 

 يمشزة إلى  ملقر  لجديد  لك8ئن ب : 

 C إق8 ة  لليمشن   6 رقم   كتب 

ش8رع أحمد ششقي و حمد غرنيت – 

 لقنيطرة.

7  ن  للفصل   لتغيير  ملتر بط 

 لق8نشن  ألس8�ضي.

كت8بة  لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 
  لضبط ب8ملحكمة  البتد ئية ب8لقنيطرة
رقم  تحت   2022 أبريل   25 بت8ريخ 

  .(727
 ن أجل  ملستخرج و إلش8رة

صشفينشر
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شركـة صشفينـشر – للمح8سبـة و  إلعال يـ8ت 
ش.ذ.م.م للشريك  لشحيد

 ملقر  الجتم8عي : ز وية ش8رع  شال1 عبد  لعزيز و 
زنقة و د  ملخ8زن رقم 5 و 8  لقنيطـرة

 له8تف : 78-37-0537-)7
 لنق78 : 65-59-59-20-06 
  لف8كس : 38-25-36-0537

 BINAA ATTIQA شركة
ش.ذ.م.م. 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
رأسم8له8 0.000) درهم

 قر  لتصفية : 966)، تجزئة حد دة 
 حل رقم ) 

 لقنيطرة
 لسجل  لتج8ر1 رقم : )3597
 نحال7 حبي  سبق للشركة

تعيين  صفي للشركة
تعيين  قر  لتصفية

قر ر  لجمع  لع8م  بمشجب 
أبريل   (( بت8ريخ   الستثن8ئي  ملنعقد 
 »BINAA ATTIQA « لشركة   2022
ذ ت  سؤولية  حدودة  شركة 
و قر  درهم،   (0.000 رأسم8له8 
تجزئة   ،(966 ب8لقنيطرة،   لتصفية 
حد دة  حل رقم ) .  لشرك8ء قررو  : 
للشركة   النحال7  لحبي  ملسبق 

 بتد ء  ن )) أبريل 2022.
كرو ي  حمد  تعيين  لسيد 

 لعربي كمصفي.
تعيين  قر  لتصفية  لحبية 
تجزئة   ،(966 ب8لقنيطرة،   ملسبقة 

حد دة  حل رقم ).
في  و لتغيير  تم  إليد ع  لق8نشني 
 لسجل  لتج8ر1 ب8ملحكمة  البتد ئية 
 2022 أبريل   20 بت8ريخ  ب8لقنيطرة 

تحت عدد 670).
 للضبـط و لنشـر

 ن أجل  ملستخرج و إلش8رة
صشفينشر
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شركـة صشفينـشر – للمح8سبـة و  إلعال يـ8ت 

ش.ذ.م.م للشريك  لشحيد

  ملقر  الجتم8عي : ز وية ش8رع  شال1 عبد  لعزيز 

و زنقة و د  ملخ8زن رقم 5 و 8  لقنيطـرة

 له8تف : 78-37-0537-)7

 لنق78 : 65-59-59-20-06 

  لف8كس : 38-25-36-0537

»ART SHOES.COM« شركة
ش.ذ.م.م. للشريك  لشحيد

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

للشريك  لشحيد

 رأسم8له8 00.000) درهم

 قر  لتصفية : ز وية ش8رع  لجيش 

 مللكي و حمد  لديشر1 إق8 ة  لفلين 

 لقنيطرة

 لسجل  لتج8ر1 رقم : 29.765

 نحال7 حبي  سبق للشركة
تعيين  صفي للشركة
تعيين  قر  لتصفية

قر ر  لجمع  لع8م  بمشجب 

للشريك  لشحيد  ملنعقد   الستثن8ئي 

لشركة   2022 أبريل   (3 بت8ريخ 

ذ ت  شركة   »ART SHOES.COM«

للشريك  لشحيد   سؤولية  حدودة 

و قر  درهم،   (00.000 رأسم8له8 

ش8رع  ز وية  ب8لقنيطرة،   لتصفية 

 لجيش  مللكي و حمد  لديشر1 إق8 ة 

 لفلين.  لشريك  لشحيد قرر : 

للشركة   النحال7  لحبي  ملسبق 

 بتد ء  ن 3) أبريل 2022.

سعيد  تعيين  لسيد  لشر ث 

كمصفي.

تعيين  قر  لتصفية  لحبية 

ش8رع  ز وية  ب8لقنيطرة،   ملسبقة 

 لجيش  مللكي و حمد  لديشر1 إق8 ة 

 لفلين.

في  و لتغيير  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لسجل  لتج8ر1 ب8ملحكمة  البتد ئية 

 2022 أبريل   20 بت8ريخ  ب8لقنيطرة 

تحت عدد 673).
 للضبـط و لنشـر

 ن أجل  ملستخرج و إلش8رة

صشفينشر
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شركـة صشفينـشر – للمح8سبـة و  إلعال يـ8ت 

ش.ذ.م.م للشريك  لشحيد

 ملقر  الجتم8عي : ز وية ش8رع  شال1 عبد  لعزيز و 

زنقة و د  ملخ8زن رقم 5 و 8  لقنيطـرة

 له8تف : 78-37-0537-)7

 لنق78 : 65-59-59-20-06 

  لف8كس : 38-25-36-0537

EL FIGUIGUI شركة

ش.ذ.م.م. 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

رأسم8له8 00.000) درهم

 قر  لتصفية : ز وية ش8رع  شال1 

عبد  لعزيز وزنقة و د1  ملخ8زن رقم 

5 و 8  لقنيطرة

 لسجل  لتج8ر1 رقم : 37705

إقف78  لتصفية 
إبر ء ذ ة  ملصفي 

 لتشطيب على  لسجل  لتج8ر1 
عدد 37705

قر ر  لجمع  لع8م  بمشجب 

بت8ريخ للشرك8ء  ملنعقد    الستثن8ئي 

لشركة  202(  18  (7 

ذ ت  شركة   » EL FIGUIGUI «  

رأسم8له8   سؤولية  حدودة 

و قر  لتصفية  درهم،   (00.000

عبد  ش8رع  شال1  ز وية  ب8لقنيطرة، 

 لعزيز وزنقة و د1  ملخ8زن رقم 5 و 8  

 لشرك8ء قررو  : 

إقف78  لتصفية وذلك  بتد ء  ن 

.202( 18  (7

أحمد  ذ ة  ملصفي  لسيد  إبر ء 

 لفكيكي وتن8ز7 عن صالحيته.

علي  لسجل  لتج8ر1   لتشطيب 

عدد 37705.

في  و لتغيير  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لسجل  لتج8ر1 ب8ملحكمة  البتد ئية 

 2022 أبريل   27 بت8ريخ  ب8لقنيطرة 

تحت عدد 783).
للضبـط و لنشـر

 ن أجل  ملستخرج و إلش8رة

صشفينشر
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شركـة صشفينـشر – للمح8سبـة و  إلعال يـ8ت 

ش.ذ.م.م للشريك  لشحيد

 ملقر  الجتم8عي : ز وية ش8رع  شال1 عبد  لعزيز

 و زنقة و د  ملخ8زن رقم 5 و 8  لقنيطـرة

 له8تف : 78-37-0537-)7

 لنق78 : 65-59-59-20-06 

  لف8كس : 38-25-36-0537

 » SOMAPTRAD « شركة
ش.ذ.م.م. 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
رأسم8له8 500.000 درهم

 قر  لتصفية : ز وية ش8رع  شال1 
عبد  لعزيز وزنقة و د1  ملخ8زن رقم 

5 و 8  لقنيطرة
 لسجل  لتج8ر1 رقم : 7)6)3

ك8تب  ملحكمة  البتد ئية 
بعد  لبحث  يص8دق  ب8لقنيطرة، 
 لذ1 تم إجر ؤه في  لسجل  لتج8ر1 
في  في  أل 8نة  لع8 ة   ملحفشظ 
شركة  بأن  هذه  ملحكمة،  سجل 
ذ ت  شركة   » SOMAPTRAD «
قيد  لتصفية،   سؤولية  حدودة، 
ز وية  ب8لقنيطرة،  و قر  لتصفية 
وزنقة  عبد  لعزيز  ش8رع  شال1 
8،  ملسجل  و   5 رقم  و د1  ملخ8زن 
تحت   25/06/2007 في  لسجل  نذ 
7)6)3، تم حذفه  ن سجالتن8  رقم 
 نذ 30/09/2021 وسبب  لتشطيب 
بت8ريخ   (0(5 عدد  لأل ر  تبع8 
في  مللف  الستعج8لي   07/09/2021

عدد : 2021/1101/1019.
 للضبـط و لنشـر

 ن أجل  ملستخرج و إلش8رة

صشفينشر

268 P

شركـة صشفينـشر – للمح8سبـة و  إلعال يـ8ت 

ش.ذ.م.م للشريك  لشحيد

 ملقر  الجتم8عي : ز وية ش8رع  شال1 عبد  لعزيز و 

زنقة و د  ملخ8زن رقم 5 و 8  لقنيطـرة

 له8تف : 78-37-0537-)7

 لنق78 : 65-59-59-20-06 

  لف8كس : 38-25-36-0537

 BLACKBALL شركـــة
 ش.ذ.م.م

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
رأسم8له8 00.000) درهم

 ملقر  الجتم8عي :  حل رقم 2، عم8رة 
ر ني8 2، ش8رع  حمد  لخ8 س، 
قطعة رقم 396 و 398  لط8بق 

 ألر�ضي  لقنيطرة

  لسجل  لتج8ر1 عدد : 39)65 

 تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة 

عرفي  ؤرخ  عقد  بمشجب 

 ،2022 أبريل   (8 بت8ريخ  ب8لقنيطرة 

حرر  لق8نشن  ألس8�ضي للشركة ذ ت 

تخضع   ملسؤولية  ملحدودة،  لتي 

للقش نين و ألنظمة  لج8ر1 به8  لعمل 

و لتي تخضع للخص8ئص  لت8لية : 

تحمل  لشركة   :  لتسمية 

ذ ت  شركة   »BLACKBALL«  سم 

 سؤولية  حدودة.

 لشرك8ء : 

بنصر1،  غربي  حمزة   لسيد 

سبتمبر   (7  لجنسية،  ملزد د بت8ريخ 

حس8ن  لرب8ط،  ب8لرب8ط   (99(

لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 ل 

بإق8 ة  و لس8كن   AE372(7 عدد 

 09 عم8رة  لف  لشقة   لبشرى 

ت8بريكت، سال.

 لسيدة  روة  وج8عة،  غربية 

 18  2( بت8ريخ   لجنسية،  ملزد دة 

لبط8قة  ب8لرب8ط،  لح8 لة   (989

 AA(7757 عدد   لتعريف  لشطنية 

 28 رقم  ف8س  بمجمشعة  و لس8كنة 

حي  لصهريج ح. 1. م . لرب8ط.

بنصر1،  غربي   لسيد  نصف 

2  8رس  بت8ريخ   لجنسية،  ملزد د 

حس8ن  لرب8ط،  ب8لرب8ط   (995

لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 ل 

بإق8 ة  و لس8كن   AE(378(( عدد 

 لبشرى عم8رة ألف رقم 09 ت8بريكت 

سال.

 ملشضشع  :  شضشع  لشركة : 

 قهى.

ق8عة  أللع8ب.

جميع  ملع8 الت  ع8 ة،  وبصفة 

أو  لصن8عية أو  مل8لية    لتج8رية 

بشكل  ب8شر  أو  لعق8ر ت  ملتعلقة 

ب8ألشي8ء  ملذكشرة  غير  ب8شر  أو 

 أعاله أو بأ1 غرض  ش8به أو  رتبط

أو يحتمل أن يعزز تطشيره بأ1 شكل 

ك8ن ولحس8به  لخ8ص.

:  ملقر  الجتم8عي   ملقر  الجتم8عي 
ب8لقنيطرة،  حل  يشجد  للشركة 
ش8رع  حمد   ،2 عم8رة ر ني8   ،2 رقم 
 398 و   396 رقم  قطعة   لخ8 س، 

 لط8بق  ألر�ضي.
في  حددت  دة  لشركة   :  ملدة 
تسعة وتسعشن ع8 8 )99)  بتد ء  ن 
ب8لسجل  لتج8ر1،  تسجيله8  ت8ريخ 
أو  ال تد د  عد   نحال7  سبق   8 
 ملنصشص عليه في  لق8نشن  ألس8�ضي 

للشركة و لق8نشن  لج8ر1 به  لعمل.
تنتج  ملس8هم8ت   :  لحصص 
 لنقدية  ن  ألسهم  ملخصصة عند 

تأسيس  لشركة، وهي : 
 50.000 بنصر1  حمزة   لسيد 

درهم.
 25.000  لسيدة  روة  وج8عة 

درهم.
 25.000 بنصر1   لسيد  نصف 

درهم.
 8  جمشعه 00.000) درهم.

تم تحديد   :  لرأسم78  الجتم8عي 
درهم   (00.000 بمبلغ  رأس  مل78 
إلى  وهي  قسمة  درهم،  ألف  ) 8ئة 
000) حصة  جتم8عية  ن فئة 00) 
درهم للسهم،  كتتبة ب8لك8 ل نقًد ، 
 دفشعة ب8لك8 ل و خصصة للشرك8ء 

بم8 يتن8سب  ع  س8هم8تهم، وهي : 
500 حصة   لسيد حمزة بنصر1 

 جتم8عية.
 لسيدة  روة  وج8عة 250 حصة 

 جتم8عية.
 250 بنصر1   لسيد  نصف 

حصة  جتم8عية.
حصة   (000  8  جمشعه 

 جتم8عية.
سنة  كل   :  لسنة  الجتم8عية 
 جتم8عية  دته8 سنة، تبتدأ  ن ف8تح 

ين8ير وتنتهي في )3 ديسمبر. 
:  لسيد  نصف بنصر1   لتسيير 
عين كمسير للشركة ملدة غير  حدودة.
تحديد  ألرب8ح  بعد   :  ألرب8ح 
لالدخ8ر  تسحب5%   لص8فية، 
تنتهي  هذ   القتط8ع   لق8نشني، 
إجب8ريته عند 8 يكشن  الدخ8ر وصل 

إلى  لخمس  ن  لرأسم78.

تم  إليد ع  لق8نشني بكت8بة  لضبط 

ب8لقنيطرة  ب8ملحكمة  البتد ئية 

عدد  تحت   2022 أبريل   28 بت8ريخ 

ب8لنسبة لاليد ع   9(222 على  لتش لي 

ب8لنسبة للتصريح   (787  لق8نشني و 

 ملشدع في  لسجل  لز ني.
 ن أجل  ملستخرج و إلش8رة

صشفينشر
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STE STHLO BATIMENT
SARL

 ،2022 أبريل   (7 بت8ريخ  تم 

 جتم8ع ع8م  ستثن8ئي حدد بمشجبه 

 لنق8ط  آلتية :

خضرون  أ يمة  ق8 ت  لسيدة 

ر سم78  حصة  ن   2500 بتفشيت 

هن8ء  لعي8�ضي،  للسيدة   لشركة 

للحصص  ليصبح  لتقسيم  لجديد 

ك8آلتي :

 5000 هن8ء  لعي8�ضي   لسيدة 

حصة.

خضرون  أ يمة  قد ت  لسيدة 

 ستق8لته8  ن تسيير  لشركة.

تغيير  لشكل  لق8نشني  ن  تقرر 

شركة  حدودة  ملسؤولية إلى شركة 

 حدودة  ملسؤولية بشريك وحيد.

7  8رس  تم  إليد ع  لق8نشني يشم 

لدى  ملحكمة  لتج8رية   2022

بمر كش تحت رقم 35377).
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شركة إم أش إم نيكوص
ش.م.م

شركة  حدودة  ملسؤولية 

59 ، ش8رع  لزرقطشني  لط8بق )) 

 كتب رقم 32 

 لد ر  لبيض8ء
رأسم8له8 000 00) درهم

تأسيس
تبع8 للعقد  لعرفي  ملحرر بت8ريخ. 

شركة  إنش8ء  تم   ،2022 ين8ير   07

 حدودة  ملسؤولية و لتي له8  ملميز ت 

 لت8لية : 
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إم أش نيكشس شركة   :  لتسمية 

 حدودة  ملسؤولية - شريك وحيد.

نش8ط   :  لغرض  الجتم8عي 

بيع و  شر ء،   :  لشركة  ألس8�ضي هش 

تشزيع  ملش د  لغذ ئية.

ش8رع   ،59  :  ملقر  الجتم8عي 

رقم  ))  كتب   لزرقطشني  لط8بق 

32 ،  لد ر  لبيض8ء.

أسست هذه  لشركة ملدة   :  ملدة 

99 سنة.

في  رأس  مل78  حدد   : رأس  مل78 

 ( 000 000 00) درهم  قسمة على 

00) درهم  حصة  جتم8عية  ن فئة 

بك8 له8،  للش حدة،  كتتبة  للحصة 

جميعه8  حررة و  خصصة للشرك8ء 

ك8آلتي : 

 لسيد : عبد  لحكيم أو ليل 337 

حصة  جتم8عية

 لسيد :  حمد أوغر ر 333 حصة 

 جتم8عية

 333 بشع8يشة  :  هد1   لسيد 

حصة  جتم8عية

أ1  8  جمشعه ألف حصة 000) 

حصة  جتم8عية.

ملدة  وكل  لتسيير   :  لتسيير 

 حدودة لآلتي إسمه :

أو ليل،  عبد  لحكيم   لسيد 

 ،14/06/1994 بت8ريخ   ملزد د 

بط8قة  رقم  للجنسية  ملغربية، 

 AD 239537 لتعريف  لشطنية 

 لسنة  الجتم8عية : تبتدئ  لسنة 

في تنتهي  و  ين8ير   ( في    الجتم8عية 

 )3 ديسمبر.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لق8نشني 

للمحكمة  بمكتب  لسجل  لتج8ر1 

بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

9  8رس 2022 تحت رقم 9027.

رقم  لسجل  لتج8ر1 للشركة هش 

.535555 :
للخالصة و  لبي8ن

 إلد رة
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DOMAINE HNIA
SARL

تأسيس شركة ذ ت  مله8م  ملحدودة
ذ ت  شركة   HNIA DOMAINE
عنش ن  قره8   ملسؤولية  ملحدودة 
5  لط8بق  رقم   7 زنقة   :   لجتم8عي 
 لث8ني  لشقة رقم 7  لسع8دة سيد1 

 لبرنش�ضي  لد ر  لبيض8ء.
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 
في  لسجل  رقم  لتقييد   ملحدودة 
ب8لد ر  لبيض8ء   570723  لتج8ر1 
 (6 في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   ،2022  8رس 
ذ ت  ملسؤولية  للشركة   الس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية :
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
:  تبشعة  تسمية  لشركة 
تسميته8  بمختصر  عند  القتض8ء 

.DOMAINE HNA
 : بإيج8ز  غرض  لشركة 
 EXPLOITATION ET GESTION DE

.PROPRIETES AGRICOLES
زنقة   : عنش ن  قره8  الجتم8عي 
5  لط8بق  لث8ني  لشقة رقم  رقم   7
سيد1  لبرنش�ضي  لد ر  7  لسع8دة 

 لبيض8ء.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة 99 سنة.
 بلغ ر سم78  لشركة 00.000) 

درهم  قسم ك8لت8لي :
OLEATECH  مثلة  ن  شركة 
 MAJDA SENHAJI طرف  لسيدة 
RHAZI 500 حصة بقيمة 00) درهم 

للحصة.
 LAISSAOUI  لسيد 
بقيمة  حصة   MOHAMMED 250

00) درهم للحصة.
 LAISSAOUI DRISS 250  لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة.
 السم  لع8ئلي و لشخص و شطن 

 سير  لشركة :
 لسيد  لع8ئلي و لشخص و شطن 

 سير  لشركة :

عنش نه   ZAZ ABDELALI  لسيد 
 RUE DE L’HERAULT POLO  (  :
بط8قته  رقم   CASABLANCA

.C77826 لشطنية 
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 
20 أبريل 2022، تحت رقم 707)82.
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TEC PROBAT
شركة  حدودة  ملسؤولية  ن شريك 

وحيد
رأسم8له8 : 00.000,00) درهم

 قره8  الجتم8عي : 3) زنقة  حمد 
 ملج8طي  لط8بق  ألو7 رقم 8 

 ملع8ريف  لبيض8ء
RC N°539539

عرفي  حرر  عقد  بمقت�ضى 
تم   2(-03-2022 بت8ريخ  ب8لبيض8ء 
شركة  حدودة  ملسؤولية  تأسيس 

ب8لخص8ئص  لت8لية
TEC PROBAT : لتسمية 

 لصفة  لق8نشنية : شركة  حدودة 
 ملسؤولية  ن شريك وحيد

:  إلنع8ش   لهدف  الجتم8عي 
 لعق8ر1.

زنقة  حمد   (3  :  ملقر  الجتم8عي 
 ملج8طي  لط8بق  ألو7 رقم 8  ملع8ريف 

 لبيض8ء.
 ملدة : 99 سنة.

درهم   (00.000,00  : رأس  مل78 
حصة  جتم8عية   (000  7  قسمة 
للحصة،  كتتبة  درهم   (00 بقيمة 
إلى   ( و رقمة  ن  و حررة ب8لك8 ل، 

000)  شزعة كم8 يلي :
 (000  لسيد  دريس  لعرو�ضي 

حصة.
 لسنة  الجتم8عية :  ن ف8تح ين8ير 

 لى )3 ديسمبر  ن كل سنة.
تعيين  دريس  تم   :  لتسيير 
غير  ملدة  للشركة   لعرو�ضي  سير 

 حددة.
ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني 
بت8ريخ  للد ر  لبيض8ء    لتج8رية 

8 أبريل 2022 تحت عدد 820588.
لإلش8رة و لبي8ن

 ملسير
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 ـحـمـد بـنـسـعـيـد

خبير  ح8سب –  دقق  لحس8ب8ت

عضش بهيئة  لخبر ء  ملح8سبين
32، زنقة  لهدهد –  لد ر  لبيض8ء

  له8تف : 0522.27.82.82 – 

 لف8كس : 0522.26.29.96

 NOUJOUM AL
’’MOUSTAKBAL PRIVEE

sarl
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة
في  بمشجب عقد عرفي  ؤرخ   –I
10/05/2021 ب8لدر   لبيض8ء و سجل 
 RE  : 202(0020779(233 تحت 
OR  : 17851/2021 –في 
شركة  تأسيس  تم   ،18/05/2021
ذ ت  ذ ت  سؤولية  حدودة 

 ملشصف8ت  لت8لية :
 NOUJOUM AL  ‘’ :  لتسمية 

MOUSTAKBAL PRIVEE’’ sarl
 لهدف :

-  ستغال7  درسة للتعليم  ألولي، 
 إلبتد ئي و  لث8نش1،

-  ملس8همة في كل  شروع  م8ثل 
أو تكميلي، 

كل  لعملي8ت  لتي  عمش 8  و   -
تتعلق بطريقة  ب8شرة أو غير  ب8شرة 
تنمية  في  تس8هم  أعاله،  ب8لهدف 

 لشركة.
 (80 و   (79:  ملقر  إلجتم8عي 
 لزنقة 33 تجزئة  ألسرة - عين  لشق 

-  لد ر  لبيض8ء؛
 ملدة : 99 سنة

درهم   ((2.000,00:  لرأسم78 
فئة  حصة  ن   ((20 إلى   قسم 
وزعت  و حدة،  لكل  درهم   (00,00

على  لشرك8ء كت8لي :
 لسيدة زينة  نسيف، في حدود  

70) حصة.
 لسيد سعيد  لشحم8ني، في حدود  

70) حصة.
في  ف8طمة  لشحم8ني،   لسيدة 

حدود  70 حصة.
في  خديجة  لشحم8ني،   لسيدة 

حدود  70 حصة.
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في   لسيد  صطفى  لشحم8ني، 
حدود 70) حصة.

في   لسيد  لحسين  لشحم8ني، 
حدود 70) حصة.

في  عبد  لنبي  لشحم8ني،   لسيد 
حدود 70) حصة.

 لسيد رشيد  لشحم8ني، في حدود  
70) حصة.

في  يشسف  لشحم8ني،   لسيد 
حدود  70) حصة.

تسيير  تفشيض  تم   :  لتسيير 
بطريقة  غير  حدودة  ملدة   لشركة 

 شتركة لكل  ن :
 لسيد سعيد  لشحم8ني،  لح8 ل 

.B97299 لبط8قة  لتعريف  لشطنية
 لسيد  صطفى  لشحم8ني، 
 BE لح8 ل لبط8قة  لتعريف  لشطنية 

.2067(
عبد  لنبي  لشحم8ني،   لسيد 
لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 ل 

.BE5(2889
بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني   –II
ب8لد ر  للمحكمة  لتج8رية   لضبط 
 لبيض8ء في 13/04/2022 تحت رقم 

.82((((
لإلستخالص و  لبي8ن
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EPICERIE JOSIPHA
تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي  ؤرخ بت8ريخ 
تم تأسيس شركة   ،2022 أبريل   ((
ب8ملتي8ز ت  ذ ت  سؤولية  حدودة 

 لت8لية : 
.Epicerie Josipha : لتــســــــمــــيــــة 

: ز وية بير أنزر ن   ملقر  الجتمـــ8عي 
جه8ن  ود د  و ملغرب  لعربي  ق8 ة 

شقة 2 سيد1 سليم8ن.
ذ ت  سؤولية  شركة   :  لصفــة 

 حدودة.
 لنش8ط  لتج8ر1 :

جميع  ملش د  وتشزيع   لتج8رة 
 لغذ ئية.

 لتج8رة في جميع أنش ع  ملشروب8ت 
 لكحشلية وغير  لكحشلية.

في  بلغ  :  ملحدد  رأس  لـــمــــ78 
00.000) درهم  قسم ك8لت8لي :

 500 50.000 درهـــم  هبهب  حمد 
حصة.

 500 درهــم   50.000 خ8لد  سيب8 
حصة.

خ8لد  سيب8  :  لسيد   لــتـــســـيــــر 
غير  ملدة  للشركة   ملسير  لشحيد 

 حددة. 
  ـــضــــــــــ8ء : خش7 للسيد سيب8 خ8لد 
جميع  لشث8ئق  لبنكية  في    ملض8ء 

و الد رية. 
 ملدة : 99 سنة 

ب8ملحكمة  تم   :  إليد ع  لق8نــشن 
  لبتد ئية ملدينة سيد1 سليم8ن يشم 
7) أبريل 2022 تحت رقم 82/2022 
ب8لسجل  سجلت  لشركة  وقد 
بنفس   3363 رقم  تحت   لتج8ر1 

 ملدينة.
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 HANA KECH SERVICES
ت8سيس شركة د ت  مله8م  ملحدودة

عرفي  ؤرخ  عقد  بمشجب 
و   2022 08  بريل  يشم  ب8لبيض8ء 
وضع  تم  بنفس  ملدينة   سجل 
ذ ت  لشركة   لقش نين  الس8سية 

 مله8م  ملحدودة  ملميز ت  لت8لية :
 لتسمية  :  خذت  لشركة تسمية 

HANA KECH SERVICES : 8له
ش8رع  حمد   97  :  ملقر  لرئي�ضي 

 لخ8 س  لد ر  لبيض8ء.
 لغرض : خد 8ت فندقية.

حدد  لر سم78   :  لرأسم78  
و  درهم   (0.000,00 في   الجتم8عي 
 قسمة  لى 00) حصة  ن فئة 00) 

درهم للحصة و  شزعة ك8لت8لي  : 
 YOEL  : حصة  لسيد   55*(00

PEREZ
 PEREZ  : حصة  لسيد   23*(00

 TOLEDANO JACOB SIMON
 PEREZ  : حصة  لسيد   22*(00

RAPHAEL YORAM
 ملدة : حددت  دة  لشركة في 99 
ب8لسجل  ت8ريخ تسجيله8   بتد ء   ن 

 لتج8ر1.

 لتسيير  :

 ABDELAZIZ TAYEB : لسيد 

تم  اليد ع  لق8نشني   :  اليد ع 

لدى  ملحكمة  لتج8رية ب8لبيض8ء يشم 

22/04/2022 و تحت رقم 857)82.
ب8لسجل  لتج8ر1  و  لتسجيل 

لدى  ملحكمة  لتج8رية ب8لبيض8ء يشم 

22/04/2022 و تحت رقم 093)57
للنشر و  لبي8ن.
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TRANSFADIB 
 sarl

تأسيس شركة
عرفـي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى   -I
إيد ع  لق8نشن  تم   05/03/2022 في 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�ضي 

ذ ت  و   TRANSFADIB  ملحدودة 

 ملميز ت  لت8لية :

TRANSFADIB sarl : لتسمية 

 لهدف : وك8لة تحشيل  ال ش 7
زنقة   (0(  :  ملقر  الجتم8عي 

فرح8ت حش8د  لد ر  لبيض8ء.

سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

تأسيسه8  لنه8ئي.

:  لرأسم78   لرأسم78  الجتم8عي 

 الجتم8عي  حدد في 00000)….درهم 

 قسم إلى 000)حصة  جتم8عية  ن 

00) درهم للش حدة،  كتتبة و  فئة  

 حررة ب8لك8 ل و  شزعة لف8ئدة : 

 ديب بال7 50000 درهم

سشعيدة بز ر 50000درهم 

 ملجمشع : 00000)درهم

 لسنة  الجتم8عية : تبتدئ  لسنة 

 الجتم8عية  ن ف8تح ين8ير وتنتهي في 

)3 ديسمبر.

تم تعيين  لسيد  ديب   :  لتسيير 

بال7.

ب8لسجل  تم  إليد ع  لق8نشني   -II

لدى  ملحكمة  لتج8رية   لتج8ر1 

ب8لد ر  لبيض8ء، بت8ريخ 04/04/2022  

تحت رقم 538977 .
 لخص قصد  لنشر
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 STE HYDRO KARIM
SARLAU

عرفي  ل ؤرخ  عقد  ب قت�ضى 
  ،20(6 27  كتشبر  ببنسلم8ن بت8ريخ 
شركة   قرر  لشريك ألشحيد إنش8ء  
ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ل حدشدة  

 لخص8ئص  آلتية : 
  HYDRO KARIM  :  لتس ية 

.SARLAU
نقل  لبض8ئع ني8بة عن   :  لغرض 
و شزعي  لهيدروكربشن8ت   آلخرين 

 ملشحمة.
 65 بنسليم8ن   ملقر  الجتم8عي: 

تجزئة صشنية  لط8بق  ألو7.
 رأس 8له8: 00.000) درهم  جزئ 
درهم   (00 حصة بقيمة   (.000 إلى 

للحصة.
 لسنة  الجتم8عية: تبدأ في ) ين8ير 

وتنتهي في )3 ديسمبر.
يسير  لشركة  لسيد  إد رته8: 

حميد كريم.
تم  ال يد ع  لق8نشني لدى كت8بة 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
   ،20(6 نشنبر   2 بت8ريخ  لبنسليم8ن 
ب8لسجل  و ملقيدة   9(9 تحت  لرقم 

 لتج8ر1  رقم 7605.
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  STE RAFEEK
ش.م.م

  رأسم8له8 00.000)  درهم 
7 زنقة سبتة  كتب رقم 2 حي 

 ملستشفي8ت  لد ر  لبيض8ء
ـ تــأسـيـس شركة

ب8لد ر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم   ،2022 8  بريل  بت8ريخ   لبيض8ء  
تحرير  لق8نشن  ألس8�ضي لشركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة خ8صيته8 ك8لت8لي:
.STE RAFEEK : لتسمية  

 لهدف:خد 8ت  ملس8عدة و لدعم 
لكب8ر  لسن أو ذو1  إلع8قة و ألسرة، 
صي8نة  ملنز7,  على وجه  لخصشص: 
في  وكي  ملالبس،  ملس8عدة  غسيل 
 الستيق8ظ و لنشم و لقي8م ب8ألنشطة
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في    ليش ية  ألس8سية،  ملس8عدة 

دعم   ، إعد د  لشجب8ت  و   لتسشق 

في   ألنشطة  لترفيهية،  ملس8عدة 

ب8لحيش ن8ت،  لبستنة،   لعن8ية 

على  لرو بط  ألسرية  و لحف8ظ 

وجه  على  رع8ية  ألطف78،  وكذلك 
ودور  للمدرسة   لخصشص:  ملر فقة 
رع8ية  ألطف78  ملنتظمة   لحض8نة، 

إعد د  لشجب8ت،  أو  لعرضية، 

وتلقين  للغ8ت  ألجنبية،  إلشر ف 

عن  على  لش جب8ت  ملنزلية،  لني8بة 

في  لش جب8ت   لش لدين،  ملس8عدة 

في  لري8ضي8ت  و لدعم   ملنزلية  

و للغ8ت ...

نقل  أل ش 7.
سبتة  زنقة   7  ملقر  الجتم8عي: 

2 حي  ملستشفي8ت  لد ر   كتب رقم 

 لبيض8ء.

 ملدة :   99 سنة.

درهم   (00.000  لرأسم78: 

فئة  حصة  ن   (.000 إلى   قسمة 

على  لشرك8ء  وزعت  درهم    (00

ك8لت8لي : 

 لسيد  حمد  مللهى  250 حصة.

 250 جليلة  لدسيلي   لسيدة 

حصة.

 لسيدة س8رة  مللهى ... 250حصة.

 لسيد نز ر  مللهى ......250 حصة.

 لتسيير:عهد به ملدة غير  حددة 

جليلة  للسيدة  بصالحي8ت  طلقة 

 لدسيلي و لسيد نز ر  مللهى  ملقيمين 

إق8 ة   35 فيال   ، ب8لد ر  لبيض8ء 

عبد  له8د1  ش8رع  بيتش  سندب8د 

بشط8لب.

ٍ لى ين8ير   ( :  ن    لسنة  مل8لية 

)3 دجنبر .

لالحتي8ط  لق8نشني   %5  ألرب8ح:  

يشضع  أو  ينقل  أو  يشزع  أ 8  و لب8قي 

تحت  الحتي8ط  حسبم8 يقرره  لجمع 

 لع8م.

بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 

ب8لد ر  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 

بت8ريخ     822236 تحت رقم   لبيض8ء 

25  بريل 2022.

ب8لسجل  تقييد  لشركة  تم 
رقم   تحت  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8ر1 

)28)57 بت8ريخ 25  بريل 2022.
 ن أجل  لتخليص و  إلشه8ر 
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KOBE NBA
SARL AU

ر سم8له8 : 00.000) درهم
 قره8  الجتم8عي : زنقة سمية إق8 ة 
شهرز د 3  لط8بق  لخ8 س  لرقم 22 

 لنخيل  لد ر  لبيض8ء
 لرقم  ملشحد للمق8ولة : 
003056266000076

 لسجل  لتج8ر1 : 77))57
 لد ر   لبيض8ء

عرفي  سجل  عقد  بمقت�ضى 
وضع  تم   ،2022 أبريل   7 بت8ريخ 
لشركة  حدودة   لق8نشن  ألس8�ضي 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لشحيد.
.KOBE NBA SARL AU: لتسمية 
أجز ء  وتشزيع  تصدير   :  لهدف 

 لسي8ر ت.
ت8جر  صدر.

وتش بع  قطع  لغي8ر  تشزيع  بيع، 
 لسي8ر ت.

بيع سلع ري8ضية،  عد ت  شر ء، 
 لتسلق و لتخييم.

شر ء، بيع  ش د  ختلفة.
جميع  لعملي8ت  ع8 ة  وبصفة 
غير  أو  بصفة  ب8شرة  ترتبط   لتي 

 ب8شرة بهدف  لشركة.
 ملقر  الجتم8عي : زنقة سمية إق8 ة 
3  لط8بق  لخ8 س  لرقم  شهرز د 

22،  لنخيل  لد ر  لبيض8ء.
في  حدد   :  لرأسم78  الجتم8عي 
 (000 إلى  درهم  قسمة   (00.000
للحصة  درهم   (00 بقيمة  حصة 

 شزعة على  لطريقة  لت8لية :
 لسيدة رج8ء  ملنصشر1،  لح8 لة 
 BK257773 رقم  للبط8قة  لشطنية 

  000)حصة.
 ملدة : 99 سنة.

 لسنة  الجتم8عية :  ن أو7 ين8ير 
إلى )3 ديسمبر.

رج8ء  تعيين  لسيدة  تم   :  إلد رة 
 ملنصشر1  سيرة وحيدة للشركة.

 إل ض8ء :  لشركة  لتز ة بإ ض8ء 
وحيد للسيدة رج8ء  ملنصشر1.

بشب8بيك  تم  إليد ع  لق8نشني 
بمدينة   لحقة  ملحكمة  لتج8رية 
) لسجل  لتج8ر1)   لد ر  لبيض8ء 
رقم  لسجل   ،2022 أبريل   25 في 

 لتج8ر1 : 77))57.
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 STE MALAK  LUCK
    شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت شريك و حد
 رأسم8له8 : 00.000)   درهم

تأسيس  شركة
  بمقت�ضى عقد عرفي  ؤرخ  ب8لد ر 
 لبيض8ء  بت8ريخ  05 أبريل 2022 ، تم 
ذ ت  لشركة  أس8�ضي  ق8نشن  تحرير  
 سؤولية  حدودة ذ ت شريك و حد 

ب8ملميز ت  لت8لية :
ذ ت  :شركة  شكل  لشركة 
 سؤولية  حدودة ذ ت شريك و حد 
 تسمية  لشركة   :    «  الك الك»    

MALAK LUCK «  » ب8لفرنسية. 
غرض  لشركة بإيج8ز  :       لتــــجـــــ8رة
ش8رع   ,332  :  ملقر  الجتم8عي  
إق8 ة  لريح8ن,  إبر هيم  لرود ني, 

 لط8بق 5  لرقم )2,  لد ر  لبيض8ء.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة :  99 سنة.
 بلغ رأس  مل78  لشركة  : حدد في 
درهم   (00 بقيمة  درهم    (00.000

للحصة  قسم ك8لت8لي :   
 ......   لسيد   بر هيم  وبلق8سم 

000) حصة.
:  سند  لتسيير   سير  لشركة 
غير  ملدة  للسيد. بر هيم  وبلق8سم 

 حدودة  ع    لصالحي8ت  ملطلقة. 
  لسنة  مل8لية  :  ن  ف8تح  ين8ير إلى  

)3  دجنبر.
لالحتي8ط  لق8نشني   5%  ألرب8ح:   
و لب8قي إ 8 يشزع و إ 8 ينقل أو يشضع 
تحت  الحتي8ط حسبم8 يقرره  لجمع 

 لع8م.

ب8ملحكمة  تم   إليد ع  لق8نشني  

رقم  تحت   ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

                   570829
  ن أجل   لتلخيص و إلشه8ر            

 ملسير 

 لسيد :  بر هيم  وبلق8سم
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شركة إقامة بن براهيم

ش م م

75 ش8رع عبد  لق8در  ملفتقر  لط8بق 

 لث8ني شقة رقم 7  لد ر  لبيض8ء

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية 
ذ ت  س8هم وحيد

بت8ريخ  للعقد  لعرفي  ملحرر  تبع8 

شركة  إنش8ء  تم   ،202( ين8ير   3(

ذ ت  س8هم   حدودة  ملسؤولية 

وحيد و لتي له8  ملميز ت  لت8لية :

بر هيم  بن  إق8 ة   :  لتسمية 

ش.م.م ذ ت  س8هم وحيد.

 ملس8هم  لشحيد :

 لسيد عبد  لرز ق سد ت...

 لغرض  الجتم8عي : 75 ش8رع عبد 

شقة   لق8در  ملفتقر  لط8بق  لث8ني 

رقم 7  لد ر  لبيض8ء.

أسست هذه  لشركة ملدة   :  ملدة 

99 سنة.

  (00.000 في  حدد   : رأس  مل78 

حصة   (000 على  درهم  قسمة 

 جتم8عية  ن فئة 00) درهم للحصة 

جميعه8  حررة  ق8بل   لش حدة، 

 س8هم8ت نقدية في رأس  مل78.

 لتسيير : وكل  لتسيير للسيد عبد 

 لرز ق سد ت ملدة غير  حدودة.

 لسنة  الجتم8عية : تبتدئ  لسنة 

في  وتنتهي  ين8ير  ف8تح  في   الجتم8عية 

)3 ديسمبر.

ب8ملحكمة  لتج8رية  تم  إليد ع 

0)  8رس  بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء 

.2022
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 Sté ZNG CONSULTING
SARL AU

تأسيس شركة
في  عرفـي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إيد ع  لق8نشن   ،2022 29  8رس 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�ضي 
بت8ريخ و حد  بشريك    ملحدودة 
وذ ت  ملميز ت   ،2022 20  بريل   

 لت8لية:      
 Sté ZNG لتسمية: 

.CONSULTING SARL AU
زهير  نغيمة  :  لسيد   لشرك8ء 

جنشن .
 لهدف:

في  سش ء   لغرض  ن  لشركة 
 ملغرب أو في أ1 بلد آخر:

 ملششرة و لتقييم و لخبرة و لخبرة 
وغير  لألصش7  مللمشسة   ملض8دة 

 مللمشسة.
تحديد وجرد وتشخيص وتحليل 

وتقييم  ألصش7 و ألصش7  لث8بتة.
و ملششرة  و لتحليل   لتدقيق 
وترتيب  لتمشيل  بشأن  لعملي8ت 

 ملصرفي  لخ8ص و ملنهي.
و لتحكيم  و لشس8طة   ملششرة 
و لشس8طة غير  لقض8ئية في  ملن8زع8ت 
ذ ت  لط8بع  لتج8ر1 و مل8لي و ملص8رف 

وغيره8.
تحليل وتقدير  ملخ8طر و ألضر ر.

غير  تحصيل  لذ م  ملدينة 
 ملسددة أو  ملتعثرة.

شر ء)   / )بيع  /  لت8جر   لتسشيق 
للسلع ) ملنقشلة و لعق8ر) و لخد 8ت.

تج8رية  صفقة  أ1  في   لشس8طة 
ذ ت طبيعة  قتص8دية و 8لية.

 ستير د و تصدير.
،  ن أ1 نشع ك8نت،  وأ1 عملي8ت 
ق8نشنية أو  قتص8دية أو  8لية،  دنية 
تج8رية، تتعلق ب8لهدف   ملذكشر أعاله 
أو بأ1  هد ف أخرى  م8ثلة أو ذ ت 
صلة ،  ن  ملحتمل أن تعزز ، بشكل 
،  لهدف  لذ1   ب8شر أو غير  ب8شر 
أو  ،  لتمديد  إليه  لشركة  تسعى 

تطشيره.

 ملقر  الجتم8عي : زنقة سمية إق8 ة 
حي   22 رقم   5 3  لط8بق  شهرز د 

 لنخيل  لد ر  لبيض8ء .
ت8ريخ  سنة  بتد ء  ن   99  ملدة: 

تأسيسه8  لنه8ئي.
:  لرأسم78   لرأسم78  الجتم8عي 

 الجتم8عي  حدد في20.000 درهم. 
 لسنة  الجتم8عية : تبتدئ  لسنة 
 الجتم8عية  ن ف8تح ين8ير وتنتهي في 

)3 دجنبر.
زهير  تم تعيين  لسيد    :  لتسيير 
للبط8قة  جنشن   لح8 ل   نغيمة 
B567503  سير   رقم    لشطنية 

للشركة.
ب8لسجل  تم  إليد ع  لق8نشني 
لدى  ملحكمة  لتج8رية   لتج8ر1 
أبريل   20 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء، 

2022، تحت رقم)57072 .
 لخص قصد  لنشر
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 كتب  ألست8ذة سه8م يم8ني
 شثقة

 ز وية  حج 2  8رس و ش8رع  شال1 إدريس  ألو7، 
 لد ر  لبيض8ء

شركة بابونا
 ش.م.م .

تأسيس  شركة
تلقته  ألست8ذة  عقد  بمقتضـى 
سه8م يم8ني،  شثقة ب8لد ر  لبيض8ء، 
 ،20(( و2  8رس  فبر ير   23 بت8ريخ 
لشركة  وضع  لق8نشن  ألس8�ضي  تم 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،خص8ئصه8 

 ألس8سية ك8لت8لي:
   السم: »ب8بشن8« ش.م.م

في   لهدف  الجتم8عي:  لتج8رة 
 لش رد ت  بصفة ع8 ة.

جميع  في   لتشزيع,  لتسشيق 
ب8لجملة  لش زم  لبن8ء  و  أنش ع  ملش د 

و لتقسيط و جميع  ملنتج8ت.
نج8رة  ) لسب8كة,  لكهرب8ء, 

 ألملنيشم و  لخشب,  لصب8غة.....).
و حي8زة و ستئج8ر  و كر ء  إنش8ء 
جميع  ألصش7  وإد رة  وتشغيل 
و لشرك8ت  و لشك8الت   لتج8رية 

و لفروع. 

ق8بل  لشركة   لهدف  الجتم8عي 

لتشسع و  لتطشر.

وجميع  لعملي8ت  لتج8رية، 

 مل8لية،  ملنقشلة و غير  ملنقشلة،  لتي 

تتعلق بصفة  ب8شرة أو غير  ب8شرة 

ب8لهدف  الجتم8عي أو ق8بلة لتسهيل 

 لتشسع و  لتطشر هدف  لشركة.

  ملدة: 99 سنة  بتد ء  ن يشم  ن 

يشم  لتأسيس بت8ريخ 2  8رس ))20.

 ملقر  الجتم8عي:  لد ر  لبيض8ء، 

تجزئة  لشحدة ) تجزئة رقم 3سيد1 

عثم8ن.

 (.200.000  لرأسم78  الجتم8عي 

درهم  قسمة إلى2.000) حصة  ن 

درهم،  كتتبة نقد  و   00  ,(00 فئة 

 حررة ب8لك8 ل،  شزعة ك8لت8لي :

 لسيد  حمد بشسن8ن ....... 6.000 

حصة.

 .... بحر و1  عبد  لق8در   لسيد 

3.600 حصة.

 (.200  .....  لسيدة ن8ضف  ريم 

حصة.

 آلنسة سكينة بحر و1 ....... 600 

حصة.

 600  ... بحر و1  زكري8ء   لسيد 

حصة.

ين8ير  لى  ف8تح   لسنة  مل8لية:  ن 

)3 دجنبر  ن كل سنة.

بشسن8ن   لتسيير:  لسيد  حمد 

عين كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

 حدودة.

بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتج8رية ب8لد ر 

 ،20(( )2  8رس  بت8ريخ   لبيض8ء 

تحت رقم 372220.          

في  لسجل  تسجيل  لشركة  تم 

ب8لد ر  للمحكمة  لتج8رية   لتج8ر1 

)2  8رس))20،   بت8ريخ   لبيض8ء 

تحت  لرقم  لتحليلي 237335.
للنشر و  إليد ع
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شركة فاستيرطراف
ش م م ش و

ت8سيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة

بمقت�ضى عقد عرفي بت8ريخ ف8تح 
 8رس 2022 و ملسجل بت8ريخ 3  8رس 

2022 لشركة ف8ستيرطر ف ش م م.
ف8ستيرطر ف  شركة   :  لتسمية 

ش.م.م.
 ملشضشع : يتعلق نش8ط  لشركة.

 ق8و7 في جميع أعم78  لبن8ء.
 ملدة : 99 سنة.

زنقة  لحرية   (0  :  ملقر  لرئي�ضي 
 لط8بق  لث8لث شقة 5  لد ر  لبيض8ء.

 (00.000 في  حدد   :  لرأسم78 
حصة  ن   (000 إلى  درهم  قسمة 
فئة 00) درهم للش حدة  رقمة  ن ) 

إلى 000)  قسمة ك8لت8لي :
 5(0 رشيد  لن8شيط   لسيد 

حصة.
 790  لسيد  حمد  لعلش�ضي 

حصة.
طرف  لسيد  تسير  ن   :  إلد رة 
لبط8قة  رشيد  لن8شيط  لح8 ل 

.BJ3(8035 لتعريف  لشطنية رقم 
 إليد ع  لق8نشني :

ب8ملحكمة  بكت8بة  لضبط  تم 
بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 
و ملسجل ب8لسجل   ،2022 23  8رس 
537587،  لد ر   لتج8ر1 تحت رقم 

 لبيض8ء.
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 STE NAAMAN EVENTS
SARL

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفـي  ؤرخ في     
تم إيد ع  لق8نشن   ،2022 7)  بريل 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�ضي 

 ملحدودة  و ذ ت  ملميز ت  لت8لية:
 NAAMAN EVENTS”  :  لتسمية 

. SARL
 لهدف :  لغرض  ن  لشركة هش: 

تنظيم  ألحد ث  ملن8سب8ت .  
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 ملقر  الجتم8عي : 2) زنقة  لس8رية 

بن زنيم  لط8بق 3 شقة 3 حي  لنخيل- 

 لد ر  لبيض8ء.

سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

تأسيسه8  لنه8ئي.

:  لرأسم78   لرأسم78  الجتم8عي 

 الجتم8عي  حدد  في  00.000).درهم 

00) حصة  جتم8عية  ن   قسم إلى 

000)  درهم للش حدة،  كتتبة  فئة  

و حررة ب8لك8 ل و  شزعة لف8ئدة :

حصة   50 ط8رق  نعم8ن   لسيد 

 جتم8عية.

حصة  رشيد50  نعم8ن   لسيد 

 جتم8عية.

  ملجمشع . حصة  جتم8عية

  لسنة  الجتم8عية : تبتدئ  لسنة 

 الجتم8عية  ن ف8تح ين8ير وتنتهي في 

)3 دجنبر.

تعيينه  عتب8ًر   ن  تم   :  لتسيير 

 آلن كمسير وحيد لفترة غير  حدودة:

ط8رق  ن  ش ليد  نعم8ن   لسيد 

ب8لد ر  23/06/1981،  قيم 

إق8 ة   77 درب خ8لد زنقة   لبيض8ء، 

تجزئة  ملسيرة   0( )0  لشقة  أ ينة 

ح8 ل للبط8قة   ، ،  غربي  لجنسية 

.BH552786 لشطنية رقم 

تم  إليد ع  لق8نشني لدى  ملحكمة 

 22 بت8ريخ    لتج8رية ب8لد ر  لبيض8ء، 

 82(867 رقم  تحت   ،2022  بريل 

ب8لسجل  لتج8ر1 رقم  05))57 .
 لخص قصد  لنشر
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 STE MTB CASH
S.A.R.L A.U

تأسيس شركة
في  عرفـي  ؤرخ   عقد  بمقت�ضى 
تم إيد ع  لق8نشن   ،2022 2)  بريل 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�ضي 

 ملحدودة  و ذ ت  ملميز ت  لت8لية:

 MTB CASH« S.A.R.L : لتسمية 

. AU

: شركة  لدفع و لتحشيل    لهدف 

و لصر فة.

 ملقر  الجتم8عي : درب فشق8ر  - زنقة 
5)  حل رقم 26 -  لد ر  لبيض8ء.

99 سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   :  ملدة  
تأسيسه8  لنه8ئي.

:  لرأسم78   لرأسم78  الجتم8عي 
 الجتم8عي  حدد  في  00.000).درهم 
حصة  جتم8عية   (000 إلى   قسم 
 ن فئة  00).درهم للش حدة،  كتتبة 
 : و  حررة ب8لك8 ل و  شزعة لف8ئدة 
 لشريك  لشحيد  لسيدة  لعثم8ني 

جميلة.  
 لسنة  الجتم8عية : تبتدئ  لسنة 
 الجتم8عية  ن ف8تح ين8ير وتنتهي في 

)3 دجنبر.
تعيين  لسيدة  تم   :  لتسيير 

 لعثم8ني جميلة.. سيرة للشركة.
ب8لسجل  تم  إليد ع  لق8نشني 
لدى  ملحكمة  لتج8رية   لتج8ر1 
)2  بريل  بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء، 

2022،  تحت رقم773)82.
 لخص قصد  لنشر
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  TIWRAGHINE FOOD
SARL AU

تأسيس شركة      
في  عرفـي  ؤرخ   عقد  بمقت�ضى 
تم إيد ع  لق8نشن    ،2022 نشنبر   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�ضي 

 ملحدودة.  و ذ ت  ملميز ت  لت8لية:
 TIWRAGHINE  :  لتسمية 

.FOOD  SARL AU
في  غرض  لشركة سش ء   :  لهدف 
ت8جر  ملنتج8ت   ملغرب أو في  لخ8رج:  
و لفش كه  و لخضرو ت   لغذ ئية 
و لبيض  و لدو جن   لط8زجة 
و ألسم8ك و نتج8ت  أللب8ن و للحشم 
و لخبز  و لبقش7  و حالت  لبق8لة 
و لتمشين  لجم8عي  و شغل  ملخ8بز 
و ستير د  لص8در ت و ملش د  لغذ ئية 

ب8لتجزئة.
 تسشيق وتشزيع أ1  8دة غذ ئية.

إنش8ء أو  قتن8ء أو إيج8ر أو تشغيل 
أو ورشة عمل  أو  صنع  أ1  نشأة 

تتعلق ب8ألنشطة  ملذكشرة أعاله.

سيد1  ش ن   :  ملقر  الجتم8عي 
 لجديد ،  ملجمشعة 2 ، زنقة 3 ، رقم 

) ،  لط8بق ) ،  لد ر  لبيض8ء.

99 سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   :  ملدة  

تأسيسه8  لنه8ئي.

:  لرأسم78   لرأسم78  الجتم8عي 

 الجتم8عي  حدد  في 00.000) درهم 

حصة  جتم8عية   (000 إلى   قسم 

 ن فئة  00) درهم للش حدة،  كتتبة 

و  حررة ب8لك8 ل و  شزعة لف8ئدة :

 (000  لسيد  إلبر هيمي  لته8 ي 

حصة  جتم8عية.   

  ملجمشع ....    000) حصة  جتم8عية.

  لسنة  الجتم8عية : تبتدئ  لسنة 

 الجتم8عية  ن ف8تح ين8ير وتنتهي في 

)3 دجنبر.

تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 

 إلبر هيمي  لته8 ي  سير  للشركة.

ب8لسجل  تم  إليد ع  لق8نشني 

لدى  ملحكمة  لتج8رية   لتج8ر1 

ديسمبر   28 بت8ريخ   ب8لد ر  لبيض8ء، 

2022،  تحت رقم)52722.
 لخص قصد  لنشر
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 STE AFRICAN HOTEL

 MANAGEMENT

CASABLANCA
شركة عق8رية

رأسم8له8 000.000.) درهم

 قره8  الجتم8عي : 6 ش8رع حسن 

سكت8ني ، سيد1 بليشط8لد ر 

 لبيض8ء

 لسجل  لتج8ر1 رقم :  587)33

تحشيل  لشركة إلى شركة ذ ت 
 ألسهم  بسطة

بمقت�ضى  حضر  ستثن8ئي 

قررت     ،2022 .25  8رس  يشم 

 AFRICAN HOTEL شركة 

MANAGEMENT CASABLANCA

 ملعرفة بإسه8ب أعاله  8 يلي : 

ذ ت  شركة  إلى  تحشيل  لشركة 

 ألسهم  بسطة.          

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

9)  بريل  بت8ريخ  ب8لبيض8ء   لتج8رية 

2022، تحت رقم .558)82.
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STE OMDAN
تحشيل  ملقر  الجتم8عي

عرفي  ؤرخ  عقد  بمشجب 

و   202( فبر ير   09 يشم  ب8لبيض8ء 

قرر  سير  بنفس  ملدينة   سجل 

شركة      »  OMDAN  « شركة  

 حدودة  مله8م ذ ت   ملقر   لرئي�ضي 

83 ش8رع  نف8  لد ر  لبيض8ء   8 يلي:

 تحشيل  ملقر  الجتم8عي إلى    لد ر 

 لبيض8ء   : 

إلى  لد ر  تحشيل  ملقر  الجتم8عي 
عب8س  حمشد  زنقة   72  لبيض8ء 

 لعق8د.
7  ن  لق8نشن  تعديل  مل8دة  

 ألس8�ضي للشركة.

 إليد ع: تم  إليد ع  لق8نشني لدى 

ب8ملحكمة  لتج8رية  كت8بة  لضبط 

ب8لبيض8ء يشم 22  بريل 2022، تحت 
رقم 5)8222.

للنشر و  لبي8ن
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 LES HUILERIES

MAROCAINES
تحشيل  ملقر  الجتم8عي

بمشجب عقد عرفي  ؤرخ ب8لبيض8ء 

يشم 23 فبر ير 2022  و سجل بنفس 

 ملدينة قررت شركة

 LES HUILERIES«

شركة  حدودة    »  MAROCAINES

 3.609.600,00 رأسم8له8   و   مله8م  

درهم ذ ت      ملقر   لرئي�ضي :

 (B II جمشعة  إق8 ة  ملستقبل 

سيد1  عروف  لد ر  لبيض8ء  8 يلي: 

تحشيل  ملقر  الجتم8عي إلى:  ش8رع 

 حمد  لخ8 س  لد ر  لبيض8ء 97
7  ن  لق8نشن  تعديل  مل8دة  

 ألس8�ضي للشركة.
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 إليد ع : تم  إليد ع  لق8نشني لدى 

ب8ملحكمة  لتج8رية  كت8بة  لضبط 

ب8لبيض8ء يشم 8)  بريل 2022،  تحت 

رقم 3)6)82.
للنشر و لبي8ن
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STE ASIA PLASTIQUE

شركة  حدودة  ملسؤولية 

بشريكة وحيدة

 رأسم8له8 : 0.000)  درهم 

 قره8  إلجتم8عي ش8رع  لسفير  بن 

ع8ئشة و عمر  بن إي8س عم8رة«ب« 

 لط8بق  ألو7  لشقة رقم 7

  لد ر  لبيض8ء

بمقت�ضى  د ولة  لجمعية  لع8 ة 

 (7 بت8ريخ   لغير  لع8دية  ملنعقدة 

تحسين  أجل  و ن   ،2022  بريل 

قررت  وضعية  لشركة  مل8لية 

 لشريكة  لشحيدة .

 (0.000 رفع رأسم78  لشركة  ن 

ب8لت8لي  و  درهم   800.000 إلى  درهم 

 .
ًَ
خلق 7900حصة جديدة

ويصبح  لرأسم78  حدد  في 8000 

حصة أسندت للشريكة  لشحيدة.

    لتسيير: عهد به ملدة غير  حددة 

و بصالحي8ت  طلقة للسيد :                         

�ضي و1  ملقيم بش8رع  لسفير  بن 

ب  عم8رة  إي8س  عمر  بن  و  ع8ئشة 

 لط8بق )   لد ر  لبيض8ء.

تحديت  لق8نشن  ألس8�ضي للشركة

. LA MISE A JOUR DES STATUTS

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

ب8لد ر  لبيض8ء  لكبرى   لتج8رية 

تحت رقم    ،2022 26  بريل  بت8ريخ 

                                                                                                             .822527
  ن أجل  لتخليص و  إلشه8ر           
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شركة » كروب ألزا ترونسبور«
شركة  س8همة 

رأسم78  لشركة: 76.726.560,00 
درهم

 ملقر  الجتم8عي :  زرعة أحزيب 
أش8يش، فرقة عين د د  أسكجشر، 
جم8عة وقي8دة  لسع8دة – 70000

 ر كش
غير  بمقت�ضى  لجمعية  لع8 ة 
8)  8رس  بت8ريخ   لع8دية  ملنعقدة 

2022، قرر  لشرك8ء  8 يلي :
بمبلغ رأس  78  لشركة   -رفع 
بإنش8ء  ودلك  درهم    7(386560
جديدة  حصص   396.592 وتقديم 

نقدية.
-تحيين  لنظ8م  ألس8�ضي للشركة.

تم  إليد ع   إليد ع  لق8نشني: 
كت8بة  لضبط  لدى   لق8نشني 
بت8ريخ  بمر كش  ب8ملحكمة  لتج8رية 
 (35072 تحت رقم  أبريل2022   2(

سجل  لتج8ر1 رقم 233)).
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 STE FIDAFCO

SARL

Comptable Agréé

GSM : 0662 55 (2 70 CASA

AB ELBAK شركة
ش.م .م

بيع  لحق  الجتم8عي
تعديل بنشد  لق8نشن  ألس8�ضي 

للشركة
بت8ريخ  عرفية  عقشد  بمقت�ضى 
قرر شرك8ء  ب8لبيض8ء  29  8س2022 
شركة » AB ELBAK«  شركة  حدودة 

 ملسؤولية  8 يلي  : 
طرف   -بيع  لحق  الجتم8عي  ن 
لف8ئدة  يشسف  لبكشر1    لسيد 
 لسيد  ملصطفى  لبكشر1   لذ1 

يشمل 60) حصة ك8 لة.
طرف   -بيع  لحق  الجتم8عي  ن 
لف8ئدة  يشسف  لبكشر1    لسيد 
 لسيد عبد هللا  لبكشر1   لذ1 يشمل 

70) حصة ك8 لة.
تسير  لشركة  ن طرف   إلد رة:  
و لسيد   لسيد  ملصطفى  لبكشر1  

عبد هللا  لبكشر1.

بإ ض8ء  تلتزم  لشركة   :  إل ض8ء 
 ملسيرين: 

 لسيد  ملصطفى  لبكشر1.  
و لسيد عبد هللا  لبكشر1. 

بنشد  لق8نشن  ألس8�ضي  تعديل   -
للشركة.   

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بت8ريخ  ب8لد ر لبيض8ء    لتج8رية 
8) أبريل 2022 تحث رقم 655)82  .
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 ADVANCED DISTRIBUTION
SERVICES

”ADVANDIS”
RC: 200379

هبة حصص  جتم8عية
قرر  لشريك  أبريل2022   7 في 

 لشحيد  8 يلي:
على  لهبة  ملنجزة  -)  ملص8دقة 
فبر ير2022   (( بت8ريخ  عرفي  بعقد 
و لتي بمقتض8ه8 وهبت  النسة ر ني8 
حصة  جتم8عية  لتي   675  لهش ر1 
لص8لح  في  لشركة  تملكه8  ك8نت 

و لده8  لسيد كريم  لهش ر1.
و7  ن   6 للم8دتين  -2  لتعديل 

 لق8نشن  ألس8�ضي للشركة.
-3 تغيير  لشكل  لق8نشني للشركة 
إلى  شركة  حدودة  ملسؤولية   ن 
ذ ت  شركة  حدودة  ملسؤولية 

شريك وحيد.
تحيين  لق8نشن  ألس8�ضي   7-

للشركة.
ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني   -
رقم  تحت  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

976)82 بت8ريخ 20 أبريل2022. 
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ATLAS CODING SERVICES
SARL

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
2(2755

رفع رأسم78  لشركة
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم   2022 أبريل   (2 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسم78  لشركة  رفع 
 ((0.000 أ1  ن  درهم   390.000

درهم عن طريق   500.000 درهم إلى 

إد 8ج أرب8ح  رحلة.  

ب8ملحكمة  تم  اليد ع  لق8نشني   -

رقم  تحت  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

822508 بت8ريخ 26 أبريل2022. 
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FIRST IMPERIAL ENERGIE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 200.000,00 DH

 LOT AL YASSAMINE 1er Etage

N° E13

SIDI MOUMEN

-CASABLANCA -

RC N° 348913

IF: 18770199

ICE : 001589042000033

تفشيت حصص  جتم8عية
بمشجب  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
قرر  29  8رس2022  بت8ريخ   ملنعقد 

 لشرك8ء  8 يلي:

تفشيت8ت  على  -) ملص8دقة 

 لحصص  الجتم8عية  ملنجزة بت8ريخ 

تم  بمشجبه8  7  8رس)202  لتي 

 لتفشيت لف8ئدة  لسيدة إيم8ن  ملنيعي 

 لفياللي جميع  لحصص  الجتم8عية 

للشرك8ء  لت8لية أسم8ؤهم:

حصة   ((0 كبيرة   لسيدة  يلي 

 جتم8عية.

عبد  ملجيد   لسيد  لزعز عي 

 5 حصص  جتم8عية.

 لسيد  لزعز عي أحمد 5 حصص 

 جتم8عية.

 لسيد  لزعز عي عثم8ن 5 حصص 

 جتم8عية.

عزيزة    لسيدة  لزعز عي 

حصص  جتم8عية؛  لسيد   2

حصص   5 رضش ن   لزعز عي 

زبيدة   جتم8عية؛  لسيدة  لزعز عي 

و لسيد  حصص  جتم8عية   2  

 لزعز عي  نير 5 حصص  جتم8عية.

2- تعديل  مل8دتين 6 و7  ن  لنظ8م 

 ألس8�ضي.  

3-  ملص8دقة على  لنظ8م  ألس8�ضي 

 ملعد7. 
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لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 
ب8ملحكمة  لتج8رية  كت8بة  لضبط 
 82(723 رقم  تحت  ب8لد ر لبيض8ء 

بت8ريخ 5) أبريل2022.
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 FIRST FIRST IMPERIAL
ENERGIE

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITAL DE 200.000,00 DH
 LOT AL YASSAMINE 1er Etage

N° E13
SIDI MOUMEN
-CASABLANCA -
RC N° 348913
IF: 18770199

ICE : 001589042000033
وف8ة شريك وتعيين  سير جديد 

وف8ة  لسيد  لزعز عي  على  تر 
لحسن  لذ1 ك8ن قيد حي8ته  سير 
في  لشركة،  نعقد  لجمع  وشريك 
 (6  لع8م  الستثن8ئي للشركة بت8ريخ 

نشفمنبر2020 حيث تقرر  8 يلي:
تشزيع  لحصص  الجتم8عية   -
ورثته  بين  يملكه8  ملتشفى  ك8ن   لتي 
لرسم  إلر ثة  تبع8   لشرعيين 

 ملستخرج بت8ريخ 20 ديسمبر9)20.
- تعيين  لسيد  لصديق نشر لدين 

 سير  للشركة ملدة غير  حدودة.
لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 
ب8ملحكمة  لتج8رية  كت8بة  لضبط 
 82(722 رقم  تحت  ب8لد ر لبيض8ء 

بت8ريخ 5) أبريل2022.
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 HIGH SHOP         
EQUIPEMENT

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITAL DE 300.000,00 DH
 LOT AL YASSAMINE 1er Etage

N° E13
SIDI MOUMEN
-CASABLANCA -
RC N° 415395

تفشيت حصص  جتم8عية
بمشجب  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
قرر  6)  8رس2022  بت8ريخ   ملنعقد 

 لشرك8ء  8 يلي:

تفشيت8ت  على  -) ملص8دقة 

 لحصص  الجتم8عية  ملنجزة بت8ريخ 

تم  بمشجبه8  7  8رس)202  لتي 

 لتفشيت لف8ئدة  لسيدة إيم8ن  ملنيعي 

 لفياللي جميع  لحصص  الجتم8عية 

للشرك8ء  لت8لية أسم8ؤهم:

حصة   (25 كبيرة   لسيدة  يلي 

 جتم8عية.

 5 عبد  ملجيد   لسيد  لزعز عي 

حصص  جتم8عية.

  لسيد  لزعز عي أحمد 5 حصص 

 جتم8عية.

 لسيد  لزعز عي عثم8ن 5 حصص 

 جتم8عية.

 لسيدة  لزعز عي عزيزة 3 حصص 

 جتم8عية.

 5 رضش ن   لسيد  لزعز عي 

حصص  جتم8عية.

 لسيدة  لزعز عي زبيدة 3 حصص 

 5 و لسيد  لزعز عي  نير   جتم8عية 

حصص  جتم8عية.

2- تعديل  مل8دتين 6 و7  ن  لنظ8م 

 ألس8�ضي.  

3-  ملص8دقة على  لنظ8م  ألس8�ضي 

 ملعد7. 

لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 

ب8ملحكمة  لتج8رية  كت8بة  لضبط 

 82(377 رقم  تحت  ب8لد ر لبيض8ء 

بت8ريخ 7) أبريل2022.
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اللي  
ش د م م 

LALY SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
رأسم8له8 : 300.000،00 درهم.

 قره8:  ر كش حي  لقن8رية. لسشيقة 
رقم 07)

 لسجل  لتج8ر1 :79025

لقر ر ت  لجمع  لع8م  طبق8 

بت8ريخ    الستثن8ئي  ملنعقد 

تمت  بمقر  لشركة,   2022 0)  بريل 

 ملص8دقة على  8 يلي : 

LALYبم8  رأسم78 شركة  -)زي8دة 

درهم  ن أجل     600.000.00 قدره 

إلى  درهم  رفعه  ن300.000,00 

 6000 بخلق  وذلك  درهم   900000

كل  قيمة  جديدة  حصة  جتم8عية 

و حدة  نه8 00,00) درهم.

طريق  عن  تمت  هذه  لزي8دة 

و ستحقة  ج8رية  ديشن   ق8صة  ع 

كم8  لف8ئدة  لشريكين  على  لشركة 

يلي: 

- لسيد ر�ضى  بن جلشن      كتتب 

3000 حصة  جتم8عية.

قدر و1  بضرة   اللة  - لسيدة 

 كتتب 3000  حصة  جتم8عية.

و7  ن   6 -2تعديل  لفصلين 

 لق8نشن  ألس8�ضي للشركة.

ب8ملحكمة  لتج8رية  تم  إليد ع 

2022 تحت  28 أبريل  ملر كش بت8ريخ 

 لرقم 7682.
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 FMB BUSINESS TRADING
 SARL

26 ش8رع  رس سلط8ن رقم 3 

 لط8بق )  لد ر لبيض8ء

 لسجل  لتج8ر1 768569

إز لة و إض8فة  لنش8ط  ملنهي
بمقت�ضى عقد عرفي بت8ريخ ) بريل 

قررو  شرك8ءشركة  حدودة    2022

 FMB BUSINESS:  ملسؤولية 

.TRADING SARL

و لتطشير  - ز لة  جلس  الد رة 

 لعق8ر1.

- إض8فة  لنف8ي8ت  لصن8عية .

وبيع  ملنتج8ت  شر ء  -  ض8فة 

 ملع8د تدويره8 وإع8دة  لتدوير .

- تحديت قش نين  لشركة .

- وضع  اليد ع  لق8نشني ب8ملحكمة 

رقم  تحت  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

390)82 بت8ريخ 8) بريل2022.
 ستخرج للبي8ن 
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ZNAGA CARREAUX

SARL 

 لسجل  لتج8ر1 : )39305

- لزي8دة في رأسم78  لشركة
))  بن8ء  عن قر ر  لشرك8ء  لشركة 

ZNAGA CARREAUX ش.م.م بت8ريخ 

5 ين8ير 2022،  قد :

قررو   لزي8دة في رأسم78  لشركة 

درهم   800.000,00 قدره  بمبلغ 

إلى  درهم    200.000,00 لرفعه  ن 

عن  وذلك  درهم،   (.000.000,00

طريق إصد ر 7 7.000 حصة جديدة 

 ن فئة 200 درهم للش حدة.

في  للزي8دة  أثبت  إلنج8ز  لنه8ئي 

 لرأسم78  ملذكشر، و لذ1 حّدد ح8لي8 

في 000.000,00.)  قسمة إلى 5.000  

200 درهم  حصة  جتم8عية  ن فئة 

للش حدة  حررة ب8لك8 ل.

لدى  )تم  إليد ع  لق8نشني   2

ب8ملحكمة  لتج8رية  كت8بة  لضبط 

ين8ير2022    (2 في  ب8لد ر لبيض8ء 

تحت رقم 808028. 
      ن أجل  إليج8ز و لبي8ن
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  K.LINE  INTERNATIONAL

S.A.R.L

 RC : 106351/Identifiant

 fiscal : 02521174/I.C.E

0002(8663000007

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

برأس  78 قدره : 5.000.000 درهم

 ملقر  لرئي�ضي: 92 زنقة  لحديبية حي 

 لقرية سيد1  ش ن  لد ر  لبيض8ء

تشسيع غرض  لشركة
وفًق8 ملحضر  جتم8ع  لجمع  لع8م 

أبريل   (7 في  عقد   الستثن8ئي  لذ1 

 K.LINE شركة  شرك8ء  قرر   ،2022

.INTERNATIONAL SARL

  تد د  لغرض  ملؤس�ضي للشركة 

:صن8عة  ملع8دن.
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جميع  لعملي8ت  ع8م،  وبشكل 
 لصن8عية  ملتعلقة بشكل  ب8شر أو 
كلًي8 أو جزئًي8 ب8لعملي8ت  غير  ب8شر، 
لتسهيل  وذلك  أعاله،  إليه8   ملش8ر 
نش8ط  لشركة،  تطشير  أو  تعزيز  أو 
وكذلك جميع  ملش8رك8ت  ملب8شرة أو 
غير  ملب8شرة في  ملؤسس8ت  لتي تسعى 

إلى أغر ض  م8ثلة أو ذ ت صلة.
تعديل ق8نشني للم8دة 3.

تحديث  لنظ8م  ألس8�ضي.
تم  إليد ع  لق8نشني  ث8نًي8. 
في  ب8ملحكمة  لتج8ريةب8لد ر  لبيض8ء 

26 أبريل 2022 تحت رقم 822792.
تم تعديل  لسجل  لتج8ر1  ث8لث8. 
في 26 أبريل 2022 تحت رقم 7872) 

 ن  لسجل  لز ني.
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 S I T E V
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 برأس  78 :  350.000.00  درهم
 ملكتب  ملسجل: 37 زنقة أبش عمر ن 

 لف8�ضي ،  ملع8رف ،  لد ر  لبيض8ء
وبحسب  حضر  جتم8ع  لجمع 
بت8ريخ   لع8م  الستثن8ئي  ملنعقد 
 28 ديسمبر)202 ، فقد و فق شرك8ء 

. S I T E V  شركة
ب8إلجم8ع على  لقر ر ت  لت8لية:

وتعشيض  نقل  على  - لتصديق 
 
ً
  شروث8

ً
سهم8  (270(  8ئتين وأربعين 

فيرن8ند  أنطش ن  إيف  بقلم  لسيد 
جير لد  ي8نيك  و لسيد  تيديسكش 
صك  ملير ث  بعد  تيديسكش  بينشيت 
بعد   ، نشفمنبر)202   29 بت8ريخ 
 7 في  تيدزكش  أنطش ن  وف8ة  لسيد 
بشست78  لش�ضي  و لسيدة  ين8ير2020 

 لتي حدثت في 7)  18 )202.
لرأس  ب8لتشزيع  لجديد   إلقر ر 
على  لنحش  أصبح  آلن   مل78  لذ1 

 لت8لي:
إجم8لي  س8هم8ت. 

تيديسكش   فيرن8ند  أنطش ن  إيف 
 YVES ANTOINE FERNAND
TEDESCO 270 سهم 20.000.00) 

درهم.

تيديسكش  بينش   جير لد  ي8نيك 

 YANNICK GERALD BENOIT

TEDESCO  270 سهم   20.000.00) 

درهم.

سهم   200  SOCIETE SOCEM

. 00.000.00) درهم 

فتحية  لجبل    3 سهم 500.00) 

درهم.

سليم8ن   SOULAIMAN VIDIL

فيديل  7) سهم 8500.00 درهم.

سهم    700 أ1  8  جمشعه    

350.000.00   درهم.

و7  ن   6 للم8دتين  -  لتعديل 

 لنظ8م  ألس8�ضي.

ي8نيك  عضشية  لسيد  تجديد   -

تيديسكش  إيف  و لسيد   Yannick

Yves Tedesco   ديرين  ستبد 7 

 ANTOINE  لسيد أنطش ن ت8ديسكش 

.TEDESCO

- تحديث  لنظ8م  ألس8�ضي للشركة 

بعد  لتعديالت  لنظ8 ية على  مل8دتين 

6 و7.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

بت8ريخ ب8لد ر لبيض8ء    لتج8رية 

 ))  8رس2022  برقم 7352)8.
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» SOCEM «
شركة ذ ت  سئشلية  حدودة

 برأس  78 32.500).3 درهم

 ملكتب  ملسجل: 37 زنقة أبش عمر ن 

 لف8�ضي ،  ملع8رف ،  لد ر  لبيض8ء

وبحسب  حضر  جتم8ع  لجمع 

بت8ريخ   لع8م  الستثن8ئي  ملنعقد 

شرك8ء  و فق  فقد   ،  21/02/2022

» SOCEM « شركة

على  لقر ر ت  لت8لية:  ب8إلجم8ع 

وتعشيض  على  لتحشيل   لتصديق 

إيف  ورثته8.  لسيد  سهم   (7077(

و لسيد  تيديسكش  فيرن8ند  أنطش ن 

 YVES ي8نيك جير لد بينش  تيديسكش 

 ANTOINE FERNAND TEDESCO

 YANNICK GERALD BENOIT و 

بت8ريخ إرث  صك  عقب   TEDESCO

عقب وف8ة  لسيد   ،  29/11/2021  

 ANTOINE تيديسكش  أنطش ن 

 .07/01/2020 في   TEDESCO

 LUCIE بشست78  لش�ضي  و لسيدة 

POSTAL في 17/05/2021

لرأس  ب8لتشزيع  لجديد   إلقر ر 

على  لنحش  أصبح  آلن   مل78  لذ1 

 لت8لي :

إجم8لي  س8هم8ت 

تيديسكش  فيرن8ند  أنطش ن  إيف 

 YVES ANTOINE FERNAND

سهم  6037  TEDESCO 

509.250.00.) درهم.

تيديسكش  بينش   جير لد  ي8نيك 

 YANNICK GERALD BENOIT

سهم   3987  TEDESCO

996.750.00 درهم.

 2506 MAC-PUR CIM

626.500.00 سهم.

سهم   (2530 أ1  8  جمشعه 

32.500.00).3 درهم.

7  ن  و   6 للم8دتين  -  لتعديل 

 لنظ8م  ألس8�ضي.

ي8نيك  عضشية  لسيد  تجديد   -

تيديسكش  إيف  و لسيد   yannick

yves tedesco  ديرين.

- تحديث  لنظ8م  ألس8�ضي للشركة 

بعد  لتعديالت  لنظ8 ية على  مل8دتين 

6 و 7.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

30/03/2022 برقم 9672)8.
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AUTOBAT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 برأس  78 2.000.000.00 درهم

 ملكتب  ملسجل: 37 زنقة أبش عمر ن 

 لف8�ضي ،  ملع8رف ،  لد ر  لبيض8ء

وبحسب  حضر  جتم8ع  لجمع 

بت8ريخ   لع8م  الستثن8ئي  ملنعقد 

شرك8ء  و فق  فقد   ،  22/02/2022

على  ب8إلجم8ع   AUTOBAT شركة 

 لقر ر ت  لت8لية:

  لتصديق على  لتحشيل وتعشيض 

ورثته8.  سهم   (8000( آالف  ثم8نية 

 لسيد إيف أنطش ن فيرن8ند تيديسكش 

و لسيد ي8نيك جير لد بينش  تيديسكش 

 YVES ANTOINE FERNAND

 YANNICK GERALD و   TEDESCO

BENOIT TEDESCO عقب صك إرث 

وف8ة  عقب   ،  29/11/2021 بت8ريخ 

 ANTOINE لسيد أنطش ن تيديسكش 

TEDESCO في 17/05/2021.

لرأس  ب8لتشزيع  لجديد   إلقر ر 

على  لنحش  أصبح  آلن   مل78  لذ1 

 لت8لي :

إجم8لي  س8هم8ت 

تيديسكش  فيرن8ند  أنطش ن  إيف 

 YVES ANTOINE FERNAND

سهم   5800  TEDESCO

580.000.00 درهم

تيديسكش  بينش   جير لد  ي8نيك 

 YANNICK GERALD BENOIT

سهم   5800  TEDESCO

580.000.00 درهم

سيمشنسيني  س8نشيز  فيليبي 

 FELIPE SANCHEZ SIMONCINI

700 سهم 70.000.00 درهم

سهم   2000  SOCEM شركة 

200.000.00 درهم

سهم   6000  SITEV شركة 

600.000.00 درهم

سهم   20.000 أ1  8  جمشعه 

2.000.000.00 درهم.

7  ن  و   6 للم8دتين  -  لتعديل 

 لنظ8م  ألس8�ضي.

ي8نيك  عضشية  لسيد  تجديد   -

تيديسكش  إيف  و لسيد   yannick

yves tedesco  ديرين.

- تحديث  لنظ8م  ألس8�ضي للشركة 

بعد  لتعديالت  لنظ8 ية على  مل8دتين 

6 و 7.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

30/03/2022 برقم 9672)8.

306 P



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022)الجريدة الرسمية   8686

 ENGIE SERVICES MAROC
Société Anonyme

RC : 34017

رأس  مل78: 587.700.)37 درهم

 ملقر  لرئي�ضي: طريق  لجديدة 

ب.ك 377 كلم 3.5) بلدية أوالد 

عزوز  ح8فظة نش صر 90)20- 

 لد ر  لبيض8ء

زي8دة رأس  مل78
في  وفًق8 ملحضر  الجتم8ع  ملؤرخ 

29 ديسمبر )202 ، قرر  لجمع  لع8م 

زي8دة  إجر ء  ب8إلجم8ع   الستثن8ئي 

عن   (09.000.00 بمبلغ  رأس  مل78 

090.000.) سهم  طريق  الكتت8ب في 

 ENGIE AFRIQUE خصصة لشركة 

شركة  س8همة  بسطة  ع  وهي   ،

في  لسجل  و حد  سجل  شريك 

 DENANTERRE لشركة.   لتج8ر1 

تحت  لرقم 778)787)8 ،  ن خال7 

 ملس8همة  لنقدية.

إلى  وبذلك تمت زي8دة رأس  مل78 

 بلغ 587.700.00.)37 درهم

ب8ملحكمة  تم   إليد ع  لق8نشني: 

بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

2022/10/02 برقم 2398)8.

307 P

 ENGIE SERVICES MAROC
Société Anonyme

RC : 34017

رأس  مل78: 587.700.)37 درهم

 ملقر  لرئي�ضي: طريق  لجديدة 

ب.ك 377 كلم 3.5) بلدية أوالد 

عزوز  ح8فظة نش صر 90)20- 

 لد ر  لبيض8ء ،

يشسف  لخمر1   ستق8لة  لسيد 

خط8ب  إثر  كمدير   ن  ه8 ه 

 الستق8لة بت8ريخ 17/12/2021

ب8ملحكمة  تم   إليد ع  لق8نشني: 

بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

14/03/2022 برقم 7536)8.

308 P

STEELPLAST
SARL AU

برأسم78 00.000)درهم
 ملكتب  ملسجل: 59 ، ش8رع 

 لزرقطشني ، إق8 ة  لشرود ،  لط8بق 
 لث8 ن رقم 27
 لد ر  لبيض8ء.

إق8لة  ملسير. - تعيين  سير جديد
تعديل  مل8دة 5)  ن  لنظ8م 

 ألس8�ضي. - تحديث  لنظ8م  ألس8�ضي.
لشركة  قرر  لشريك  لشحيد 

STEELPLAST SARL AU
د ليد   سع8دة   ستق8لة  لسيدة 
SAADA Dalida  ن  نصب  ملسير 
 André وتعيين  لسيد أندريه جيروم 
Jérôme  سيًر  وحيًد  للشركة لفترة 

غير  حدودة.
5)  ن  لنظ8م  تعديل  مل8دة 
بتحديث  علم8  و إلح8طة   ألس8�ضي 

 لنظ8م  ألس8�ضي.
في  ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   25 في   لتج8رية ب8لد ر  لبيض8ء 

2022 برقم 7)8227
309 P

 ENGIE SERVICES MAROC
SARL

حي ليس8سفة طريق  لجديدة 
ب. ك 377 كم 3.5) أوالد عزوز 

 لد ر  لبيض8ء
وبن8ء على  لقر ر  الستثن8ئي بت8ريخ 

20/04/2022 ملس8همي  لشركة:
فيليب  قررو  ستق8لت  لسيد   •
و لسيد   Philippe Miquel  يكيل 
ليشن  أدري8ن  و لسيد  حسن  ق8سم 
Adrien Leone  ن  ن8صبهم 

كمديرين.
أعض8ء  جلس  إلد رة  تعيين   •

 لجدد.
• صالحي8ت  إلجر ء ت  لشكلية.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

4/12/2022 تحت رقم 667)82.
310 P

 ENGIE SERVICES MAROC
SARL

حي ليس8سفة طريق  لجديدة ب. 
ك 377 كم 3.5) أوالد عزوز  لد ر 

 لبيض8ء
وبن8ء على  لقر ر  الستثن8ئي بت8ريخ 

31/03/2022 ملس8همي  لشركة:
 
ً
تعيين  لسيد زي8د يشنس رئيس8  •
ملجلس إد رة  لشركة ملدة 6 سنش ت.

• تحديد  لتشقيع8ت  ملصرفية.
• صالحي8ت  إلجر ء ت  لشكلية.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

20/04/2022 تحت رقم 668)82.
311 P

D& S COM
 كتب  لحس8ب8ت

 ح8سب  عتمد  ن طرف  لدولة 
ش8رع  لحز م  لكبير تجزئة  ملشحدين
 إق8 ة يشسف 3 رقم )  لحي  ملحمد1

 لد ر  لبيض8ء

 له8تف 0522.66.60.03

 ALL SECURE SYSTEMS شركة
ش.م.م

- تفشيت  لحصص  الجتم8عية 
-  ستق8لة  سير لشركة 

- تغيير  لشكل  لق8نشني للشركة 
إثر  حضر  لجمع  لع8م 
بت8ريخ   الستثن8ئي  ملنعقد 
قرر  س8همش   ،  18/04/2022
 ALL SECURE SYSTEMS شركة 
شركة  حدودة  ملسؤولية، رأسم8له8 
درهم،   (00.000.00  الجتم8عي 
ب8لد ر  لبيض8ء،  و قره8  الجتم8عي 
 22 5  لرقم  3  لط8بق  زنقة شهرز د 

ب8مليي،  لقي8م ب8لتعديالت  لت8لية : 
حصة  جتم8عية   600 تفشيت   -
عبد  للطيف  طرف  لس8دة   ن 

 ستيتش لف8ئدة  لسيد خ8لد جر 1 
عبد  -  ستق8لة  ملسير  لسيد 

 للطيف  ستيتش  ن  نصبه . 
للشركة  تغيير  لشكل  لق8نشني   
 ن شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
إلى شركة  حدودة  ملسؤولية بشريك 

وحيد.

تحيين  لق8نشن  ألس8�ضي   -

للشركة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

بت8ريخ  ب8لبيض8ء   لتج8رية 

28/04/2022 تحث رقم 822796. 

312 P

BY TALINE
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد

0)7 ش8رع  لزرقطشني إق8 ة حمد 

 لشقة )  لد ر  لبيض8ء

بت8ريخ  -  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

06/04/2022 قرر  8 يلي :

بإض8فة  تمديد غرض  لشركة   -

وتسشيق   لنش8ط  لت8لي: ستير د 

 ملشروب8ت  لكحشلية وبيع  ملشروب8ت 

 لكحشلية 

02  ن  -  لتعديل  لنسبي للم8دة 

 لنظ8م  ألس8�ضي ؛

- تحديث  ألنظمة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   -

بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

20/04/2022 تحت رقم 887)82.

313 P

SUCCURSALE SYA MAROC
RC 539897

26 ش8رع  يرس سلط8ن،  لط8بق 

 ألو7، شقة 03 -  لد ر  لبيض8ء
قرر   ،2022 5)  8رس  بت8ريخ 

إد رة  لشركة  ألم  ملسم8ة   جلس 

وله8  شركة  س8همة  بسطة،   SYA

كرنش  ش8رع   5 في   كتبه8  ملسجل 

 RCS  9(0857900 300)9  �ضي، 

قرر فتح فرع في  فرنس8،   - في إيفر1 

 ملغرب تحت  لخص8ئص هي كم8 يلي :

 لشكل  لق8نشني : فرع.

 SUCCURSALE  :  سم  لشركة 

SYA MAROC

:  الستش8ر ت   لغرض  لرئي�ضي 

في  عقشد  لتأ ين  وإد رة   إلد رية 

 لخ8رج وني8بة عن  ألج8نب.
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26 ش8رع  يرس   :  ملكتب  لرئي�ضي 
 -  03 شقة  سلط8ن،  لط8بق  ألو7، 

 لد ر  لبيض8ء.
للفرع ملدة  يعين  دير    :   إلد رة 

غير  حدودة.
 لسيد أ ير1 يشسف ب8تريك ح8 ل 

.20EC62905 جش ز  لسفر رقم
تسجيل  تم   :  لسجل  لتج8ر1 
في  لد ر  في  لسجل  لتج8ر1   لفرع 
 لبيض8ء بت8ريخ 2) أبريل 2022 تحت 

رقم 539897  ن  لسجل  لتحليلي.
314 P

GOLDEN TAPE
SARL

تفشيت  لحصص  الجتم8عية
بمشجب  حضر  جتم8ع  لجمع 
ب8لد ر  لبيض8ء   لع8م  الستثن8ئي 
 ملؤرخ يشم02/11/2021 تقرر  8 يلي:
بين  بيع  ألسهم  على  -  ملش فقة 
جهة  أيشب  ن  خربشش   لسيد 

و لسيد رب8 ي رشيد  ن جهة أخرى.
-  ستق8لة  لسيد خربشش أيشب.

رشيد  رب8 ي  تعيين  لسيد   -
كمسيروحيد.

صحيح  بشكل  تلتزم  لشركة   -
للمسير  لشحيد  ب8لتشقيع  لشحيد 

 لسيد رب8 ي رشيد.
- تحديث  ألنظمة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

24/11/2021 تحت رقم 509)80.
315 P

 BLUE FOUNTAIN MEDIA
SARL

تفشيت  لحصص  الجتم8عية
بمشجب  حضر  جتم8ع  لجمع 
ب8لد ر  لبيض8ء   لع8م  الستثن8ئي 
تقرر  04/04/2022 يشم    ملؤرخ 

 8 يلي :
بين  بيع  ألسهم  على  -  ملش فقة 
جهة  فتيحة  ن   لسيدة  صب8ح 

و لسيد رب8 ي رشيد  ن جهة أخرى.
-  ستق8لة  لسيدة  صب8ح فتيحة.

- تعيين  لسيد رب8 ي رشيد كمسير 
وحيد.

صحيح  بشكل  تلتزم  لشركة   -
للمسير  لشحيد  ب8لتشقيع  لشحيد 

 لسيد رب8 ي رشيد.
- تحديث  ألنظمة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

14/04/2022 تحت رقم 267)82.
316 P

LEADY EMBALLAGE
SARL

تفشيت  لحصص  الجتم8عية
بمشجب  حضر  جتم8ع  لجمع 
ب8لد ر  لبيض8ء   لع8م  الستثن8ئي 
تقرر   14/07/2020 يشم   ملؤرخ 

 8  يلي :
بين  بيع  ألسهم  على  -  ملش فقة 
 لسيد  سك8ر  حمد و لسيدة أشبيلش 
رقية  ن جهة و لسيد رب8 ي رشيد  ن 

جهة أخرى.
 -  ستق8لة  لسيد  سك8ر  حمد

 و  لسيد  سك8ر عي�ضى.
- تعيين  لسيد رب8 ي رشيد كمسير 

وحيًد.
صحيح  بشكل  تلتزم  لشركة   -
للمسير  لشحيد  ب8لتشقيع  لشحيد 

 لسيد رب8 ي رشيد.
- تحديث  ألنظمة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

24/07/2020 تحت رقم 068)77.
317 P

TAZIT IMMOBILIERE
ش.م.م.

ذ ت شريك وحيد
رأسم8له8 : 00.000) درهم
39،  حج اللة  لي8قشت

  لد ر  لبيض8ء
و فق   2022 أبريل   6 بت8ريخ 
خليل   لشريك  لشحيد  لسيد 
على  ستق8لة  لسيد   إلدري�ضي 
 صطفى  لحط8ب  إلبر هيمي  ن 
وبذلك  للشركة  ث8ني  كمسير   ه8 ه 
ب8لتشقيع  تصبح  لشركة  لز ة 

 لفرد1 للسيد خليل  إلدري�ضي.

بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتج8رية ب8لد ر 
 لبيض8ء بت8ريخ 28 أبريل 2022 تحت 

رقم 822858.
318 P

GAUSSIAN
SARL au

شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة 
بشريك وحيد

حل تلق8ئي للشركة
بمشجب  حضر  لجمع  لع8م 
 2022 ))  بريل  بت8ريخ   الستثن8ئي 
ز يد هم8ز  لشريك  وبحضشر  لسيد 
و لد1  كشسيشن  لشركة   لشحيد 
 9 إق8 ة كليز عم8رة   (7  قره8 برقم 
ز وية ش8رع لاليقشت وزنقة  لعرع8ر 

 لد ر لبيض8ء، تقرر  8يلي :
) -حل تلق8ئي و بكر للشركة :
قرر  لجمع  لع8م حل  لشركة.

2 - تحديد  ملسؤو7 عن  لتصفية :
رقم  هم8ز  ز يد  تعيين  لسيد  تم 
 BL (20979  لبط8قة  لشطنية 
2  8رس  ش8رع   557 بـ  و لك8ئن 
للقي8م   ، )  لد ر لبيض8ء   الندلس 
بكل إجر ء ت  لتصفية بمقر  لشركة 
 9 عم8رة  كليز  إق8 ة   (7 في  و ملحدد 
ز وية ش8رع لاليقشت وزنقة  لعرع8ر 

 لد ر لبيض8ء.
3 -  لتصريح  لق8نشني :

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بت8ريخ ب8لد ر  لبيض8ء    البتد ئية 
22  بريل 2022 تحت رقم 822278 .

لإلعالم

319 P

 STE * PARAPHARMACIE LA
JOIE

S.A.R.L AU 
 لتج8ر1  لسجل 63)250

 لحل  ملسبق للشركة
ب  عرفي  ؤرخ  عقد  بمشجب 
ب8لد ر  لبيض8ء  01/03/2022 
تم   19/03/2022 بت8ريخ  و سجل 
لشركة  تحرير  حضر  لجمع  لع8م 

بشريك و حد حيت تقرر  8 يلي: 

 لحل  ملسبق للشركة 

بشكيد  ع8ئشة  تعيين  لسيدة 

للبط8قة  لشطنية   لح8 لة 

ب  جمع  و لس8كنة   BH(22860
 لسع8دة ) رقم 68) سيد1  عروف 

 لبيض8ء كمصفية للشركة . 

تحديد  قر  لتصفية:  لسع8دة 
سيد1  عروف   (68 ).رقم 

 لد ر  لبيض8ء. 

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

20/04/2022 تحت رقم 797)82.

250(63  :   لسجل  لتج8ر1 

ب8لد ر  لبيض8ء.

320 P

ODYSSEE AUTO شركة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك و حد
رأس  مل78: 100،000.00 درهم

 ملقر  الجتم8عي :  23 ش8رع عقبة بن 

ن8فع  لحي  ملحمد1  لد ر  لبيض8ء

 RC : 406491

 حضر  لجمع  لع8م  الستثن8ئي

حل  لشركة وتشقيف نش8طه8 

 لتج8ر1 نه8ئي8

على   2022 7)  8رس   لسنة 

قرر  لسيد  صب8ح8   (0  لس8عة 

و  ملسير  ع8د7  لشريك   شيس8ت 

  ODYSSEE AUTO لشركة   لشحيد 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة برأس 
 78 قدره 100،000.00 درهم ، قرر 

 8 يلي :

جدو7 أعم78 : 

نش8طه8  وتشقيف   : حل  لشركة 

 لتج8ر1 نه8ئي .

تعيين  ملصفي.

تحديد  قر  لتصفية.

 لصالحي8ت.

قررت  لجمعية   :  لقر ر  ألو7 

غير  لع8دية  لحل  ملبكر   لع8 ة 

للنش8ط  و لشقف  لنه8ئي  للشركة 

هذ   وتصفيته8  عتب8ًر   ن   لتج8ر1 

 ليشم.
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تستمر  لشركة  للق8نشن  وفق8 

لغ8ي8ت  لتصفية .

خال7 فترة  لتصفية:

- يتبع  سم  لشركة عب8رة »شركة 

تحت  لتصفية«.

في  قر  سيبقى  قر  لتصفية   -

 لشركة.

:  لجمعية  لع8 ة   لقر ر  لث8ني 

تعين  صفي  لشركة  ملنحلة:

ع8د7  لذ1  -  لسيد  شيس8ت 

للقي8م  أوسع  لصالحي8ت   نحه 

بعملي8ت  لتصفية.

جميع  منح 
ُ
ت  :  لقر ر  لث8لث 

أو  لح8 ل  ستخرج   لصالحي8ت 

نسخة  ن هذه  لشثيقة لتنفيذ جميع 

 إلجر ء ت  لشكلية  لتي ينص عليه8 

 لق8نشن.

في  ملحكمة  تشدع  ملح8ضر 

 لتج8رية ب8لد ر  لبيض8ء

في  ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

19/04/2022 تحت رقم )73)82.

321 P

 ئتم8نية كشنفيسكش ش م م

لالستش8رة  لق8نشنية و لجب8ئية 

 ح8سب  عتمد  ن طرف  لدولة

  له8تف: 55-70-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

confisco@menara.ma

 TAHAR ECOLOGY 
DEVELOPMENT

sarl d’au

ط8هر  يكشلشجي ديفلبمن ش.م.م 

بشريك وحيد
ر سم8له8 00.000,00) درهم

37) ز وية طريق  والد زي8ن وزنقة 

 صش ن  لشقة رقم 7

  لط8بق  لر بع  لد ر  لبيض8ء.

 لسجل  لتج8ر1 عدد 7.625)7 

حل  سبق للشركة 
بمقت�ضى  حضر  لجمع  لع8م 

في  للشركة  ملؤرخ   الستثن8ئي 

بمقره8  و  ملنعقد   11/04/2022

 الجتم8عي تقرر  8 يلي: 

قبش7  ستق8لة  ملسير  لسيد ط8هر 

 لعك78 وإبر ئه  إلبر ء  لت8م

بصفة  سبقة  حل  لشركة   -

ألو نه8.

 ، ط8هر  لعك78  تعيين  لسيد 

كمصفي   لشريك  لشحيد ب8لشركة، 

للشركة و نحه ك8فة  لصالحي8ت في 

هد   لصدد.

كمقر  تعيين  ملقر  الجتم8عي   -  

لتصفية  لشركة .

تم  إليد ع  لق8نشني للمحضرين   

بت8ريخ  ب8لـمحكمة  لتج8رية ب8لبيض8ء 

22/04/2022 تحت رقم 822.222 
 قتطف و بي8ن 
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BLANKETEX
شركـة  حدودة  ملسؤولية بشريك 

وحيد رأسم8له008 .00.000) درهم

76 ش8رع زرقطشني  لط8بق 2 شقة 6 

 لد ر  لبيض8ء

حل قبل  ألجل للشركة
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

حل  تقرر   14/04/2022 بت8ريخ 

قبل  نته8ء  أعاله   لشركة  ملذكشرة 

 ملدة  ملحددة و تصفيته8.

كمصفي  لسيد  نصب  قد  و 

  شريك سليم8ن  ملقيم دو ر تقنشرت 

و  غ8نم   نت8نشت   لفشق8نية سيد1 

لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 ل 

له  وفشضت   (8(((9EB رقم 

أجل  لقي8م   لسلط8ت  ملطلقة  ن 

 ، ب8لعملي8ت  الجتم8عية  لج8رية 

تحقيق  ألصش7 و تخليص  لديشن . 

 76 ب  حدد   قر  لتصفية 

 6 شقة   2 زرقطشني  لط8بق  ش8رع 

 لد ر  لبيض8ء.

بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني   -  2

لدى  ملحكمة  لتج8رية   لضبط 

بت8ريخ 27/04/2022  ب8لد ر  لبيض8ء 

تحت رقم 822690.
 ن أجل  لتخليص و  إلشه8ر
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» NEW ERA « شركة

S.A.R.L AU

تبع8 لقر ر  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

 NEW ERA« SARL AU  « لشركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

و  درهم   (00.000,00 رأسم8له8 

 قره8  الجتم8عي, جن8ن  لخليفة رقم 

7)5 ط8بق  لث8ني, قلعة  لسر غنة.

 تقرر بت8ريخ 8)  بريل 2022 :

حـل  لشركــة

كمحل لحل  تعيين  قر  لشركة, 

 لشركة

أس8 ة  لعرب8و1  تعيين  لسيد 

لحل  لشركة

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 25 يشم  بقلعة  لسر غنة   البتد ئية 

 بريل 2022 تحت رقم 185/2022. 
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 SOMFIC SARL شركة
رأسم8له8 00.000.00) درهم

و  قره8  الجتم8عي  لك8ئن ببسمة 

II GH5 عم8رة )2  لشقة 7) 

 لد ر  لبيض8ء

بمقت�ضى عقد عرفي  ؤرخ بت8ريخ 

ب8لبيض8ء  13/04/2022  ملنعقد 

تقرر  8 يلي :

حل  سبق للشركة.

بلخير  نسرين  تعيين  لسيدة 

لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 لة 

عن  كمسؤولة   BJ229872 رقم 

تصفية  و ك8ن  تصفية  لشركة 

 لشركة هش  قره8  الجتم8عي  لك8ئن 

 (7 )2  لشقة  II GH5 عم8رة  ببسمة 

 لد ر لبيض8ء.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

بت8ريخ  ب8لبيض8ء   لتج8رية 

26/04/2022 تحت رقم )82255. 

 لسجل  لتج8ر1 رقم 3)3087.
لإلش8رة و  لبي8ن.
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DADES ELECTRICITE-
DADELEC

 نحال7  لشركة
تعيين  أ شر  لتصفية

إن  لجمعية  لع8 ة  لع8دية 
لشرك8ء  ع8دية  غير  بصفة   ملنعقدة 
 DADES ELECTRICITE شركة 
رأس  8له8   ،- DADELEC SARL
فبر ير   9 درهم قرر بت8ريخ   (00.000

2022،  ملش فقة على :
 نحال7 شركة :

حمد و1  تعيين  لسيد  حمد 
 أ شر  لتصفية.

ش8رع   (73  : و ملقر  الجتم8عي 
سيد1  كشر و1  بن  حمد   خت8ر 

 لبرنش�ضي  لد ر  لبيض8ء.
كمك8ن  لتصفية.

بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتج8رية ب8لد ر 
 ،2022 22  8رس  بت8ريخ   لبيض8ء 

تحت رقم 8739)8.
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DARELMA
 en liquidation

SARL AU
RC : 108783

رأس  مل78: 500.000.00 درهم
 ملقر  لرئي�ضي: ز وية ش8رع  لحسن 
 ألو7 و زنقة غشرو -  لط8بق  ألو7 - 

20000  لد ر  لبيض8ء
في  حضر  لقر ر ت  الستثن8ئي 
بت8ريخ ) أكتشبر )202 ، قرر  ملس8هم 

 لشحيد :
جشلي8ن  والية  لسيد  تمديد   -
غرينش Julien Guérineau  ن  ش ليد 
زنقة   3 في  و ملقيم   (979 أبريل   (6
-cil 20(00  لد ر  لبيض8ء  د ي8تيف8ر 
رقم للبط8قة  لشطنية  ح8 ل   ، 

BE 79203H ، بصفته  صفًي8 ؛
ك8ن  نقل  قر  لشركة  لذ1   -
ش8رع  لرشيدى   20 في   

ً
س8بق8 يقع 

 : إلى  لعنش ن  لت8لي  ب8لد ر  لبيض8ء 
 - ) و زنقة غشرو  ز وية ش8رع  لحسن 
 لط8بق  ألو7 - 20000  لد ر  لبيض8ء.
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إيد عه  تم   إليد ع  لق8نشني: 
ب8لد ر  لبيض8ء  ب8ملحكمة  لتج8رية 
بت8ريخ 3  8رس 2022 برقم 5362)8.
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AIB PAYSAGES
SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
رأسم8له8 : 00.000) درهم

 ملقر  الجتم8عي :  لتقى ش8رع يعقشب 
 ملنصشر وزنقة  سح8ق  بن حنين 
 لط8بق )  لشقة )  لد ر  لبيض8ء
 لسجل  لتج8ر1 رقم : 63)357

قرر   2022 28  8رس  بت8ريخ 
 حضر  لجمع  لع8م للشرك8ء برئ8سة 

 لسيد  دلس  حمد  8 يلي :
 لحل  ملسبق للشركة  بتد ء  ن 

28  8رس 2022.
بشخص  للشركة  تعيين  صفي 
بط8قته  رقم  إدلس  حمد   لسيد 

JM7(08 للتعريف  لشطنية
بملتقى  تحديد  قر  لتصفية 
ش8رع يعقشب  ملنصشر وزنقة  سح8ق 
)  لد ر  )  لشقة   بن حنين  لط8بق 

 لبيض8ء.
قرر  حضر  لجمع  لع8م للشركة 
 لسيد تفشيض إدلس  حمد للقي8م 
بحل  بجميع  إلجر ء ت  ملتعلقة 
في  ذلك  لتشطيب  في  بم8   لشركة 

 لسجل  لتج8ر1.
لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 
ب8ملحكمة  لتج8رية  كت8بة  لضبط 

 2022 أبريل   27 في  ب8لد ر  لبيض8ء 
تحت رقم 7)8226.
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STEAM PROFESSIONAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم8له8 : 00.000) درهم

 ملقر  إلجتم8عي : 79 ش8رع  بن 

سين8ء،  لط8بق  لث8ني شقة 6 و8 

أكد 7  لرب8ط

بت8ريخ  بمقت�ضى عقد عرفي حرر 
وضع  لق8نشن  2022تم  22  8رس  

 ألس8�ضي لشركة  حدودة  ملسؤولية 

خ8صيته8 ك8لت8لي :

 لشرك8ء :
 لهاللي إسم8عيل.

كم78 هش8م.
 لهدف : للشركة  ألهد ف  لت8لية:

خد 8ت تنظيف  لسي8ر ت.
للمك8تب،  ملب8ني  روتيني  تنظيف 

 إلد رية أو  لتعليمية.
ملعد ت  ملق8هي،  روتيني  تنظيف 

 ملط8عم و لفن8دق.
في  لهش ء  تنظيم  أل 8كن  لع8 ة 

 لطلق.
 ملدة : 99 سنة.

رأسم78  لشركة :  حدد فيه8 قدره 
 (000 إلى  درهم  قسم   (00.000
درهم للش حدة   (00 فئة  حصة  ن  
على  لشكل  بين  ملس8همين   شزعة 

 لت8لي :
 500 إسم8عيل   لسيد  لهاللي 

حصة بمبلغ 50.000 درهم.
حصة   500 هش8م  كم78   لسيد 

بمبلغ 50.000 درهم.
بمبلغ  حصة   (000  :  ملجمشع 

00.000) درهم.
 لتسيير : تسيير  لشركة  ن طرف 
و لسيد  إسم8عيل   لسيد  لهاللي 

كم78 هش8م.
تم  إليد ع  لق8نشني   :  إليد ع 
ب8ملحكمة  لتج8رية  بكت8بة  لضبط 
تحت    2022 أبريل   25 يشم  ب8لرب8ط 

رقم )0)27).
ب8لسجل  لتج8ر1  رقم  لتقييد 

.(59733
بمث8بة  قتطف وبي8ن
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GILEZO
S.A.R.L
تأسيس

وضع   2022 أبريل   26 بت8ريخ  تم 
ق8نشن  نظم لشركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
.GILEZO S.A.R.L : لتسمية 

 لهدف :
تشصيل  نزلي.

 لتج8رة  إللكترونية.

 لشس8ئط  ملتعددة.
بيزنيس  زينيت   :  ملقر  إلجتم8عي 

بشك8ر  لط8بق  ش8رع  سلم  سنتر 

3شقة 7) ب8ب دك8لة  ر كش.

سنة تبتدئ  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنه8ئي للشركة.

في  حدد   :  لرأسم78  إلجتم8عي 

درهم  قسم8   (00.000.00  بلغ 

درهم   (00 000) حصة  ن فئة  إلى 

 شزعة ك8آلتي :

 MR. ABDERRAHMANE

.MAHROUSAMINE 250 PARTS

 250  MR. NABIL GADDH

.PARTS

 MR. MOHAMED BOUSHYL

.250 PARTS

 MR. EL MAHDI EL JAZOULI

.250 PARTS

:  ن ف8تح ين8ير إلى   لسنة  مل8لية 

)3 ديسمبر .

طرف  تسير  ن   :  إلد رة 

 MR. ABDERRAHMANE

 MR. NABIL و MAHROUSAMINE

.GADDAH

لدى كت8بة   : تم  إليد ع  لق8نشني 

 لضبط للمحكمة  لتج8رية بمر كش 

رقم  تحت   2022 أبريل   29 بت8ريخ 

وسجلت  لشركة ب8لسجل   (353(7

 لتج8ر1 تحت رقم 25057).
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STE.NETSTATION
SARL

تم بت8ريخ 5) أبريل 2022  جتم8ع 

ع8م  ستثن8ئي حدد بمشجبه  لنق8ط 

 آلتية :

شركة  تصفية  قفل  تم 

تمت  أن  بعد   NETSTATION

وإبر ء  تقرير  ملصفي  على   ملص8دقة 

ذ ته  عتب8ر   ن 5) أبريل 2022.

 5 يشم   : تم  إليد ع  لق8نشني 

لدى  ملحكمة  لتج8رية   202218 

بمر كش تحت رقم 8)357).
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DARTIS TECH
تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية 

بشريك وحيد
عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

تمت   ،2022 أبريل   7 يشم  ب8لرب8ط 

لشركة  صي8غة  لق8نشن  ألس8�ضي 

 حدودة  ملسؤولية بشريك وحيد له8 

 لخص8ئص  لت8لية :

.DARTIS TECH : لتسمية 

 لهدف :

خد 8ت  ملعلش 8ت  لتج8رية.

ش8رع  بن   79  :  ملقر  إلجتم8عي 

أكد 7  6  لط8بق  لث8ني  شقة  سين8 

 لرب8ط.

سنة  بتد ء  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

تأسيس  لشركة.

 لرأسم78 : حدد رأسم78  لشركة 

في  بلغ 00.000).

إلى  تسيير  لشركة  عهد   :  إلد رة 

.MR. BENRIDA MOHAMED

إلى  ين8ير  ف8تح  : ن   لسنة  مل8لية 

غ8ية )3 ديسمبر.

وتسجيل   : تم  إليد ع  لق8نشني 

 لشركة ب8لسجل  لتج8ر1 للمحكمة 

أبريل   (8 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 59503).
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ACCORD FIDUCIAIRE

كتب  ح8سب  عتمد  ن طرف  لدولة

23، ش8رع  لجيش  مللكي سيد1 بنشر

 لهالتف : 37.)05.23.36.9

KSAR  EL KHAIR
تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية

ذ ت  لشريك  لشحيد

بمقت�ضى عقد عرفي  ؤرخ بت8ريخ 
تحرير  لق8نشن  تم   2022 29  8رس 

 ألس8�ضي لشركة  حدودة  ملسؤولية 

ب8لخص8ئص  ذ ت  لشريك  لشحيد 

 لت8لية :

KSAR EL KHAIR : لتسمية 

سش ء  هدف  لشركة   :  لهدف 

ب8ملغرب أو ب8لخ8رج لص8لحه8 أولص8لح 

 لغير هش :
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 نعش عق8ر1.

سنة تبتدئ  ن ت8ريخ   99  :  ملدة 

 لتقييد ب8لسجل  لتج8ر1.

ش8رع   /76  :  ملقر  الجتم8عي 

 لزرقطشني  لط8بق  لث8ني  لشقة رقم 

6  لد ر  لبيض8ء
رأسم78   :  لرأسم78  الجتم8عي 

درهم   (00.000.00 هش   لشركة 

 (000 ) 8ئة ألف درهم)  قسمة إلى 

 (00 سهم قيمة  لسهم  لش حد هي 

درهم  حررة ب8لك8 ل كله8 في  لكية 

 له8شمي  لك8و1.

:  ن طرف  لسيد  تسيير  لشركة 

 له8شمي  لك8و1.

ف8تح  تبتدئ  ن   :  لسنة  مل8لية 

ين8ير وتنتهي في )3 ديسمبر  ن  فغس 

 لسنة.

بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 

ب8لد ر  للمحكمة  لتج8رية   لضبط 

 لبيض8ء بت8ريخ 25 أبريل 2022 تحت 
رقم 822265.

تحت  :  سجل   لسجل  لتج8ر1 
رقم 339)57  لد ر  لبيض8ء
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 كتب   شدح للحس8ب8ت و لدر س8ت  لجب8ئية 

و لق8نشنية

ز وية ب8ترنشن و إلسكندرية، عم8رة لينII 8 شقة 

B2 حي  ملستشفي8ت  لد ر لبيض8ء

 له8تف : 022.82.65.98

INSANE PROD
في 332، ش8رع  بر هيم  لرود ني 

 لط8بق  لخ8 س رقم )2 إق8 ة 

 لريح8ن  ملع8رف  لد ر لبيض8ء

عرفي  عقد  بمقت�ضى 

25  8رس  في  ب8لد ر لبيض8ء،  ؤرخ 

2022 تم تحرير نظ8م أس8�ضي لشركة 

و حد  بشريك   حدودة  ملسؤولية 

خ8صيته8 ك8لت8لي :

 INSANE PROD  :  لتسمية 

ش.م.م بشريك و حد.

) ختصر)  لشركة   لغرض 

ب8ملغرب  هدفه8  إلجتم8عي  حددت 

وخ8رج  ملغرب في :

و ملنتدي8ت  تنظيم  ألحد ث 

و ملع8رض و ملؤتمر ت.

ونشر  ملشسيقى،   إلد رة  لفنية، 

وإنت8ج  لتسجيالت و لترويج، وأعم78 

 لفن.

حجز  ألنشطة  لري8ضية 

و لترفيهية.

 إلق8 ة، و ألحد ث.

تنظيم  ألنشطة  لري8ضية 

و لسي8حية و لترفيهية و لثق8فية.

جميع أنشطة وك8الت  إلتص8الت 

في  ج78  و ألنشطة  الستش8رية 

 تص8الت  لحدث و إلعالن و لتسشيق 

وس8ئل  إلعالم،  جميع  طريق  عن 

عبر  إلنترنت وأ1 وس8ئط  وال سيم8  

تف8علية.

 إلنت8ج  لسمعي  لبصر1 

و لشس8ئط  ملتعددة.

و لفيديش  تصميم   لجر فيك 

ونش8ط  إلنت8ج ثالثي  ألبع8د.

 الستش8ر ت في  إلد رة و لتسشيق 

و الستر تيجي8ت  لرقمية.

و لعالق8ت  للصح8فة  نش8ط  أ1 

 لع8 ة.

بشكل  و لنشر  لصحفي   إلعالن 

ع8م بجميع أشك8له، وكذلك  لتدريب 

وك8فة  و لندو ت  وتنظيم  ملؤتمر ت 

و لفع8لي8ت  لثق8فية   ألنشطة 

و لفنية.

تسشيق  لبض8ئع و ألعم78  لفنية.

وإنت8ج  وتصدير   ستير د 

و ستغال7 وتشزيع ونشر ك8فة أعم78 

 لبر  ج  ملتعلقة ب8لفقر ت  لس8بقة.

جميع  لهيئ8ت   لتع8ون  ع 

ذ ت  الهتم8م  و لدولية   لشطنية 

 ملشترك.

و لحصش7،   الستحش ذ، 

و الستغال7،  و ال تي8ز  و لتمثيل، 

لحس8ب  لشركة  أشك8له،  بجميع 

بر ء ت  إلختر ع  لجميع   لحصر1، 

ألحد  ألشي8ء  و لعال 8ت  لتج8رية 

 ملذكشرة أعاله.

أخذ  ملص8لح عن طريق  ملس8هة 

أو  الشتر ك  ملب8شر   أو  الند 8ج 

إلى  وسيلة  بأ1  غير  ملب8شر  أو 

سيتم  أو  إنش8ؤه8  تم  شركة  أ1 

غيره8  لتي  أو  أو  لشرك8ت  إنش8وه8 

أو  رتبط. هدف  ش8به   لديه8 

بيع  لبض8ئع و لبض8ئع بأنش عه8 على 

 إلنترنت وعلى أ1 وسيط آخر.

 لخد 8ت.

أل1  و لتمثيل  و لتكليف   لتد و7 

 نتج أو خد ة.

عملي8ت  الستير د  جميع 

ذ ت  لجميع  ملنتج8ت  و لتصدير 

 لعال 8ت  لتج8رية  لشطنية و ألجنبية 

و ستير ده8 وإنت8جه8 وتجهيزه8.

ع8م،جميع  ملع8 الت  وبشكل 

و مل8لية  و لصن8عية   لتج8رية 

بشكل  و ملنقشلة و لعق8ر1  ملتعلقة، 

أوجزئي8،  كلي8  غير  ب8شر  أو   ب8شر 

بأحد  ألشي8ء  ملذكشرة أعاله أو  لتي 

 ن  ملحتمل أن تعزز تطشير  لشركة.

ش8رع   ،332 في   :  ملقر  إلجتم8عي 

 بر هيم  لرود ني  لط8بق  لخ8 س 

إق8 ة  لريح8ن  ملع8رف   2( رقم 

 لد ر لبيض8ء.

سنة  بتد ء  ن   99  :  ملدة 

 لتسجيل في  لسجل  لتج8ر1.

في  حدد   :  لرأسم78  إلجتم8عي 

 (000 على  درهم  جزأة   (00.000

درهم للحصة   (00 حصة،  ن فئة 

 لش حدة، أسندت كله8 للسيد  حمد 

علي بنجلشن تشيمي.

للسيد  أسند  لتسيير   :  لتسيير 

 حمد علي بنجلشن.

 لسنة  إلجتم8عية :  ن ف8تح ين8ير 

إلى )3 ديسمبر.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

بت8ريخ ب8لد ر لبيض8ء    لتج8رية 

 22 أبريل  2022 تحت رقم 087)57.
قصد  لنشر و إلعالن
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 ألست8ذ  حمد رشيد  لتدالو1

 شثق ب8لد ر  لبيض8ء
69/67 ش8رع  شال1  دريس  ألو7

 لط8بق  ألو7  لشقة رقم 3

 05.22.82.(8.99 / 05.22.82.25.25.88

 لف8كس 5.72).05.22.82

H.A.M PARTICIPATION
S.A.R.L.A.U

رأسم78  جتم8عي : 00.000) درهم

 لد ر  لبيض8ء 3) زنقة  حمد 
 ملج8طي إق8 ة  اللب  لط8بق  ألو7 

رقم 8

تلق8ه  تشثيقي  عقد  بمقت�ضى 

 ألست8ذ  حمد رشيد  لتدالو1  شثق 

أبريل   20 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء 

وضع  لنظ8م  ألس8�ضي  تم   ،2022

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  للشركة 

بشريك وحيد ب8لخص8ئص  آلتية:

 H.A.M  :  لتسميـــــة 

 PARTICIPATION S.A.R.L.A.U

بشريك  شركة  حدودة  ملسؤولية 

وحيد. 

 لهدف  الجتم8عي : تهدف  لشركة 

إلى  لقي8م د خل أو خ8رج  ملغرب ب:

وتسيير  و ت8بعة  وإد رة  إنش8ء   

صن8ديق  الستثم8ر و لكي8ن8ت  مل8لية 

 ملم8ثلة. 

جميع  في  و ملش8ركة   ملس8همة 

 لشرك8ت  و ملق8والت وبك8فة  لطرق، 

بم8 في ذلك  ألعم78  ملرتبطة و ملتعلقة 

ب8ملنشئ8ت   لعق8رية.

 إلنع8ش  لعق8ر1.

 لشس8طة.

جميع  لعملي8ت   : ع8م  وبشكل 

أو  أو  لتج8رية   لتقنية  و  لفنية 

أو  ملنقشلة  أو  مل8لية   لصن8عية 

تكشن  رتبطة  قد  أو  لعق8رية  لتي 

بغرض  غير  ب8شر  أو  بشكل  ب8شر 

 لشركة أو  ن  ملحتمل أن تس8هم في 

تشسيعه8.

:  لد ر  لبيض8ء   ملقر  الجتم8عـي 
3) زنقة  حمد  ملج8طي إق8 ة  اللب 

 لط8بق  ألو7 رقم 8.

سنة  بتدء   ن   99  :  ملـــــــدة 

تسجيله8 ب8لسجل  لتج8ر1.
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يحدد   :  لرأسم78  الجتم8عي 
 (00.000 في  بلغ  رأسم78  لشركة 
على  لشكل  جميعه8  درهم  حررة 

 لت8لي :
 لسيد هش8م  يت  ن8 : 00.000) 

درهم  ملجمشع 00.000) درهم.
في  تحدد  لحصص   :  لحصص 
كل  قيمة  حصة  جتم8عية   (00
درهم  حررة جميعه8   (000 حصة 

على  لشكل  لت8لي :
 (000 هش8م  يت  ن8   لسيد 

حصة.
 ملجمشع 000) حصة.       

 لسنة  الجتم8عية :  ن ف8تح ين8ير 
إلى )3 ديسمبر.

: تسير  لشركة ملدة غير   لتسييـــــر 
 حددة  ن  لسيد هش8م  يت  ن8.

وتلتزم  لشركة في جميع عقشده8 
ملسيره8  لسيد  ب8لتشقيع  ملنفرد 

هش8م  يت  ن8.
تم  إليد ع  لق8نشني  ملركز  لجهش1 
بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء  لالستثم8ر 
26 أبريل 2022، تحت عدد)78)57.

للخالصة و لبيـ8ن
 ألست8ذ  حمد رشيد  لتدالو1

335 P

 STE NETTOYAGE
EXEMPLAIRE DU MONDE

SARL AU
تكشين شركة  حدودة  ملسؤولية 

ذ ت شريك و حد
بتم8رة  بمقت�ضى  حضر  ؤرخ 
وضع  تم   ،2022 3  8رس  بت8ريخ 
 لقش نين  ألس8سية لشركة  حدودة 
ذ ت  و حد  شريك  ذ ت   ملسؤولية 

 ملميز ت  لت8لية :
 لهدف : أعم78  لتنظيف، و�ضي، 

 لبستنة، أعم78  لبن8ء  ملختلفة.
 (80 عم8رة   ( رقم  شقة   :  ملقر 

عين الترس  لصخير ت، تم8رة.
قدره  بم8  حدد   : ر س  مل78 

00.000) درهم.
تد ر  لشركة  ن طرف   :  لتسيير 
 لسيد ع8د7  ملتقي ملدة غير  حدودة.

بكت8بة  تم   :  إليد ع  لق8نشني 

بتم8رة  ب8ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بت8ريخ 3) أبريل 2022.

 (36023 رقم  لسجل  لتج8ر1 

تحت رقم )078.

336 P

EL ABOUSSI CAR
ش م م بشريك و حد

تأسيس
ب8لن8ظشر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم تأسيس   ،2022 7  8رس  وبت8ريخ 

ذ ت  لشركة   لق8نشن  ألس8�ضي 

و حد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

و لتي له8  ملميز ت  لت8لية :

.EL ABOUSSI CAR : لتسمية 

 ملشضشع :  لشركة ذ ت هدف :

كر ء  لسي8ر ت بدون س8ئق.

جميع  لعملي8ت  ع8 ة  وبصفة 

 لتج8رية و لصن8عية و مل8لية :  ملنقشلة 

له8  رتب8ط  ب8شر  :  لتي   و لعق8رية 

أو غير  ب8شر بأحد  ألهد ف  ملذكشرة 

و لتي  ن شأنه8  ملس8همة في  أعاله، 

إنم8ء  لشركة.

ش8رع  ملسيرة   :  قره8  الجتم8عي 

رقم 779  لن8ظشر.

 ملدة : 99 سنة.

درهم   500.000  :  لر سم78 

 (00 حصة بقيمة   5000  قسم إلى 

درهم للش حدة، حسب  8 يلي :

 5000 شريف   لسيد  لعبش�ضي 

حصة,

سعش  تعيين  لسيدة   :  لتسيير 

لبط8قة  لتعريف  ع8ئشة  لح8 لة 

 لشطنية رقم )S7(570 كمسيرة غير 

حصري8  للشؤون  إلد رية   س8همة 

ملدة غير  حدودة، في حين أن  لسيد 

بصفته  لشريك  شريف   لعبش�ضي 

 لشحيد عين كمسير  8لي وحيد ملدة 

غير  حدودة.

لالحتي8ط  لق8نشني   %5  :  ألرب8ح 

و لب8قي يشزع بين  لشرك8ء.

كت8بة  لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 

ب8ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 ،2022 أبريل   2( بت8ريخ  ب8لن8ظشر 

تحت رقم 439/2022.
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 STE AFASQ DU

 CONSERVERIE D’OLIVES

IMPORT EXORT
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : TAOURIRT, LOT

 MY ALI CHRIF EXTENSION TR

1 LOT

N°637, APPT N°1

R C : 1489 N° : 51829597

تأسيس  لشركة
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

وضع  تم   ،2022  18  3( بت8ريخ 

 لق8نشن  ألس8�ضي لشركة :

 STE AFAQ DU CONSERVERIE

 D’OLIVES IMPORT EXPORT

تتمثل  شركة  حدودة  ملسؤولية 

 ميز ته8 في  8 يلي :

 STE AFAQ  : تسمية  لشركة 

 DU CONSERVERIE D’OLIVES

IMPORT EXPORT ش د م م.

غرض  لشركة :

وحدة  لتكسير.

تصنيع  ألغذية  ملعلبة أو  ملربى.

 الستير د و لتصدير.

 لشرك8ء :  لسيد  حمد  ش ن.

تجزئة  شال1 علي   :  قر  لشركة 

رقم  تجزئة   (  لشريف  لتقسيمة 

)79)،  لشقة رقم )، ت8وريرت.

حدد  بلغ   : ر س  78  لشركة 

00.000) درهم  قسمة  رأسم8له8 في 

درهم   (00 000) حصة  ن فئة  إلى 

للحصة  لش حدة  قسمة كم8 يلي :

 لسيد  ش ن  حمد 000) حصة.

يتم تسيير  لشركة  ن   :  لتسيير 

طرف  لسيد  ش ن  حمد.

كت8بة  لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 
ب8ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 2022 أبريل   20 بت8ريخ  بت8وريرت 

تحت رقم 2022/62.
338 P

 STE IMRANE OLIVES
IMPORT EXPORT

SARL AU
AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : TAOURIRT, LOT
 MY ALI CHRIF EXTENSION TR

1 LOT
N°637 APPT N°2

RC : N° 1491
IF : 51829679
تأسيس  لشركة

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
وضع  تم   ،2022 ين8ير   3( بت8ريخ 

 لق8نشن  ألس8�ضي لشركة :
 STE IMRANE OLIVES
IMPORT EXPORT شركة  حدودة 

 ملسؤولية تتمثل  ميز ته8 في  8 يلي :
 STE IMRANE  : تسمية  لشركة 
ش ذ   OLIVES IMPORT EXPORT

م م.
غرض  لشركة : وحدة  لتكسير.
تصنيع  ألغذية  ملعلبة أو  ملربى.

 الستير د و لتصدير.
 لشرك8ء :  لسيد بشزي8ن بنه8ر1.

تجزئة  شال1 علي   :  قر  لشركة 
رقم  تجزئة   (  لشريف  لتقسيمة 

)79)  لشقة رقم 2، ت8وريرت.
في  حدد   : رأسم78  لشركة 
 (000 إلى  درهم  قسمة   (00.000
للحصة  درهم   (00 فئة  حصة  ن 

 لش حدة  قسمة كم8 يلي :
 لسيد بشزي8ن بنه8ر1 000) حصة.
يتم تسيير  لشركة  ن   :  لتسيير 

طرف  لسيد بشزي8ن بنه8ر1.
كت8بة  لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 
ب8ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 ،2022 أبريل   20 بت8ريخ  بت8وريرت 

تحت رقم 63/2022.
339 P
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TGDC
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : OUJDA ANGLE

 BD AL MOUAHIDIE ET BD
 IBN ROCHD N°04 IMMEUBLE
RANIA ETAGE N°3 APPT N°10

R C : 36941
N° : 50135802

تعديل
تغيير  ملقر  الجتم8عي للشركة

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
لشركة   2022 7)  8رس  بت8ريخ 
شركة  حدودة  ملسؤولية   TGDC
في  رأسم8له8  وحيد،  شريك  ذ ت 
درهم،  قره8  الجتم8عي   (00.000
وش8رع  بن  ش8رع  ملشحدين  بز وية 
 ،3 7 عم8رة ر ني8  لط8بق  رشد  لرقم 

 لشقة 0)، وجدة، تقرر  8 يلي :
تغيير  ملقر  الجتم8عي للشركة  ن 
بز وية ش8رع   ملقر  الجتم8عي  لك8ئن 
رشد  لرقم  وش8رع  بن   ملشحدين 
 (0 3  لشقة  ر ني8  لط8بق  عم8رة   7

.
ّ
وجدة

إلى  ملقر  الجتم8عي  لك8ئن بش8رع 
273  لط8بق   حمد  لخ8 س  لرقم 

 ألو7 وجدة.
7  ن  لق8نشن  تغيير  لفصل 

 ألس8�ضي.
تحديث  لق8نشن  ألس8�ضي 

للشركة.
كت8بة  لدى  تم  إليد ع  لق8نشني 
بشجدة  ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 
رقم  تحت   ،2022 أبريل   20 بت8ريخ 

.533
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 ستدر ك خطإ وقع ب8لجريدة  لرسمية 
عدد 2)57 بت8ريخ 8) ر ض8ن 773) 

)20 أبريل 2022)
  بدال من :

SUPRATOURS TRAVEL
شركة  س8همة

رأس  مل78  لشركة : 
60.000.000.00) درهم

......................................................

...........................................................

............................................................
 يقرأ :

SUPRATOURS
شركة  س8همة

 : رأس  78  لشركة 
60.000.000.00) درهم...................
......................................................
.....................................................

) لب8قي بدون تغيير.)

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIÉTÉ SAISS M2E
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة
FIDU ALIMTYAZ

13َ زنقة ، عبد  لكريم بن جلشن 
 ك8تب أشرف،  كتب 7)  لط8بق 2 

FES MAROC ،30000 ، ف8س
 SOCIÉTÉ SAISS M2E SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع عبد 
 لكريم بنجلشن ، رقم 72 ،  لط8بق 
 لس8دس ، ك8تب  شرف ف8س - 

30000 ف8س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
7(703

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 فبر ير   (7
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. SOCIÉTÉ SAISS M2E SARL AU
-)أشغ78   : غرض  لشركة بإيج8ز 

 ختلفة ) ق8و7)
-2 نيكشص

عنش ن  ملقر  الجتم8عي : ش8رع عبد 
،  لط8بق   72 رقم   ،  لكريم بنجلشن 
 - ف8س  ، ك8تب  شرف   لس8دس 

30000 ف8س  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  :  لسيد  لعي8�ضي  لخ8لفي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد  لعي8�ضي  لخ8لفي عنش نه) ) 
دو ر  لعن8كدة بشش8بل  لقرية ت8ون8ت 

30000 ت8ون8ت  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  لعي8�ضي  لخ8لفي عنش نه) ) 
دو ر  لعن8كدة بشش8بل  لقرية ت8ون8ت 

30000 ت8ون8ت  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
08  8رس  بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 8)2).
(I

LZ EXPERTS

ATLANTIC MB
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

LZ EXPERTS
 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,7

Casablanca Maroc
ATLANTIC MB شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد)في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 76, 
ش8رع  لزرقطشني, ط8بق 2, شقة 6 - 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.50775(

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تقرر   2022 )0  8رس  في   ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية  حدودة  حل شركة 
 ATLANTIC ذ ت  لشريك  لشحيد 
درهم   (00.000 MB  بلغ رأسم8له8 
ش8رع   ,76 وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 
 لزرقطشني, ط8بق 2, شقة 6 - 20000 
 :  7 نتيجة   لد ر  لبيض8ء  ملغرب 
 لظروف  لتي فرضته8 ج8ئحة كشفيد 
على  ق8درة  غير  فإن  لشركة   ،  (9
تحقيق  لغرض  الجتم8عي  ملتعلق 

ب8ستير د وتصدير  ش د  لبن8ء..
إق8 ة  ب  حدد  قر  لتصفية  و 
 ,3 زنقة ب8سكي, شقة   ,7 عبد  ملؤ ن 

20000  لد ر  لبيض8ء   - فر نسفيل 
 ملغرب. 

و عين:
زويتيني  عبد  لصمد   لسيد)ة) 
غينمر,زنقة  تجزئة   (7 عنش نه) )  و 
20000  لد ر   (3 شقة   ,( ط8بق   ,(
 لبيض8ء  ملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 27 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822696.
2I

CAFIGEC

 MOROCCAN TINTING
SYSTEM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة
CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 MOROCCAN TINTING SYSTEM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
)في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 26 زنقة 
 رس  لسلط8ن  لشقة 3  لط8بق 
) 26 زنقة  رس  لسلط8ن  لشقة 
3  لط8بق ) 00)20  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.79(5((

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تقرر حل   2022 أبريل   20  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 MOROCCAN TINTING SYSTEM
درهم   (00.000,00 رأسم8له8   بلغ 
زنقة   26 وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 
3  لط8بق   رس  لسلط8ن  لشقة 
زنقة  رس  لسلط8ن  لشقة   26  (
00)20  لد ر  لبيض8ء   ( 3  لط8بق 
 ملغرب نتيجة 7 :  لشضع  القتص8د1 
 لسيئ  لح8لي وب8لنظر إلى  لصعشب8ت 

 لتي و جهته8  لشركة.
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زنقة   26 و حدد  قر  لتصفية ب 
 ( 3  لط8بق   رس  لسلط8ن  لشقة 
 ملغرب 00)20  لد ر  لبيض8ء  ملغرب. 

و عين:
 لسيد)ة) أ 78 جد ن و عنش نه) ) 
ع   (( رقم   32 عم8رة  د ر  لسال ة 
00)20  لد ر  لبيض8ء  ملغرب  س 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 20 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 902)82.

3I

بيست بروبرتي

بيست بروبرتي
إعالن  تعدد  لقر ر ت

بيست بروبرتي
عم8رة روي78  ف ششر طريق 

 الب8ط8  لط8بق  لع8شر رقم 06) ، 
900000، طنجة  ملغرب

بيست بروبرتي »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: روي78  ف 
ششر طريق  الب8ط8  لط8بق  لع8شر 
رقم 06) - 90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.26769
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 07  8رس   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية: 
قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 
 (5 )ة)  نى  لعزوز1  تفشيت  لسيد 
حصة  جتم8عية  ن أصل 5) حصة 
ع8د7  لعزوز1  )ة)  لف8ئدة  لسيد 

بت8ريخ 07  8رس 2022.
قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 
تفشيت  لسيد )ة)  حالم  لعزوز1 5) 
حصة  جتم8عية  ن أصل 5) حصة 
ع8د7  لعزوز1  )ة)  لف8ئدة  لسيد 

بت8ريخ 07  8رس 2022.

قر ر رقم 3:  لذ1 ينص على  8يلي: 
 (5 بهية  لعزوز1  )ة)  تفشيت  لسيد 
حصة  جتم8عية  ن أصل 5) حصة 
ع8د7  لعزوز1  )ة)  لف8ئدة  لسيد 

بت8ريخ 07  8رس 2022.
على  ينص  7:  لذ1  رقم  قر ر 
 8يلي:  ملش فقة على  النسح8ب  لكلي 
و لنه8ئي  ن  لشركة لكل  ن  لسيدة 
 نى  لعزوز1 و لسيدة  حالم  لعزوز1 

و لسيدة بهية  لعزوز1 
قر ر رقم 5:  لذ1 ينص على  8يلي: 

تحيين  لنظ8م  الس8�ضي للشركة
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
بند رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 
:  لسيد ع8د7   لر سم78  الجتم8عي 
و  حصة  جتم8عية   85  لعزوز1 
حصة   (5 نبيلة  لعزوز1   لسيدة 
 جتم8عية  1  8 جمشعه  8ئة حصة 

 جتم8عية
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
28  8رس  بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 252357.
7I

ست8سيشن سرفيس نيشالين  لك8ر 

ستاسيون سرفيس نيوالين 
الكارا

إعالن  تعدد  لقر ر ت

ست8سيشن سرفيس نيشالين  لك8ر 
طريق  الب8ط8  ششر  روي78  ف 
 ،90000  ،  (06  لط8بق  لع8شر رقم 

طنجة  ملغرب
ست8سيشن سرفيس نيشالين  لك8ر  
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  »شركة 

ذ ت  لشريك  لشحيد«
روي78  وعنش ن  قره8  الجتم8عي: 
طريق  الب8ط8  لط8بق  ششر   ف 
طنجة   90000  -  (06 رقم   لع8شر 

 ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
.(09933

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 فبر ير   (7  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 
حصة  جتم8عية  ن   50 تفشيت 
طرف  لسييد  حصة  ن   50  صل 
ع8د7  لص8لح  لسيد   كي  لعزوز1 

 لعزوز1 بت8ريخ 7) فبر ير 2022
على  ينص  2:  لذ1  رقم  قر ر 
 8يلي:  النسح8 ب  لكلي للسيد  كي 

 لعزوز1  ن  لشركة
قر ر رقم 3:  لذ1 ينص على  8يلي: 
تعيين  لسيد ع8د7  لعزوز1 كمسير 

وحيد للشركة
قر ر رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 
للشركة  ن  تغيير  لشكل  لق8نشني 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لى 
شركة ذ ت  ملسؤولية  لشحيدة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قر ر رقم 5:  لذ1 ينص على  8يلي: 

تحيين  لنظ8م  الس8�ضي للشركة
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
بند رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 
حصة   (00 ع8د7  لعزوز1   لسيد 

 جتم8عية
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
7)  8رس  بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 895)25.
5I

نيشالين 3

نيوالين3
إعالن  تعدد  لقر ر ت

نيشالين 3
روي78  ف ششر طريق  الب8ط8  لط8بق 
 لع8شر رقم 06) ، 90000، طنجة 

 ملغرب
نيشالين3 »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: روي78  ف 
ششر طريق  الب8ط8  لط8بق  لع8شر 
رقم 06) - 90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.79909
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 فبر ير   (7  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 
تفشيت 50 حصة  جتم8عية  ن  صل 
50  ن طرف  لسيد  كي  لعزوز1 
لص8لح  لسيد ع8د7  لعزوز1 بت8ريخ 

7) فبر ير 2022
قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 
على  ستق8لة  لسيد  كي   ملش فقة 
 لعزوز1  ن  نصبه كمسير ب8لشركة
على  ينص  3:  لذ1  رقم  قر ر 
 8يلي:  ملش فقة على  النسح8ب  لكلي 
للسيد  كي  لعزوز1  ن  و  لنه8ئي 

 لشركة
قر ر رقم 5:  لذ1 ينص على  8يلي: 
تعيين  لسيد ع8د7  لعزوز1  سير  

وحيد  للشركة ملدة غير  حدودة
قر ر رقم 6:  لذ1 ينص على  8يلي: 
للشركة  ن  تغيير  لشكل  لق8نشني 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لى 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قر ر رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 

تحيين  لنظ8م  الس8�ضي للشركة
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
بند رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 
 (00 للشركة   لر سم78  الجتم8عي 

حصة لف8ئدة  لسيد ع8د7  لعزوز1
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
7)  8رس  بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 896)25.

6I

B.L TECHNIQUE MAROC

B.L TECHNIQUE MAROC
إعالن  تعدد  لقر ر ت

B.L TECHNIQUE MAROC
زنقة  يبيري8 رقم 26 ، 90000، طنجة 

 ملغرب
B.L TECHNIQUE MAROC »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره8  الجتم8عي: زنقة 
إيبيري8 رقم 26 - - طنجة  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.697(3
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بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

تم  تخ8ذ   2022 28  8رس   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية  : 

قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 

حصة  جتم8عية  ن   (.000 تفشيت 

للحصة  لش حدة،  درهم   (00 فئة 

 (00.000 قدره8  بقيمة  جم8لية 

لف8ئدة  سلف8  درهم،  ملكتتبة 

حصة   500( بشلعيش   لسيد زكري8ء 

علي  و لسيد  حمد   جتم8عية) 

حصة  جتم8عية)،   500( بشلعيش 

500 حصة  جتم8عية   – : ب8لتس8و1 

لف8ئدة  لسيدة نج8ة  لشرقي،  غربية 

حي  بطنجة،  و لس8كنة   لجنسية، 

حصة  جتم8عية  و500  بشب8نة 

لف8ئدة  لسيد  نش ر  لخليع،  غربي 

بقصر  ملج8ز  و لس8كن   لجنسية، 

فحص أنجرة.

قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 

قبش7  ستق8لة  لسيد زكري8ء بشلعيش 

للشركة،  وحيد  كمسير   ن  نصبه 

 ع  نحه شه8دة إبر ء  لذ ة  ن أجل 

فترة تسييره.

قر ر رقم 3:  لذ1 ينص على  8يلي: 

كمسير  تعيين  لسيد  نش ر  لخليع 

 B.L TECHNIQUE  « لشركة  وحيد 

غير  ملدة  وذلك   »  MAROC SARL
بقبش7  ق8م  بدوره  و لذ1   حدودة، 
في  تلزم  لشركة  إليه.   مله8م  ملشكلة 

ب8لتشقيع  لشحيد  جميع  ع8 الته8 

للمسير  لشريك  لسيد  نش ر  لخليع.

على  ينص  7:  لذ1  رقم  قر ر 
 8يلي: تحيين وإع8دة صي8غة  لق8نشن 
ليشمل  جمشع  للشركة   ألس8�ضي 

 لتغيير ت  لجديدة.

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

بند رقم 0:  لذ1 ينص على  8يلي: 
صي8غة  لق8نشن  وإع8دة  تحيين 

 ألس8�ضي ب8لك8 ل.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   (7 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 252877.

7I

Fiduciaire le point

PONTRACAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire le point
 bd oued oum errabii oulfa ، 3((

20200، CASABLANCA maroc
PONTRACAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي زنقة )7 

 لرقم 6)  جمشعة ‹‹ ز‹‹  أللفة  لد ر 
 لبيض8ء - 20220  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57029(
في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 02  8رس 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.PONTRACAR
تأجير   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لسي8ر ت بدون س8ئق
 7( زنقة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 لرقم 6)  جمشعة ’‘ ز‘‘  أللفة  لد ر 
20220  لد ر  لبيض8ء   -  لبيض8ء 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 500.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 2.500  :  لسيد �ضي  حمد  لفهد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 2.500  :  لسيدة  ريم  لفهد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد �ضي  حمد  لفهد عنش نه) ) 
 2(5 عم8رة   0( زنقة   02  لس8ملية 
 20700 05  لبيض8ء   لشقة 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب.

عنش نه) )   لسيدة  ريم  لفهد 
 2(5 عم8رة   0( زنقة   02  لس8ملية 
 20700 05  لبيض8ء   لشقة 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد �ضي  حمد  لفهد عنش نه) ) 
 2(5 عم8رة   0( زنقة   02  لس8ملية 
 20700 05  لبيض8ء   لشقة 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 (5 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 226)82.
8I

ATLAS MENIRAL DESIGN

ATLAS MENIRAL DESIGN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

ATLAS MENIRAL DESIGN
حي هكش  لزنقة ت 6  لرقم )7 ، 

60000، وجدة  ملغرب
ATLAS MENIRAL DESIGN شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : حي هكش 

 لزنقة ت 6  لرقم )7 - 60000 
وجدة  ملغرب .
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
.27397

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تقرر حل   20(9 أبريل   07  ملؤرخ في 
ATLAS MENIRAL DESIGN شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 
وعنش ن  درهم   (0.000 رأسم8له8 
 قره8  إلجتم8عي حي هكش  لزنقة ت 
وجدة  ملغرب   60000  -  7( 6  لرقم 

نتيجة لصعشب8ت  8لية و د رية.
و عين:

يحي بنعمر و عنش نه) )   لسيد)ة) 
33257  يسشر  دو ر بشسالم قص8بي 

 ملغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 
وفي حي هكش   20(9 أبريل   07 بت8ريخ 
 لزنقة ت 6  لرقم )7 - 60000 وجدة 

 ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   (0 بت8ريخ  بشجدة   لتج8رية 

9)20 تحت رقم 379.

9I

jeux de societe maroc

jeux de société maroc
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

jeux de societe maroc

 DB JEDID BAB DOUKALLA (60

 MARRAKECH 160 DB JEDID

 BAB DOUKALLA MARRAKECH،

40000، MARRAKECH Maroc

jeux de société maroc شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي درب جديد 

ب8ب دك8لة  ر كش  لرقم 60) - 

70000  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(2295(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 فبر ير   07

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 jeux  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.de société maroc

تنظيم   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ألحد ث  لثق8فية

  لتصميم

 تصنيع  لسلع  لثق8فية و لترفيهية.

درب   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

جديد ب8ب دك8لة  ر كش  لرقم 60) 

- 70000  ر كش  ملغرب.
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أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد حس8م حمديس : ) حصة 

بقيمة 00.000) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد حس8م حمديس عنش نه) ) 

درب جديد ب8ب دك8لة  ر كش  لرقم 

60) 70000  ر كش  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد حس8م حمديس عنش نه) ) 

درب جديد ب8ب دك8لة  ر كش  لرقم 

60) 70000  ر كش  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

فبر ير   2( بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم -.

(0I

شركة فالح  لش8ون ش،ذ،م،م

ABM MARKET أ ب م  ركت

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

شركة فالح  لش8ون ش،ذ،م،م

))  عركة أنش 7  لح8فة شفش8ون ، 

000)9، شفش8ون  ملغرب

 ABM MARKET أ ب م  ركت

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 حمد د ود رقم 208 - 93000 

تطش ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3(333

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 6)  8رس 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
أ ب م   : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.ABM MARKET ركت 
-  لبق8لة   : غرض  لشركة بإيج8ز 

ب8لتقسيط.
- بيع سلع  ختلفة ب8لتقسيط.

-  لبيع عبر  ألنترنيت..
ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 93000  -  208 رقم  د ود   حمد 

تطش ن  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  :  لسيد  ملقدم  بر هيم 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )   لسيد  ملقدم  بر هيم 
ش8رع  حمد  لخ8 س عم8رة  حمد 
2  لط8بق 7  لد ر 6) 93000 تطش ن 

 ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )   لسيد  ملقدم  بر هيم 
ش8رع  حمد  لخ8 س عم8رة  حمد 
2  لط8بق 7  لد ر 6) 93000 تطش ن 

 ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
29  8رس   البتد ئية بتطش ن بت8ريخ 

2022 تحت رقم 929.
((I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

R MAROC AERO SERVICES
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al (57
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
 R MAROC AERO SERVICES

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي:  كتب 

203،  لط8بق  لث8ني، قطعة 73 

أ،  ركز  ألعم78 نشرد  ي، ملنطقة 

 لحرة - 90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.9(855

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

تم  تخ8ذ   2022 )3  8رس   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 

 R MAROC« تغييرإسم  لشركة  ن 

 GROUP« إلى   »AERO SERVICES

.»ORYGAMY MAROC

قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 
رفع رأسم78  لشركة  ن 000) يشرو 

 79000 بزي8دة  أ1  يشرو   50000 إلى 

أو  إد 8ج  حتي8طي  طريق  عن  يشرو 

أرب8ح أو عالو ت إصد ر في رأس  مل78

قر ر رقم 3:  لذ1 ينص على  8يلي: 

إقف78  لسنة  مل8لية  ت8ريخ  تغيير 

فإن  لسنة  مل8لية  لح8لية   ، وب8لت8لي 

 ( أ1  ن   ، أشهر   9 ستكشن  دته8 

و  سبتمبر2022   30 إلى   2022 ين8ير 

عقب ذلك  ب8شرة إلى )2))  ثن8 عشر 

شهرأكتشبر  في  ألو7  ن  تبدأ  شهًر  

 ن كل ع8م وتنتهي في 30 سبتمبر  ن 

 لع8م  لت8لي.

قر ر رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 

ج8ك  فيليب  روجر  تعيين  لسيد 

غ8برييل كمسير ث8ني للشركة

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

على  ينص  3:  لذ1  رقم  بند 

تحديد إسم  لشركة  لجديد   8يلي: 

GROUP ORYGAMY MAROC

بند رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 

تغيير  لسنة  مل8لية  لجديدة 

على  ينص  2):  لذ1  رقم  بند 

للشركة  ث8ني  تعيين  سير   8يلي: 

 لسيد فيليب ج8ك غ8برييل.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 5)2533.

(2I

شركة فالح  لش8ون ش،ذ،م،م

شركة دلفلور ش،ذ،م،م
STE DEL FLOR SARL 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

شركة فالح  لش8ون ش،ذ،م،م
))  عركة أنش 7  لح8فة شفش8ون ، 

000)9، شفش8ون  ملغرب
 STE DEL شركة دلفلشر ش،ذ،م،م
FLOR SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 
 لنيجير رقم ) عم8رة )2 زنقة 3 - 

50)93  رتيل  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3(377
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 6)  8رس 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
شركة   : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 
 STE DEL FLOR دلفلشر ش،ذ،م،م 

.SARL
-  نت8ج   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

جميع أنش ع  لعج8ئن و  لخبز.
و  أنش ع  لعج8ئن  تشزيع جميع   -

 لخبز.
-  لبيع عبر  ألنترنيت.

-  ملش8ركة في  لصفق8ت  لعمش ية 
و  لخ8صة..

ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 -  3 زنقة   2( عم8رة   ( رقم   لنيجير 

50)93  رتيل  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022)الجريدة الرسمية   8696

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 
درهم،  قسم ك8لت8لي:

 600  :  لسيد  ملقدم  بر هيم 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 700  :  لسيد  مليمشني  دريس 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )   لسيد  ملقدم  بر هيم 
ش8رع  حمد  لخ8 س عم8رة  حمد 
2  لط8بق 7  لد ر 6) 93000 تطش ن 

 ملغرب.
 لسيد  مليمشني  دريس عنش نه) ) 
ت8نسيفت  ش8رع   3 تجزئة  ملنطلق 

زنقة 2 50)93  رتيل  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )   لسيد  ملقدم  بر هيم 
ش8رع  حمد  لخ8 س عم8رة  حمد 
2  لط8بق 7  لد ر 6) 93000 تطش ن 

 ملغرب
 لسيد  مليمشني  دريس عنش نه) ) 
ت8نسيفت  ش8رع   3 تجزئة  ملنطلق 

زنقة 2 50)93  رتيل  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
29  8رس   البتد ئية بتطش ن بت8ريخ 

2022 تحت رقم 930.
(3I

SPHERE CONSEILS

شركة أنديبروما
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SPHERE CONSEILS
 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14
 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC
شركة أنديبرو 8 شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 332، 
ش8رع  بر هيم  لرود ني،  لط8بق 5، 
 لشقة )2، إق8 ة ريح8ن،  ملع8ريف 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب - 27000 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

53796(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 ين8ير   20

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

شركة   : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

أنديبرو 8.

:  لتج8رة  بإيج8ز  غرض  لشركة 

لجميع  ب8لجملة  و لبيع  ب8لتقسيط 

أنش ع  عد ت  لحم8ية  لشخصية ؛

أنش ع  جميع  وتصدير   ستير د 

 ملعد ت  لحم8ية  لشخصية.

 ملش8ركة بأ1 شكل  ن  ألشك78 في 

أ1 عمل تج8ر1 أو صن8عي 

كل  لعملي8ت  ع8 ة:  وبصفة 

 لتج8رية،  لعق8رية، و  مل8لية  ملرتبطة 

غير  ب8شرة  ع  أو  بصفة  ب8شرة 

 ألهد ف  ألس8سية للشركة  ملذكشرة 

أعاله و لتي  ن ش8نه8 تطشير لشركة. 

 ،332  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 ،5 ش8رع  بر هيم  لرود ني،  لط8بق 

إق8 ة ريح8ن،  ملع8ريف   ،2(  لشقة 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب - 27000  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

رشي8د  حمزة   لسيد  حمد 

إق8 ة  يت ت8لشف8ت عم8رة  عنش نه) ) 
س ط8بق 3 رقم 7) بشسكشرة  لبيض8ء 

27000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

رشي8د  حمزة   لسيد  حمد 
إق8 ة  يت ت8لشف8ت عم8رة  عنش نه) ) 
س ط8بق 3 رقم 7) بشسكشرة  لبيض8ء 

27000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 23 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 8رس 2022 تحت رقم -.
(7I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE NAIMCO FILALI
SARL

إعالن  تعدد  لقر ر ت

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد  لكريم بن جلشن 

 ك8تب أشرف،  كتب 7)  لط8بق 2 
FES MAROC ،30000 ، ف8س

 SOCIETE NAIMCO FILALI SARL
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: رقم 222 
تجزئة  لري8ض  لط8بق  الر�ضي طريق 
صفرو ف8س - 30000 ف8س  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.7285(
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 2)  8رس   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
على  ينص  ):  لذ1  رقم  قر ر 
نعيم  فياللي  تفشيت  لسيد   8يلي: 
حسن2500)حصة  ن  صل 

50000 لف8ئدة  ملهد1  النص8ر1
على  ينص  2:  لذ1  رقم  قر ر 
تعين  لسيد  ملهد1  النص8ر1   8يلي: 

كمسيرجديد للشركة
قر ر رقم 3:  لذ1 ينص على  8يلي: 
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
شكله8  لق8نشني  تحشيل  تم  للشركة 
 ن شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  لشريك  لشحيد  لى  لشركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قر ر رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 
في  هدف  لشركة  لى  ق8ولة  تغير 

 الشغ78  ملختلفة 

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

على  ينص  6):  لذ1  رقم  بند 

 8يلي: تعين  لسيد فياللي نعيم حسن 

كمسيرين  و لسيد  ملهد1  النص8ر1 

للشركة

بند رقم 2 :  لذ1 ينص على  8يلي: 

هدف  لشركة هش ق8ولة في  الشغ78 

 ملختلفة 

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   (7 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 823).

(5I

CAFIGEC

GROUPE NOTEN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

GROUPE NOTEN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 0)7 ش8رع 

 لزرقطشني  ق8 ة حم8د شقة ) - 

0)288  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.707(87

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر حل   2022 أبريل   22  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسم8له8  GROUPE NOTEN  بلغ 

وعنش ن  قره8  درهم   (00.000,00

ش8رع  لزرقطشني   7(0  إلجتم8عي 

0)288  لد ر   -  (  ق8 ة حم8د شقة 

:  لشضع   7 نتيجة   لبيض8ء  ملغرب 

 القتص8د1  لسيئ  لح8لي وب8لنظر إلى 

 لصعشب8ت  لتي و جهته8  لشركة.
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 7(0 ب  وحدد  قر  لتصفية 
ش8رع  لزرقطشني  ق8 ة حم8د شقة 
0)288  لد ر  لبيض8ء  )  سب8ني8 

 ملغرب. 
و عين:

خش ريز   لسيد)ة)  يف8  8ري8  ير  
2000  سب8ني8  عنش نه) )  سب8ني8  و 

 سب8ني8 كمصفي )ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 (5 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 8رس 2022 تحت رقم 008)82.

(6I

CAFIGEC

MENTIONS 10
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
MENTIONS (0 شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ب8ب رقم 

93  لط8بق  لت8سع  ركز أنف8 - 
20370  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(966(7
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تمت   2022 09  8رس  في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :
هن8ء  لعب8�ضي  )ة)  تفشيت  لسيد 
500 حصة  جتم8عية  ن أصل 500 
حصة لف8ئدة  لسيد )ة) أحمد تشفيق 

 ش7  لنخلة بت8ريخ 09  8رس 2022.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
 (2 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 009)82.

(7I

STE SODIPROMO SARL AU

STE SODIPROMO شركة
إعالن  تعدد  لقر ر ت

STE SODIPROMO SARL AU

 5-3BIS RUE LALLA ASMAE N°(0

 EME ETAGE -VN ، 30000، FES

MAROC

شركة STE SODIPROMO »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: رقم 

5  كرر زنقة اللة أسم8ء رقم 0) 

 لط8بق 5 - 30000 ف8س  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.39327

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

تم  تخ8ذ   2022 أبريل   (9  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 

ديشر1  حمد  لح8 ل  ق8م  لسيد 

بيع   C3667( لبط8قة  لتعريف رقم 

شركة  في  له  حصة  ملشكة   200

ديشر1  للسيد   «SODIPROMO«

 حمد  لح8 ل لبط8قة  لتعريف رقم 

C976723  لتشزيع  لجديد للحصص 

للسيد ديشر1  حصة   (000 ك8لت8لي: 

C976723 حمد 

قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 

تغير لشكل  لق8نشني  ن شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة  لي شركة ذ ت 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لشحيد

قر ر رقم 3:  لذ1 ينص على  8يلي: 

 لسيد ديشر1  حمد  لح8 ل لبط8قة 

كمسير   C976723 رقم   لتعريف 

وحيد للشركة SODIPROMO لفترة 

غير  حددة و ملشقع  لشحيد للشركة 

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

)-6-7:  لذ1 ينص على  بند رقم 

تعديل  لنظ8م  الس8�ضي  ِتم   8يلي: 

وتم تسجيله   2022 9)  بريل  بت8ريخ 

تحت  ملرجع   2022 25  بريل  بت8ريخ 

. RE 202200(79385035

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   25 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 977).
(8I

 ئتم8نية فيد ك8، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

AERO HELICO ACADEMY
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ئتم8نية فيد ك8، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

ش8رع  لعركشب رقم )7727-0 
صندوق  لبريد رقم 76)، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
Aero Helico Academy شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 
 لعركشب رقم )7727-0 - 73000 

 لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
2(297

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (2
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 Aero  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.Helico Academy
تدريب   -  : غرض  لشركة بإيج8ز 

فني صي8نة  لط8ئر ت.
- تدريب ط8قم  لط8ئرة.
-  لحف8ظ على  لكف8ءة.

- تدريب  للغة  إلنجليزية للطير ن..
ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 73000  -  0(-7727 رقم   لعركشب 

 لد خلة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 AERO DYNALI  لشركة 

 GHOST CORPORATION S.A.

درهم   (00 بقيمة  حصة   : (.000

للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 AERO DYNALI  لشركة 

 .GHOST CORPORATION S.A

0(- رقم  ش8رع  لعركشب  عنش نه) ) 

7727 73000  لد خلة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

بلحر ة  عبد  لخ8لق   لسيد 
رقم   2 عنش نه) )  لحي  لعسكر1 

76  لق8عدة  لجشية  الولى  لعي8يدة 

000)) سال  ملغرب

عنش نه) )  ري8ن  سشيك8ن   لسيد 

بلجيك8 - - بلجيك8

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 (8 بت8ريخ  بش د1  لدهب   البتد ئية 

أبريل 2022 تحت رقم 664/2022.

(9I

LAAJEB ACCOUNTING

 R-OWAIS TRAVAUX
PUBLICS OTP

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

LAAJEB ACCOUNTING

 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93040،

TETOUAN MAROC

 R-OWAIS TRAVAUX PUBLICS

OTP شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  ظه8ر 

بن عي8د - 000)9 شفش8ون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(7(5
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في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لق8نشن   2022 23  8رس 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

 R-OWAIS TRAVAUX PUBLICS

.OTP

:  شغ78  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لبن8ء  ملختلفة،

إد رة  ملش8ريع و لتنسيق،

  ألسش ق  لع8 ة و لتج8رة،

و ألشغ78  عملي8ت  لتقسيم، 

 لع8 ة

و لسب8كة   ألعم78  لكهرب8ئية 

VRD ، و  لصب8غة

كر ء  الت و عد ت  لبن8ء،

تطشير  ملس8ح8ت  لخضر ء 

و لحد ئقن

جميع  لعملي8ت  عــ8م  وبشكل 

و مل8لية  و لتج8رية   لصن8عية 

وغير  لعق8رية  ملرتبطة  و لعق8رية 

غير  ب8شر  أو  بشكل  ب8شر 

أغر ض  أو  إليه8  ب8ألغر ض  ملش8ر 

 ش8بهة أو  م8ثلة.

عنش ن  ملقر  الجتم8عي : حي  ظه8ر 

بن عي8د - 000)9 شفش8ون  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد جم78   ال7 : 000) بقيمة 

00) درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  جم78   ال7   لسيد 

رقم   0( ش8رع  لنقيب  ملزدوكي زنقة 

7) 93000 تطش ن  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  جم78   ال7   لسيد 

رقم   0( ش8رع  لنقيب  ملزدوكي زنقة 

7) 93000 تطش ن  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية بشفش8ون بت8ريخ 9) أبريل 

2022 تحت رقم 123/2022.

20I

CONSTRUCTION BOUHJIRA

 BOUHJIRA

CONSTRUCTION

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تحشيل  ك8ن فرع ت8بع للشركة

CONSTRUCTION BOUHJIRA

 ،LOT RIBH 2 N 10 ، 90000

طنجة  ملغرب

 BOUHJIRA CONSTRUCTION

»شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد«

 LOT وعنش ن  قره8  الجتم8عي

RIBH 2 N 10 - 90000 طنجة 

 ملغرب.

»تحشيل  ك8ن فرع ت8بع للشركة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.877(3

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

 ملؤرخ في 7)  8رس 2022 تقرر تحشيل 

 BOUHJIRA ت8بع لشركة   ك8ن فرع 

 LOT RIBH CONSTRUCTION  ن 

طنجة  ملغرب   2 N (0 - 90000

 HAY MISTERKHOCH RES  : إلى 

 IMRANETAGE ( APP ( TANGER

90000 - طنجة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   (3 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم )25278.

2(I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

YAZMI LIFE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE
 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC
YAZMI LIFE شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لشقة رقم 
6 عم8رة   ز وية زنقة يعقشب  ملنصشر 

و زنقة  شال1 عبد  لحفيظ  ق8 ة 
و د1  لدهب - 7000)  لقنيطرة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
65083

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (9
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. YAZMI LIFE
:  ق8و7  بإيج8ز  غرض  لشركة 

نقل  الشخ8ص
 ق8و7 نقل  لسي8حي

 ق8و7 نقل  لسلع.
:  لشقة  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
يعقشب  زنقة  ز وية  عم8رة     6 رقم 
 ملنصشر و زنقة  شال1 عبد  لحفيظ 
 (7000  - و د1  لدهب   ق8 ة 

 لقنيطرة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  :  لسيد  حمد  كنشش 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 (000  :  لسيد   حمد  كنشش 

بقيمة 00) درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )   لسيد  حمد  كنشش 

 3(5 32  لرقم  حي  الرش8د  لزنقة 

7000)  لقنيطرة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )   لسيد  حمد  كنشش 

 3(5 32  لرقم  حي  الرش8د  لزنقة 

7000)  لقنيطرة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ب8لقنيطرة بت8ريخ 26 أبريل 

2022 تحت رقم 77))9.

22I

YF CONSULTING SERVICES

D.B2 TRANS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

D.B2 TRANS شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 7)8) زنقة 

50) حي  لنسمة  لط8بق  لسفلي 

 لقنيطرة . - 7000)  لقنيطرة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

6508(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (8

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
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عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 D.B2  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.TRANS

نقل   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ،  ملستخد ين،  لنقل  لسي8حي 

أشغ78  لبن8ء و أشغ78  ختلفة..

 (8(7  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
زنقة 50) حي  لنسمة  لط8بق  لسفلي 

7000)  لقنيطرة   -  .  لقنيطرة 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  :  لسيد  لدر ع  بر هيم 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )   لسيد  لدر ع  بر هيم 
حي  لنسمة   (8(7 رقم   (50 زنقة 

 لقنيطرة . 7000)  لقنيطرة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )   لسيد  لدر ع  بر هيم 
حي  لنسمة   (8(7 رقم   (50 زنقة 

 لقنيطرة . 7000)  لقنيطرة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ب8لقنيطرة بت8ريخ 25 أبريل 

2022 تحت رقم 70))9.

23I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE NAIMCO FILALI
SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم78  لشركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد  لكريم بن جلشن 

 ك8تب أشرف،  كتب 7)  لط8بق 2 

FES MAROC ،30000 ، ف8س

 SOCIETE NAIMCO FILALI SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 222 
تجزئة  لري8ض  لط8بق  الر�ضي طريق 
صفرو ف8س - 30000 ف8س  ملغرب.

رفع رأسم78  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.7285(
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تم   2022 ))  8رس  في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسم78  لشركة  رفع 
أ1  ن  درهم«   3.500.000«
»500.000.) درهم« إلى »5.000.000 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
28  8رس  بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم )60).
27I

CAF MAROC

POPCOM
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
POPCOM »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنش ن  قره8  الجتم8عي: ش8رع 

 لفينيقيين  ق8 ة  نظر  لجميل رقم 
)3 - 90000 طنجة  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
.(0263(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 28  8رس   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
على  ينص  ):  لذ1  رقم  قر ر 
 8يلي: تفشيت  لسيد فيصل ططر1، 
لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 ل 
333 حصة  ، ملغربي،   K70869(رقم
للشركة   ن  لحصص  الجتم8عية 
لف8ئدة  لسيد  نس ططر1،  لح8 ل 
رقم  لبط8قة  لتعريف  لشطنية 

.K708690
قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 
تفشيت  لسيد  حمد ططر1،  لح8 ل 

رقم لبط8قة  لتعريف  لشطنية 
حصة  ن   333 K269(89، ملغربي، 
 لحصص  الجتم8عية للشركة لف8ئدة 
 لسيد  نس ططر1،  لح8 ل لبط8قة 

.K708690 لتعريف  لشطنية رقم 
قر ر رقم 3:  لذ1 ينص على  8يلي: 
للشركة  ن  تغيير  لشكل  لق8نشني 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لى 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة د ت 

 لشريك  لشحيد.
على  ينص  7:  لذ1  رقم  قر ر 
 8يلي:  نه8ء  ه8م  ملسير لسيد فيصل 
لبط8قة  لتعريف  ططر1،  لح8 ل 

.K70869( لشطنية رقم 
قر ر رقم 5:  لذ1 ينص على  8يلي: 

تحديث  لق8نشن  ألس8�ضي للشركة.
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
رقم  لبنشد  ملعنية:  لذ1  بند 

ينص على  8يلي:  لتعديالت أعاله.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   25 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم )366.
25I

LOGIFIN

SPA DES ANGES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
SPA DES ANGES شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي )2  إلق8 ة 
في ش8رع  لش8وية يشسف  بن ت8شفين 

زنقة رشيد ر�ضى طنجة 90000 
طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(26659

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   07

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 SPA  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.DES ANGES

تشغيل   -  : غرض  لشركة بإيج8ز 

 ركز سب8 لألطف78.

 - )سب8  وع8فية  تجميل  -  ركز 

حم8م -  س8ج ...)

وعالج  تصفيف  لشعر  أعم78   -

تجميل  لشعر

على  لعالج  لتجميلي  يعمل   -

للبشرة و لجسم

تطشير  لشبك8ت  إلقليمية   -

و لشر ك8ت  ع  شغلي  و لدولية 

و جمشع8ت   جمع8ت  ألعم78 

 ألعم78 ؛

تقديم  لخد 8ت  إلد رية   -

و لخد 8ت  ملس8ندة

وتسشيق  وتصميم  تطشير   -

 ملش8ريع  لعق8رية.

وتشغيل  و  تالك  -  قتن8ء 

طريق  عن  جميع  ملب8ني  وإد رة 

هذه  وتعزيز   ، أو  لتأجير   إليج8ر 

وتجهيز  تطشير  خال7   ملب8ني  ن 

وبن8ء  لشحد ت  لصن8عية  وخد ة 

و ملس8كن و ملس8كن و لفن8دق وجميع 

 إلنش8ء ت  ألخرى  هم8 ك8نت  لشجهة 

؛

في  ملب8ني  ملذكشرة  -  لتصرف 

أو  أو  لتب8د7  أو  لتأجير  ب8لبيع 

 ملس8همة في  لشرك8ت.

-  لقي8م بجميع عملي8ت  لجدوى 

و لتجهيز ت بهدف تشييد  ملب8ني  هم8 

ك8ن  ستعم8له8 ، وإنش8ء ك8فة  ملر فق 

 مللحقة به8 ،
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وإد رة  ملب8ني  وتشغيل  إنش8ء   -
و لتج8رية  للمب8ني  لصن8عية 

و لسكنية وغيره8 ،
-  الغتر ب  لكلي أو  لجزئي للمب8ني 

 الجتم8عية  ملبنية أو غير  ملبنية ،
-  ستير د و تصدير

جميع  ملع8 الت   ، وبشكل ع8م   -
أو  أو  ألور ق  مل8لية   لتج8رية 
 لعق8ر ت أو  ملع8 الت  مل8لية أو غيره8 
 ن  ملع8 الت  لتي قد تتعلق ب8ألشي8ء 
 ملحددة أعاله أو  لتي قد تعزز بشكل 

 ب8شر أو غير  ب8شر تطشر  لشركة.
 2(  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
يشسف  ش8رع  لش8وية  في   إلق8 ة 
 بن ت8شفين زنقة رشيد ر�ضى طنجة 

90000 طنجة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : سمكي  شيم8ء   لسيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
سمكي عنش نه) )   لسيدة شيم8ء 
)) طريق  شق8ر   جمع  لسالم فيال 

90000 طنجة  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
سمكي عنش نه) )   لسيدة شيم8ء 
)) طريق  شق8ر   جمع  لسالم فيال 

90000 طنجة  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   25 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3626.
26I

FIDERSER

 STE CHEMSI SCHOOL
PRIVE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

 STE CHEMSI SCHOOL PRIVE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 02 

ش8رع  ال م  ملتحدة - 7200) سيد1 

سليم8ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

337(

في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   07

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.CHEMSI SCHOOL PRIVE

:  درسة  بإيج8ز  غرض  لشركة 

للتع8يم  العد د1  خصشصية 

و لث8نش1  لت8هيلي.

 02 رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

ش8رع  ال م  ملتحدة - 7200) سيد1 

سليم8ن  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 500  : سليم8ن  شم�ضي   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 لسيد سعيد لبيض : 500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد شم�ضي سليم8ن عنش نه) ) 

 (7000  378 رقم  تجزئة  لطيبية 

 لقنيطرة  ملغرب.

عنش نه) )  لبيض  سعيد   لسيد 

 (7000 تجزئة  لشف8ق بئر  لر  ي   39

 لقنيطرة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد شم�ضي سليم8ن عنش نه) ) 

 (7000  378 رقم  تجزئة  لطيبية 

 لقنيطرة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية بسيد1 سليم8ن بت8ريخ 26 

أبريل 2022 تحت رقم 93/2022.

27I

AMJ MANAGEMENT

B.Y.S TRANS CO SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تفشيت حصص

AMJ MANAGEMENT

زنقة  الردن  ق8 ة ي8 نة 2  لط8بق 

 الو7 رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة  ملغرب

 B.Y.S TRANS CO SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 83) ش8رع 

ولي  لعهد  ركز نري8  كتب رقم 3) 

طنجة - 90000 طنجة  ملغرب .

تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(0605(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   2022 أبريل   (( في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

يشنس  بن  )ة)  تفشيت  لسيد 

حصة  جتم8عية  ن   90  لق8سم 

)ة)  لف8ئدة  لسيد  حصة   90 أصل 

أبريل   ((  كر م بنيس فضش7 بت8ريخ 

.2022

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

أبريل   26 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 78)253.

28I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

AFSAY TEC-PRO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 DAHI MANAGEMENT
BUSINESS CONSULTING

زنقة بشرسعيد حي  لفتح عم8رة بال7 
ط8بق  الو7  لشقة رقم )0  لعيشن ، 

70000،  لعيشن  ملغرب
 AFSAY TEC-PRO

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
 ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي تجزئة 
 لشك8لة بلشك )0 رقم 733  لط8بق 
 الر�ضي - 70000  لعيشن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
70629

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 فبر ير   25
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 AFSAY : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

.TEC-PRO
:  لعق8ر ت  غرض  لشركة بإيج8ز 
وبن8ء  وبيع  شر ء  وتطشير  ألر �ضي: 
و ألر �ضي.  أنش ع  لعق8ر ت  جميع 
و ملس8عدة  و لدر س8ت   الستش8ر ت 
و لسكنية.  في  ملش8ريع  لصن8عية 
وتشييد   ق8و7  ألعم78  ملختلفة 
و ملب8ني  لصن8عية و لسكنية   ملب8ني 
و ملهنية ؛ ع8م أو خ8ص. و إلنش8ء ت 
 لفشالذية. أد ء  لهندسة ، و لدر س8ت 
 ، و لتحكم   ، و ملر قبة  و ملس8عدة   ،
وخد 8ت  لتنسيق لجميع   ، و إلد رة 
أد ء  لبن8ء  أو   ملش8ريع  لصن8عية 
ألعم78  لهندسة  أو  ملنهي   لسكني 
 ، هيئ8ت  لدولة  لجميع   ملدنية 
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و لطرق  ملعد ت  لصن8عية:  لتطشير 

،  لتقسيم  ،  لخد ة  ،  ملعد ت 

و لتسشيق لألر �ضي  لصن8عية ، قطع 

وقطع  لغي8ر  ن  ألقس8م   ألر �ضي 

تعزيز  لط8ق8ت  ملتجددة   لفرعية. 

و ملستد  ة ، وتشريد وصي8نة  ملعد ت 

وتركيب  أللش ح  لشمسية

خد 8ت  أل ن و لبستنة وتنسيق 

وصي8نة  ملس8ح8ت   لحد ئق 

إع8دة  لتدوير  أعم78   لخضر ء. 

أنش ع  جميع  بيع  وإع8دة  وشر ء 

 آلالت و ملش د و ملنتج8ت  ملستخد ة 

أو  لزر عية  و لنف8ي8ت  لصن8عية 

أعم78  لحفر  أو  لنف8ي8ت  ألخرى. 

وإنش8ء   ، وتشكيل  آلب8ر  وتغليف   ،

وشبك8ت  ي8ه  لشرب  نق8ط  ملي8ه 

و لتنمية  مل8ئية و لزر عية وجميع   ،

وبيع  أعم78  لغ8ب8ت.  ستير د وشر ء 

جميع  ملعد ت  إلنش8ئية  وتأجير 

وتشريد  ملعد ت   ، و لصن8عية 

و ملنتج8ت  لزر عية ، وتشريد  ختلف 

و لرق8بة.  و لتطهير   ،  لخد 8ت 

 الستير د و لتصدير و لتج8رة  لع8 ة

تجزئة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

733  لط8بق  رقم   0( بلشك   لشك8لة 

 الر�ضي - 70000  لعيشن  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  لحسين  ملخ8ص عنش نه) ) 

تيكيشين 80652  ك8دير  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  لحسين  ملخ8ص عنش نه) ) 

تيكيشين 80652  ك8دير  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

07  8رس   البتد ئية ب8لعيشن بت8ريخ 

2022 تحت رقم 630/2022.

29I

CCJF

ABRA INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

ABRA INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 29-)3 

ش8رع و د1 درعة - 20000  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57(.((3

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (2

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 ABRA  :  إلقتض8ء بمختصر تسميته8 

.INVEST

غرض  لشركة بإيج8ز : - ملش8ركة 

رأس  في  أو  لغير  ملب8شرة   ملب8شرة 

 مل78  لشرك8ت  لتي سيتم 

و  أو ملشجشدة  إنش8ؤه8   

 الستش8ر ت 

 29-3(  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

20000  لد ر   - درعة  و د1  ش8رع 

 لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 ABDO SERVICE SARL  لشركة 

درهم   (00 حصة بقيمة   AU : 999

للحصة .

 لسيد عبد هللا رضش ن : ) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 ABDO SERVICE SARL  لشركة 
و د1  ش8رع   29-3( عنش نه) )   AU

درعة 20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
 لسيد عبد هللا رضش ن عنش نه) ) 
 89 رقم  تجزئة  لليمشن  ليس8سفة 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد عبد هللا رضش ن عنش نه) ) 
 89 رقم  تجزئة  لليمشن  ليس8سفة 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 22 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 983)82.
30I

LOGIFIN

AZ BUSINESS CORP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
AZ BUSINESS CORP شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي زنقة جبهة 
 لشطنية رقم 7)،  لط8بق  لث8لت 

 لشقة رقم 5) طنجة 90000 طنجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(26705

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (9
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 AZ  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.BUSINESS CORP

تشغيل   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

ص8لشن تجميل و نتجع صحي وحم8م 

وتدليك للرج78 و لنس8ء.

 ، س8ون8   ،  نطقة  سترخ8ء 

عالج8ت   ، إز لة  لشعر   ، ج8كشز1 

للشجه ، ص8لشن لألظ8فر.

و للي8قة  للي8قة  لبدنية   نطقة 

 لبدنية.

 قهى.

بيع  ملنتج8ت و الكسسش ر ت.

 ملع8 الت  لعق8رية.

 ستير د و تصدير.

 إليج8ر لجميع  لشرك8ت.

زنقة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

7)،  لط8بق  رقم  جبهة  لشطنية 

 لث8لت  لشقة رقم 5) طنجة 90000 

طنجة  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد   ق8ن زكري8ء : 950 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 :  لسيدة سعيدة  لفش 7  لع8قل 

50 حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد   ق8ن زكري8ء عنش نه) ) 7) 

فيكتشر هيغش97500  رصيف  ملين8ء 

 00000 فرنس8  ش8 بيني سشر  8رن 

ب8ريس فرنس8.

سعيدة  لفش 7  لع8قل   لسيدة 

عنش نه) ) ش8رع  مل8 شن درب بشجمعة 

رقم 76 ج8 ع  زو ق 93000 تطش ن 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد   ق8ن زكري8ء عنش نه) ) 7) 

فيكتشر هيغش97500  رصيف  ملين8ء 

 00000 فرنس8  ش8 بيني سشر  8رن 

ب8ريس فرنس8.
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سعيدة  لفش 7  لع8قل   لسيدة 

عنش نه) ) ش8رع  مل8 شن درب بشجمعة 

رقم 76 ج8 ع  زو ق 93000 تطش ن 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   26 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3687.

3(I

SPHERE CONSEILS

ليدر فيرمتير أوف أفريقيا

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم78  لشركة

SPHERE CONSEILS

 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14

 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC

ليدر فير تير أوف أفريقي8 شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ز وية ش8رع 

اللة  لي8قشت وزنقة  لعرع8ر، عم8رة 

9 إق8 ة ك8ليس،  لط8بق  لر بع  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب - 27000  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب.

رفع رأسم78  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 -.

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تم   202( دجنبر   09 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسم78  لشركة  رفع 

أ1  ن  درهم«   2.700.000«

 2.500.000« إلى  درهم«   (00.000«

إجر ء  ق8صة   : طريق  عن  درهم« 

 ع ديشن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 07 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم ))8200.
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CONSEILS EVERNAGE

KINA WOOD DESIGN
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°(7

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

KINA WOOD DESIGN شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لتع8ونية 
 لب8هية تمصلشحت طريق تحن8وت 
 ر كش - 70000  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(27779

 07 في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 KINA  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.WOOD DESIGN
-أعم78   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لنج8رة  لع8 ة )  لحرفية، لبن8ء....)
-أشغ78  لبن8ء و ألشغ78  لع8 ة أو 

 لخ8صة 
- الستير د و لتصدير.

عنش ن  ملقر  الجتم8عي :  لتع8ونية 
تحن8وت  طريق  تمصلشحت   لب8هية 

 ر كش - 70000  ر كش  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 : عبد  لرحيم  لكن8ني   لسيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عبد  لرحيم  لكن8ني   لسيد 

عنش نه) )  لتع8ونية  لب8هية 

70000  ر كش  تمصلشحت  ر كش 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عبد  لرحيم  لكن8ني   لسيد 

عنش نه) )  لتع8ونية  لب8هية 

70000  ر كش  تمصلشحت  ر كش 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   20 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 37967).
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karama conseil

 STE BRIGHT INSTITUTE

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33  لشقة رقم ) زنقة  س8 ة 

 بن زيد ش8رع  لجيش  مللكي ف8س 
رقم 33  لشقة رقم ) زنقة  س8 ة 

 بن زيد ش8رع  لجيش  مللكي ف8س، 

30000، ف8س  ملغرب

 STE BRIGHT INSTITUTE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ز وية ش8رع 

عبد  لخ8لق  لطشريس و  بر هيم 

 لرود ني عم8رة  لربيع  لط8بق 3 

 ملكتب رقم 6) ف8س - 30000 ف8س 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

727(5

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (2

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.BRIGHT INSTITUTE SARL

:  درسة  بإيج8ز  غرض  لشركة 

/ ق8و7  لخد 8ت  للتدريب  ملنهي 

 ملعلش 8تية لالعم78 .

ز وية   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

و  عبد  لخ8لق  لطشريس  ش8رع 

 بر هيم  لرود ني عم8رة  لربيع  لط8بق 

 30000  - ف8س   (6 رقم  3  ملكتب 

ف8س  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد شش ي عص8م : 500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 لسيد تمسن8  حمد : 500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  عص8م  شش ي   لسيد 

تغ8ث ف8س  حي   (8 بلشك   256 رقم 

30000 ف8س  ملغرب.

عنش نه) )  تمسن8  حمد   لسيد 

ف8س  تغ8ث  حي   57 رقم   9 بلشك 

30000 ف8س  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  عص8م  شش ي   لسيد 

تغ8ث ف8س  حي   (8 بلشك   256 رقم 

30000 ف8س  ملغرب

عنش نه) )  تمسن8  حمد   لسيد 

ف8س  تغ8ث  حي   57 رقم   9 بلشك 

30000 ف8س  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   26 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 2245/2022.
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fiduciaire dar dmana

ZGHIRA CASH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana
حي  لدرع8ويين درب  لدرع8ويين 

رقم 0) وز ن حي  لدرع8ويين درب 
 لدرع8ويين رقم 0) وز ن، 6200)، 

وز ن  ملغرب
ZGHIRA CASH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي دو ر بني 
ربيعة جم8عة  لتر بية بزغيرة  قليم 
وز ن  ملغرب 6200) وز ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(97(
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   ((
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. ZGHIRA CASH
وك8لة   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

تحشيل  ال ش 7.
دو ر بني   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
بزغيرة  قليم  جم8عة  لتر بية  ربيعة 

وز ن  ملغرب 6200) وز ن  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 80.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد عبد  لخ8لق  لصب8ن : 700 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 700  :  لسيد  سم8عيل  لصب8ن 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد  سم8عيل  لصب8ن 
عنش نه) ) دو ر بني ربيعة ترو 7 وز ن 

6200) وز ن  ملغرب.

عبد  لخ8لق  لصب8ن   لسيد 
عنش نه) ) دو ر بني ربيعة ترو 7 وز ن 

6200) وز ن  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عبد  لخ8لق  لصب8ن   لسيد 
عنش نه) ) دو ر بني ربيعة ترو 7 وز ن 

6200) وز ن  ملغرب
 لسيد  سم8عيل  لصب8ن 
عنش نه) ) دو ر بني ربيعة ترو 7 وز ن 

6200) وز ن  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   27 بت8ريخ  بشز ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 3793.
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fiduciaire dar dmana

AIN DORIJ OPTIQUE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana
حي  لدرع8ويين درب  لدرع8ويين 

رقم 0) وز ن حي  لدرع8ويين درب 
 لدرع8ويين رقم 0) وز ن، 6200)، 

وز ن  ملغرب
Ain Dorij Optique شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي 

 ملحيرشة عين دريج  ملركز  لجم8عة 
 لتر بية ملج8عرة  قليم وز ن - 6200) 

وز ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(973

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   08
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 Ain  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. Dorij Optique
غرض  لشركة بإيج8ز : بصري8ت.

حي   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
دريج  ملركز  لجم8عة   ملحيرشة عين 
 لتر بية ملج8عرة  قليم وز ن - 6200) 

وز ن  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : كريمة  لش8و1   لسيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيدة كريمة  لش8و1 عنش نه) ) 
حي  لصحر ء   0( ))  جمشعة 

ط8نط8ن 82000 ط8نط8ن  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة كريمة  لش8و1 عنش نه) ) 
حي  لصحر ء   0( ))  جمشعة 

ط8نط8ن 82000 ط8نط8ن  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   27 بت8ريخ  بشز ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 3792.
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ACHORA CONSULTING

GTH CONSULT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

ACHORA CONSULTING
 DB MARRAKECH BC 18 N° 30

 DB MARRAKECH BC 18 N°
 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
GTH CONSULT شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

 BD وعنش ن  قره8  إلجتم8عي
 MOHAMMED 6 LOT MASSIRA
 IMM FB 08 APT N° 9 - 20800

.MOHAMMEDIA MAROC

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.23((9
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تمت   20(9 يشليشز   (7 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :
ط8رق عديش1  )ة)  تفشيت  لسيد 
أصل  حصة  جتم8عية  ن   300
000.) حصة لف8ئدة  لسيد )ة) ط8رق 

 لط8ريقي بت8ريخ 7) يشليشز 9)20.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
 27 بت8ريخ  ب8ملحمدية   البتد ئية 

يشليشز 9)20 تحت رقم )25).
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ACHORA CONSULTING

GTH CONSULT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  لشكل  لق8نشني للشركة

ACHORA CONSULTING
 DB MARRAKECH BC 18 N° 30

 DB MARRAKECH BC 18 N°
 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
GTH CONSULT شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

 BD و عنش ن  قره8  الجتم8عي
 MOHAMMED 6 LOT MASSIRA
 IMM FB 08 APT N° 9 - 20800

. MOHAMMEDIA
تحشيل  لشكل  لق8نشني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.23((9

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
 ملؤرخ في 7) يشليشز 9)20 تم تحشيل 
 لشكل  لق8نشني للشركة  ن »شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
»شركة ذ ت  ملسؤولية  إلى   لشحيد« 

 ملحدودة«.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 27 بت8ريخ  ب8ملحمدية   البتد ئية 

يشليشز 9)20 تحت رقم )25).
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ACHORA CONSULTING

GTH CONSULT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  مثل ق8نشني للشركة

ACHORA CONSULTING

 DB MARRAKECH BC 18 N° 30

 DB MARRAKECH BC 18 N°

 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

GTH CONSULT »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

 BD :وعنش ن  قره8  الجتم8عي

 MOHAMMED 6 LOT MASSIRA

 IMM FB 08 APT N° 9 BD

 MOHAMMED 6 LOT MASSIRA

 IMM FB 08 APT N° 9 20800

.MOHAMMEDIA MAROC

»تعيين  مثل ق8نشني للشركة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.23((9

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

وتبع8   20(9 يشليشز   (7 في   ملؤرخ 

تعيين  تقرر  جدد  لتعيين  سير)ين) 

 ملمثل)ين)  لق8نشني)ين): 

ETTARIQI TARIQ -

ذ ت  شركة   GTH CONSULT  -

 ملسؤولية  ملحدودة  لك8ئن  قره8 

 DB MOHAMMED ب:   إلجتم8عي 

 6LOT MASSIRA IMM FB 8

 APT 9 20800 MOHAMMEDIA

MAROC

عند  رقم  لسجل  لتج8ر1 

 القتض8ء: 9))23

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 27 بت8ريخ  ب8ملحمدية   البتد ئية 

يشليشز 9)20 تحت رقم )25).
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 شيش8 سعيد  ح8سب  عتمد ب8لرشيدية

GOUNATE WORKING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

شيش8 سعيد  ح8سب  عتمد 

ب8لرشيدية

57 زنقة  شال1 عبد هللا بن علي  لش د 

لحمر  لرشيدية  لرشيدية، 52000، 

 لرشيدية  لرشيدية

GOUNATE WORKING شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي قصر 

  ك8ن جم8عة  لعب د ئرة تنجد د 

 لرشيدية - 52600  لرشيدية 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(5988

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   07

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. GOUNATE WORKING

:  الشغ78  غرض  لشركة بإيج8ز 

 ملختلفة -  لغرس و لتشجير -  شغ78 

 لنض8فة و لتطهير .

قصر   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

تنجد د  د ئرة  جم8عة  لعب    ك8ن 

52600  لرشيدية   -  لرشيدية 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 500  :  لسيد  وتريد1  لحسين 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 لسيد  وعد1  حمد : 500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  وتريد1  لحسين عنش نه) ) 

د ئرة  جم8عة  لعب  قصر   ك8ن 

52600  لرشيدية  تنجد د  لرشيدية 

 ملغرب.

عنش نه) )   لسيد  وعد1  حمد 

د ئرة  جم8عة  لعب  قصر   ك8ن 

52600  لرشيدية  تنجد د  لرشيدية 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  وتريد1  لحسين عنش نه) ) 

د ئرة  جم8عة  لعب  قصر   ك8ن 

52600  لرشيدية  تنجد د  لرشيدية 

 ملغرب

عنش نه) )   لسيد  وعد1  حمد 

د ئرة  جم8عة  لعب  قصر   ك8ن 

52600  لرشيدية  تنجد د  لرشيدية 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 20 بت8ريخ  ب8لرشيدية   البتد ئية 

بمركز   (8( تحت رقم   2022 أبريل 

 الستثم8ر  لرشيدية.

70I

SPHERE CONSEILS

 ليدر فيرمتير أوف أفريقيا
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

SPHERE CONSEILS

 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14

 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC

 ليدر فير تير أوف أفريقي8 شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ز وية ش8رع 

اللة  لي8قشت وزنقة  لعرع8ر، عم8رة 

9 إق8 ة ك8ليس،  لط8بق  لر بع  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب - 27000  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 -.

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
 ملؤرخ في 09 دجنبر )202 تم تحشيل 
للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 
وزنقة  اللة  لي8قشت  ش8رع  »ز وية 
ك8ليس،  إق8 ة   9 عم8رة   لعرع8ر، 
 لط8بق  لر بع  لد ر  لبيض8ء  ملغرب 
إلى  27000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب«   -
بشسكشرة  حدو  أوالد  لحف8ية  »دو ر 
 لد ر  لبيض8ء - 27000  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب«.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 07 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم ))8200.
7(I

COFISCOM

MARINE TRS
إعالن  تعدد  لقر ر ت

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

MARINE TRS »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: زنقة )57 
رقم ب 38 سيد1 علي بن يخلف - 

63300 برك8ن  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
.7389

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 أبريل   (2  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
على  ينص  ):  لذ1  رقم  قر ر 
حصص  جتم8عية  تفشيت   8يلي: 
ح8جي  صطفى  لى   ن  لسيد 
حصة   200 يشسف   لسيد  نه8ر1 
ح8جي   جتم8عية،  ن  لسيد 
 صطفى  لى  لسيد  نه8ر1 زوه8ر200 
ح8جي  حصة  جتم8عية، ن  لسيد 
 صطفى  لى  لسيد  نه8ر1  سم8عيل 
حصة  جتم8عية، ن  لسيد   (00
 لنصير1  لبك18  لى  لسيد  نه8ر1 
00) حصة  جتم8عية، ن   سم8عيل 
 لسيد  لنصير1  لبك18  لى 
حصة   200  لسيد  نه8ر1  حمد 
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 جتم8عية،و ن  لسيد  لنصير1 

 لبك18  لى  لسيد  نه8ر1 عبد  مل8لك 

200 حصة  جتم8عية 

قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 

عبد  مل8لك  تعيين  لسيد  نه8ر1 

جديدين  و نه8ر1  حمد  سيرين 

قبش7  ستق8لة  لسيد  بعد  للشركة 

و لسيد  لنصير1  ح8جي  صطفى 

 لبك18  ن  ه8 هم8

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

على  ينص  6:  لذ1  رقم  بند 

 8يلي:  ملس8هم8ت: لسيد  نه8ر1 

20.000 درهم، لسيد  نه8ر1  يشسف 

، لسيد  نه8ر1  درهم  زوه8ر20.000 

درهم، لسيد   20.000  سم8عيل 

درهم، لسيد   20.000  نه8ر1  حمد 

 نه8ر1 عبد  مل8لك 20.000 درهم

على  ينص  7:  لذ1  رقم  بند 

رأسم78   8يلي:  لرأسم78  الجتم8عي: 

00.000) درهم  قسمة   لشركة هش 

بقيمة  حصة  جتم8عية   (.000  لى 

بين  للحصة  قسمة  درهم   (00

 لشرك8ء ك8لت8لي:  لسيد  نه8ر1 يشسف 

200 حصة  جتم8عية، لسيد  نه8ر1 

حصة  جتم8عية، لسيد  زوه8ر200 

حصة   200  نه8ر1  سم8عيل 

 200  جتم8عية، لسيد  نه8ر1  حمد 

حصة  جتم8عية، لسيد  نه8ر1 عبد 

 مل8لك 200 حصة  جتم8عية 

على  ينص  6):  لذ1  رقم  بند 

وصالحي8ت  الد رة:   8يلي:  لتعيين 

تقرر تعيين  لسيد  نه8ر1 عبد  مل8لك 

و  لسيد  نه8ر1  حمد  سيرين 

ويدير نه8  غير  حدودة  ملدة  للشركة 

بتشقيعين  نفصلين 

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   27 بت8ريخ  ببرك8ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 227.

72I

FIDUCIAIRE MOUANI

صوترا اليغونص
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم78  لشركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE
 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA MAROC
صشتر   ليغشنص شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 72 حي 
 لق8يد  دريس السير1 - 57000 

خنيفرة  ملغرب.
رفع رأسم78  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.3(69

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
رفع  تم   2022 أبريل   (9 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسم78  لشركة 
أ1  ن  درهم«   (.000.000«
»000.000.) درهم« إلى »2.000.000 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   25  البتد ئية بخنيفرة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 78).
73I

SPHERE CONSEILS

لو سيركل أمبريمور
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم78  لشركة

SPHERE CONSEILS
 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14
 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC
لش سيركل أ بريمشر شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  شال1 
عبدهللا  لزنقة 7))،  لرقم 9،  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب - 27000  لد ر 
 لبيض8ء  ملغرب.

رفع رأسم78  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 -.

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تم   2022 0)  8رس  في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسم78  لشركة  رفع 

»700.000 درهم« أ1  ن »00.000) 

درهم«   (.000.000« إلى  درهم« 
إجر ء  ق8صة  ع ديشن   : عن طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 22 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 8)8222.

77I

FIDUCIAIRE MOUANI

كاريير واومنة
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI

 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،

54000، KHENIFRA MAROC

ك8ريير و و نة شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  لكشليج 

 ركز و و نة  لقب8ب - 57000 

خنيفرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

7337

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 )2  8رس 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

ك8ريير   : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

و و نة.

:  ستغل  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ملق8لع ب8الت  مليك8نيكية

ب8ئع ر ل.

حي   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 - و و نة  لقب8ب   لكشليج  ركز 

57000 خنيفرة  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  :  لسيدة سعدية  هنيط 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيدة سعدية  هنيط عنش نه) ) 

و و نة  لقب8ب  حي  لكشليج  ركز 

57000 خنيفرة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة سعدية  هنيط عنش نه) ) 

و و نة  لقب8ب  حي  لكشليج  ركز 

57000 خنيفرة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   25  البتد ئية بخنيفرة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 76).

75I

 ئتم8نية فيد ك8، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

POWER SUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتم8نية فيد ك8، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

ش8رع  لعركشب رقم )7727-0 

صندوق  لبريد رقم 76)، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

POWER SUR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع عبد 

 لخ8لق طشريس رقم 79) - 73000 

 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

2(375
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في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 29  8رس 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.POWER SUR

: • تصميم  غرض  لشركة بإيج8ز 

وتشغيل  وبن8ء  وتسشيق  وترويج 

وط8قة   ش8ريع  لط8قة  لشمسية 

 لري8ح وأ1 ط8قة أخرى  تجددة أو 

وقشد حيش1.

و لشس8طة  و إلد رة  •  ملششرة 

أنشطة  لهندسة  في  و لتنسيق 

و الستش8ر ت و ملس8عدة في  ج8الت 

 لط8قة..

ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 -  (79 رقم  طشريس  عبد  لخ8لق 

73000  لد خلة  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 بلغ رأسم78  لشركة: 000.000.) 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 2.500  : عثم8ن  عم8ر   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 STE CUASAR CAPITAL لشركة 

ESPANA « S.L : 7.500 حصة بقيمة 

00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  عثم8ن  عم8ر   لسيد 

بيت  زنقة  فيال  عم8ر  ش8رع  لشالء 

لحم 73000  لد خلة  ملغرب.

 STE CUASAR  لشركة 

 (.000.000 ESPANA « S.L

عنش نه) )  سب8ني8 - -  سب8ني8.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  عثم8ن  عم8ر   لسيد 

ش8رع  لشالء فيال  عم8ر زنقة بيت لحم 

73000  لد خلة  ملغرب.

 BERNAL TRUJILLO  لسيد 

 -  - عنش نه) )  سب8ني8   BRUNO

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 2( بت8ريخ  بش د1  لدهب   البتد ئية 

أبريل 2022 تحت رقم 695/2022.

76I

SPHERE CONSEILS

د إس ت مول

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

SPHERE CONSEILS

 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14

 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC

د إس ت  ش7 شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي سيد1 

 ش ن،  ملجمشعة  لسكنية 7))، 

عم8رة 2)،  لرقم 32)،  لد ر 

 لبيض8ء - 27000  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 -.

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

 ملؤرخ في 7)  8رس 2022 تم تحشيل 

للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 

» سيد1  ش ن،  ملجمشعة  لسكنية 

32)،  لد ر  2)،  لرقم  عم8رة   ،((7

27000  لد ر  لبيض8ء   -  لبيض8ء 

جم8عة  حمر1،  » رض  إلى   ملغرب« 

 ملج8طية،  ديشنة  والد ط8لب ،  لد ر 

27000  لد ر  لبيض8ء   -  لبيض8ء 

 ملغرب«.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 20 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 889)82.

77I

FIDUCIAIRE MOUANI

ملرس
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI

 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،

54000، KHENIFRA MAROC

ملرس شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  جمشعة 

03 زنقة 02 حي  ملسيرة  لشسطى - 

57000 خنيفرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

732(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   05

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 إلقتض8ء بمختصر تسميته8 : ملرس.

:  شغ78  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ختلفة  و  لبن8ء

 ق8و7  لغ8ب8ت

عنش ن  ملقر  الجتم8عي :  جمشعة 

 - حي  ملسيرة  لشسطى   02 زنقة   03

57000 خنيفرة  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد حسن ع8لي : 000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد حسن ع8لي عنش نه) ) زنقة 

7 رقم 98 حي  الن8رة 50000  كن8س 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد حسن ع8لي عنش نه) ) زنقة 

7 رقم 98 حي  الن8رة 50000  كن8س 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   (8  البتد ئية بخنيفرة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 62).

78I

A. SAAIDI CONSULTANTS

UPLINE CASH
إعالن  تعدد  لقر ر ت

»UPLINE CASH« 

صندوق  شترك للتشظيف

ر سم8له 000.000,00.) درهم

 لك8ئن  قره :  لد ر  لبيض8ء- 37، 

ش8رع عبد  للطيف بن قدور 

تعديــل نظــ8م  لتدبيـر 

بمشجب  جلس إد رة  ؤسسة   -I

 »UPLINE GESTION«  لتدبير 

 ملنعقد في 09 دجنبر )202، تقرر:

إض8فة  ج8الت  الستثم8ر؛

تعديل  ملكتتبين  ملعنيين؛

تعديل كيفي8ت  الكتت8ب وإع8دة 

 لشر ء؛

تعديل  ص8ريف  لتدبير؛

تعديل نظ8م  لتدبير. 

نظ8م  لتدبير  ن  تم  عتم8د   -II

طرف  لهيأة  ملغربية لسشق  لرس8 يل 

 2022 29  8رس  بت8ريخ   »AMMC«

 .GP22060 تحت رقم

ب8إليد ع  لق8نشني  تم  لقي8م   -III

لدى  ملحكمة  بكت8بة  لضبط 

 25 بت8ريخ  للد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريـل 2022 تحت رقم 822702.

79I



8707 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 

Audimi

ZI ART
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

Audimi

 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc

ZI ART شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع رح78 

 ملسكيني، برج  لي8قشت، عم8رة ب، 

 لط8بق 2، رقم 7 - 20000  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.502967

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

2022 تم تحشيل  08 أبريل   ملؤرخ في 

للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 

»ش8رع رح78  ملسكيني، برج  لي8قشت، 
عم8رة ب،  لط8بق 2، رقم 7 - 20000 
 30 »رقم  إلى   لد ر  لبيض8ء  ملغرب« 
 ، ،  لط8بق  لخ8 س  زنقة د كس   ،

20000  لد ر   -  لصخشر  لسشد ء 

 لبيض8ء  ململكة  ملغربية«.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 28 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822809.

50I

A. SAAIDI CONSULTANTS

UPLINE HORIZON
إعالن  تعدد  لقر ر ت

»UPLINE HORIZON«

صندوق  شترك للتشظيف
رسم8له 000.000,00.) درهم

 لك8ئن  قره :  لد ر  لبيض8ء- 37، 
ش8رع عبد  للطيف بن قدور 

تعديــل نظــ8م  لتدبيـر 

بمشجب  جلس إد رة  ؤسسة   -I

 UPLINE CAPITAL«  لتدبير 

 09 في  MANAGEMENT«  ملنعقد 

دجنبـر )202، تقرر:

تغيير  ملكتتبين  ملعنيين؛
تعديل كيفي8ت  الكتت8ب وإع8دة 

 لشر ء؛
تغيير ح8صرة  لحس8سية؛

تغيير شبكة  لتسشيق؛
تعديل نظ8م  لتدبير. 

نظ8م  لتدبير  ن  تم  عتم8د   -II
طرف  لهيأة  ملغربية لسشق  لرس8 يل 
 2022 29  8رس  بت8ريخ   »AMMC«

 .GP22058 تحت رقم
ب8إليد ع  لق8نشني  تم  لقي8م   -III
لدى  ملحكمة  بكت8بة  لضبط 
 25 بت8ريخ  للد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822705.
5(I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 UPLINE HORIZON
DYNAMIQUE

إعالن  تعدد  لقر ر ت

 UPLINE HORIZON«
»DYNAMIQUE

صندوق  شترك للتشظيف
رسم8له 000.000,00.) درهم

 لك8ئن  قره :  لد ر  لبيض8ء- 37، 
ش8رع عبد  للطيف بن قدور 

تعديــل نظــ8م  لتدبيـر 
بمشجب  جلس إد رة  ؤسسة   -I
 UPLINE CAPITAL«  لتدبير 
 09 في  MANAGEMENT«  ملنعقد 

دجنبـر )202، تقرر:
تغيير  ملكتتبين  ملعنيين؛

تعديل كيفي8ت  الكتت8ب وإع8دة 
 لشر ء؛

تغيير  ملر قب للحس8ب8ت؛
تغيير شبكة  لتسشيق؛
تعديل نظ8م  لتدبير. 

نظ8م  لتدبير  ن  تم  عتم8د   -II
طرف  لهيأة  ملغربية لسشق  لرس8 يل 
 2022 29  8رس  بت8ريخ   »AMMC«

 .GP22057 تحت رقم
ب8إليد ع  لق8نشني  تم  لقي8م   -III
لدى  ملحكمة  بكت8بة  لضبط 
 25 بت8ريخ  للد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822703.
52I

A. SAAIDI CONSULTANTS

UPLINE OBLIG PLUS
إعالن  تعدد  لقر ر ت

»UPLINE OBLIG PLUS« 
صندوق  شترك للتشظيف

رسم8له 000.000,00.) درهم
 لك8ئن  قره :  لد ر  لبيض8ء- 37، 

ش8رع عبد  للطيف بن قدور 
تعديــل نظــ8م  لتدبيـر 

بمشجب  جلس إد رة  ؤسسة   -I
 UPLINE CAPITAL«  لتدبير 
 09 في  MANAGEMENT«  ملنعقد 

دجنبـر )202، تقرر:
تغيير  ملكتتبين  ملعنيين؛

إض8فة  ج8الت  الستثم8ر؛
تعديل كيفي8ت  الكتت8ب وإع8دة 

 لشر ء؛
تغيير ح8صرة  لحس8سية؛

تعديل نظ8م  لتدبير. 
نظ8م  لتدبير  ن  تم  عتم8د   -II
طرف  لهيأة  ملغربية لسشق  لرس8 يل 
 2022 29  8رس  بت8ريخ   »AMMC«

 .GP22059 تحت رقم
ب8إليد ع  لق8نشني  تم  لقي8م   -III
لدى  ملحكمة  بكت8بة  لضبط 
 25 بت8ريخ  للد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822707.
53I

LAFAGA SARL

طـاوطـاو فــود
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

LAFAGA SARL
79) ش8رع لال ي8قشت  لط8بق 6 

 كتب 95) ، 20090،  لد ر لبيض8ء 
 ملغرب

طـ8وطـ8و فــشد شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي )6، ش8رع 
لالي8قشت ز وية  صطفى  ملع8ني، 

 لط8بق 2، رقم 62. - 20090 
 لد ر لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57(27(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (7

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

طـ8وطـ8و فــشد.

شر ء،   -  : بإيج8ز  غرض  لشركة 

بيع كل  ملنتج8ت  لغذ ئية و  لتمشينية 

قهشة، حليب،  زيشت،  : سكر، ش18، 

أجب8ن،  علب8ت،  شروب8ت ...

ـ  ملت8جرة و تشزيع  ملش د  ألولية و 

كل  ملش د  لغذ ئية،  لحبشب،  لفش كه 

و  لخضر  ملجففة،  لسكري8ت، 

 لحلشي8ت ... 

تحقيق  و  -  إلستغال7 

في  ملج78  لصن8عي،   إلستثم8ر ت 

 لفالحي و  لزر عي.

-  ستير د و  لتصدير.

-  ملت8جرة بصفة ع8 ة. 

- كل عملي8ت  لتمثيل،  لعمشلة و 

 لسمسرة لكل  ملنتج8ت و  لسلع.

كل  لعملي8ت  ع8 ة  بصفة  و   -

 لتج8رية،  لصن8عية،  مل8لية، 

 لعق8رية و  ملنقشلة  ملرتبطة بطريقة 

بأ1  ن  غير  ب8شرة  أو   ب8شرة 

تمكن  و  لتي  أعاله   ألهد ف  ملبينة 

 ن تنمية  لشركة.

 ،6(  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

ز وية  صطفى  لالي8قشت  ش8رع 

 ملع8ني،  لط8بق 2، رقم 62. - 20090 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
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 (.000  : ط8وط8و  ي8سين   لسيد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  ط8وط8و  ي8سين   لسيد 
حي  شال1 عبدهللا زنقة 7 عين  لشق 

20780  لد ر لبيض8ء  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  ط8وط8و  ي8سين   لسيد 
حي  شال1 عبدهللا زنقة 7 عين  لشق 

20780  لد ر لبيض8ء  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 26 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 57)822.
57I

COMPTAMEK

LA JOLI BELLE EPOQUE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
LA JOLI BELLE EPOQUE شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  حل 
رقم 7 تجزئة )  رج8ن -) كن8س - 

50050  كن8س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
56027

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   08
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 LA  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. JOLI BELLE EPOQUE

قهشة   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
خد 8ت  أد ء   / /  طعم  /  خبزة 
 لبستنة و لتنظيف / أعم78  تنشعة/

ت8جر
:  حل  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 - -) كن8س  )  رج8ن  تجزئة   7 رقم 

50050  كن8س  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 : عبد  لرحم8ن  دري�ضي   لسيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عبد  لرحم8ن  دري�ضي   لسيد 
 (0 شقة  عنش نه) )  ق8 ة  لزيتشنة 

ش8رع  لحسن  لث8ني م ج  كن8س  
50000  كن8س  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

عبد  لرحم8ن  دري�ضي   لسيد 
 (0 شقة  عنش نه) )  ق8 ة  لزيتشنة 
ج  كن8س  م  ش8رع  لحسن  لث8ني 

50000  كن8س  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   22 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 586).
55I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

PERFECTION NAJAH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
) ملغرب)

 PERFECTION NAJAH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 29 ش8رع 
 لغزو ني بن ق8سم  لغرفة )  لقطعة 
25  لط8بق  ألر�ضي - 90000 طنجة 

 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(2(085

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

تمت   2022 07  8رس  في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

ن8جح  بشبكر  )ة)  تفشيت  لسيد 

أصل  حصة  جتم8عية  ن   350

)ة)  شنية  950 حصة لف8ئدة  لسيد 

ملريض بت8ريخ 07  8رس 2022.

ن8جح  بشبكر  )ة)  تفشيت  لسيد 

300 حصة  جتم8عية  ن أصل 950 

حصة لف8ئدة  لسيد )ة) إسر ء ن8جح 

بت8ريخ 07  8رس 2022.

ن8جح  بشبكر  )ة)  تفشيت  لسيد 

300 حصة  جتم8عية  ن أصل 950 

يشسف  )ة)  لف8ئدة  لسيد  حصة 

ن8جح بت8ريخ 07  8رس 2022.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

أبريل   (9 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3767.

56I

ADILMAHJOUBI

NUTRITION PLUS MAROC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ADILMAHJOUBI

 AV HASSAN II 24 AV 27

 HASSAN II، 30000، FES

MAROC

 NUTRITION PLUS MAROC

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي )6  كرر 

 ك8تب  ريحة رقم ) ش8رع  حمد 

 لسالو1  ملدينة  لجديدة ف8س - 

30000 ف8س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

72739

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   22

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. NUTRITION PLUS MAROC

غرض  لشركة بإيج8ز :  لصن8ع8ت 

 لغذ ئية,طع8م  علب, لتعبئة 

و لتغليف.

عنش ن  ملقر  الجتم8عي : )6  كرر 

ش8رع  حمد   ( رقم   ك8تب  ريحة 

 - ف8س   لسالو1  ملدينة  لجديدة 

30000 ف8س  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسم78  لشركة:   بلغ 

00.000,00) درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد هش8م  ليح : 000) بقيمة 

00) درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد هش8م  ليح عنش نه) ) رقم 

طريق   2 زنقة  لكرنك  لشقة   3(5

عين  لشقف 30000 ف8س  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد هش8م  ليح عنش نه) ) رقم 

طريق   2 زنقة  لكرنك  لشقة   3(5

عين  لشقف 30000 ف8س  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 2003.

57I
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COMPTAMEK

A.B.M NOUR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

COMPTAMEK

 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC

A.B.M NOUR شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لط8بق 

 الر�ضي رقم 3) تجزئة  الزده8ر 
 لح8ج قدور سيد1 سليم8ن  ش7 

 لكيف8ن  كن8س - 7200)  كن8س 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

56079

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (2

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 A.B.M : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

.NOUR

عق8قير/   : غرض  لشركة بإيج8ز 

أعم78  تنشعة / ت8جر.

:  لط8بق  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 الر�ضي رقم 3) تجزئة  الزده8ر  لح8ج 

قدور سيد1 سليم8ن  ش7  لكيف8ن 

 كن8س - 7200)  كن8س  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  :  لسيد  لغ8لي  حمد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )   لسيد  لغ8لي  حمد 
تجزئة  الزده8ر  لح8ج قدور   (3 رقم 

سيد1 سليم8ن  ش7  لكيف8ن  كن8س 

7200)  كن8س  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )   لسيد  لغ8لي  حمد 
تجزئة  الزده8ر  لح8ج قدور   (3 رقم 

سيد1 سليم8ن  ش7  لكيف8ن  كن8س 

7200)  كن8س  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   26 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم ))6).

58I

LZ EXPERTS

C ZAZ SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

LZ EXPERTS

 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,7

Casablanca Maroc

C ZAZ SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : ز وية 

ش8رع يعقشب  ملنصشر و زنقة  لح8ج 

 لجياللي  لعشفير لط8بق  لسفلي رقم 

6) - 20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.260355

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

2022 تقرر حل  28 فبر ير   ملؤرخ في 

C ZAZ SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 50.000 رأسم8له8   ملحدودة  بلغ 

درهم وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ز وية 

ش8رع يعقشب  ملنصشر و زنقة  لح8ج 

 لجياللي  لعشفير لط8بق  لسفلي رقم 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب   -  (6

نتيجة اللخس8ئر  ملتر كمة  لتي أدت 

إلى رؤوس أ ش 7  ملشكة تقل عن ربع 

رأس  مل78.

و عين:
و  ششسين8ند  كشرين   لسيد)ة) 
زنقة وليلي ط8بق لشن   (7 عنش نه) ) 
20000  لد ر  ششن حي  لر حة ح ح 
 لبيض8ء  ملغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 
إق8 ة  وفي   2022 فبر ير   28 بت8ريخ 
ش8رليي زنقة طير فردوس حي  لر حة 
 - بشسيجشر   7 7  لشقة   لط8بق 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 25 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822390.
59I

 ئتم8نية فيد ك8، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ZEAAYER SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ئتم8نية فيد ك8، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

ش8رع  لعركشب رقم )7727-0 
صندوق  لبريد رقم 76)، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
ZEAAYER SERVICES شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  ملسيرة 
03 زنقة  لعيشن رقم )) - 73000 

 لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
2(707

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   20
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. ZEAAYER SERVICES

تشغيل   -  : غرض  لشركة بإيج8ز 

وغرفة   ، و حل حلشي8ت   ، أ1  خبز 

ش18 ؛

وجميع  و ملعجن8ت  صنع  لخبز   -

 نتج8ت  ملخبشز ت وتصنيع  لدقيق 

و ملنتج8ت  لغذ ئية و شتق8ته8 ؛.

حي   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 -  (( رقم  زنقة  لعيشن   03  ملسيرة 

73000  لد خلة  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  : كنسشس   لسيد  حمد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  حمد كنسشس عنش نه) ) 

 73000  (9( رقم  حي  لحسني 

 لد خلة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  حمد كنسشس عنش نه) ) 

 73000  (9( رقم  حي  لحسني 

 لد خلة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 27 بت8ريخ  بش د1  لدهب   البتد ئية 

أبريل 2022 تحت رقم 740/2022.

60I

شركة  بهشش للخد 8ت

 EXPERT EYE ENGINEERING

SUD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

شركة  بهشش للخد 8ت

ش8رع  كة عم8رة  لص8لحي  لط8بق 

 الو7 رقم 07  لعيشن ، 0)700، 

 لعيشن  ملغرب

 EXPERT EYE ENGINEERING

SUD شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
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وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لتشطين 
 CENTRE D›AFFAIRES لدى شركة
SAHARA  لك8ئن ب : س8حة  لحرية 
زنقة )0 عم8رة 03 شقة 07 ش8رع 

 أل ير  شال1 عبد هللا  لحي  ملحمد1 
70000  لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
7(77(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (8
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 
 EXPERT EYE ENGINEERING

.SUD
:  لهندسة  غرض  لشركة بإيج8ز 
لجميع  و  كتب  لدر س8ت   لتقنية 
 لهيئ8ت  لحكش ية.  لخبرة  لتقنية.

 الستش8رة  لتقنية.........
:  لتشطين  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 CENTRE D’AFFAIRES لدى شركة 
: س8حة  لحرية  SAHARA  لك8ئن ب 
ش8رع   07 شقة   03 عم8رة   0( زنقة 
 أل ير  شال1 عبد هللا  لحي  ملحمد1 

70000  لعيشن  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
حصة   500  :  لسيد سعد بخزو 

بقيمة 00) درهم للحصة .
حصة   500  :  لسيد كريم بخزو 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 57  لسيد سعد بخزو عنش نه) ) 
ب8ريس   75000  750(5 زنقة ك8رديني 

فرنس8.
 لسيد كريم بخزو عنش نه) ) ش8رع 
ب8ريس   75000  75((6 فالنفرين 

فرنس8.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

 57  لسيد سعد بخزو عنش نه) ) 
ب8ريس   75000  750(5 زنقة ك8رديني 

فرنس8
 لسيد كريم بخزو عنش نه) ) ش8رع 
ب8ريس   75000  75((6 فالنفرين 

فرنس8
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   29 بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 1232/2022.
6(I

شركة  بهشش للخد 8ت

RTBAT NEGOCE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

شركة  بهشش للخد 8ت
ش8رع  كة عم8رة  لص8لحي  لط8بق 
 الو7 رقم 07  لعيشن ، 0)700، 

 لعيشن  ملغرب
RTBAT NEGOCE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 0) 
بلشك و 25  8رس  لعيشن - 70000 

 لعيشن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
7(739

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   27
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 RTBAT : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

.NEGOCE
:  لتج8رة.  بإيج8ز  غرض  لشركة 
 لتج8رة  لع8 ة. الستير د و لتصدير.
 ألجهزة  ملنزلية و  الجهزة  إللكترونية.

وتجهيز ت   ملش د  لغذ ئية. عد ت 
وجمع  لقم8 ة.   ملك8تب. لتنظيف 
و نتج8ت  لتنظيف.   عد ت 

 ملط8عم......
 (0 رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 70000  - 25  8رس  لعيشن  بلشك و 

 لعيشن  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  :  لسيدة ع8ئشة حميش1 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيدة ع8ئشة حميش1 عنش نه) ) 
بن  لزبير  لعم8ر ت  طلحة  ش8رع 
70000  لعيشن   (3 رقم   لبيض8ء 

 ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة ع8ئشة حميش1 عنش نه) ) 
بن  لزبير  لعم8ر ت  طلحة  ش8رع 
70000  لعيشن   (3 رقم   لبيض8ء 

 ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   29 بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 1231/2022.
62I

شركة  بهشش للخد 8ت

ASIDAH FRERES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

شركة  بهشش للخد 8ت
ش8رع  كة عم8رة  لص8لحي  لط8بق 
 الو7 رقم 07  لعيشن ، 0)700، 

 لعيشن  ملغرب
ASIDAH FRERES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع  كة 
عم8رة  لص8لحي  لط8بق  لث8ني رقم 

06 - 70000  لعيشن  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.28063

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

2022 تم تحشيل  28 أبريل   ملؤرخ في 

للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 

»ش8رع  كة عم8رة  لص8لحي  لط8بق 
70000  لعيشن   -  06 رقم   لث8ني 

» دينة  لشحدة  لشطر  إلى   ملغرب« 
رقم  زنقة  لفر ولة   I بلشك   لث8ني 
05 - 70000  لعيشن  )67 شقة رقم 

 ملغرب«.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   29 بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 1238/2022.

63I

MA GLOBAL CONSULTING

CHAZA REAL ESTATE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

MA GLOBAL CONSULTING
ز وية ش8رع عبد  ملش ن و زنقة ف8ن 

زيالند إق8 ة فضيلة،  لط8بق  لر بع، 

20000،  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

CHAZA REAL ESTATE »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي:  ملنطقة 

 لصن8عية  لجنشبية  لغربية رقم 

89) - -  ملحمدية  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.25377

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

تم  تخ8ذ   2022 أبريل   (5  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 

بملكية  لسيد  حصة   (000 بيع 

للبط8قة   لطيب  لخي8ر1  لح8 ل 

إلى  لشركة   B7(587(  لشطنية رقم 

ب8لسجل  PADOUK  ملسجلة 
 (77503 رقم   لتج8ر1 للد ر لبيض8ء 
 قره8 36 زنقة  لشرود  لد ر لبيض8ء.

قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 

بملكية  لسيد  حصة   (000 بيع 

للبط8قة  لحلش  لح8 ل  ع8د7   حمد 

إلى  لشركة   C677(02  لشطنية رقم 

.PADOUK
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قر ر رقم 3:  لذ1 ينص على  8يلي: 
 PADOUK على  لشركة   ملش فقة 

كشريك جديد للشركة
قر ر رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 
 ملش فقة على إستق8لة  لسيد  لطيب 
 لخي8ر1 و  لسيد  حمد ع8د7 لحلش 
 ن  نصبهم8 كمس8عدين في  لتسيير

قر ر رقم 5:  لذ1 ينص على  8يلي: 
تعديل  لنظ8م  ألس8�ضي للشركة

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 
 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

على  ينص  6,7:  لذ1  رقم  بند 
 8يلي:  لحصص و رأسم78  لشركة

على  ينص  6):  لذ1  رقم  بند 
 8يلي: هيئة  لتسيير

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 البتد ئية ب8ملحمدية بت8ريخ 26 أبريل 

2022 تحت رقم 798.

67I

FIDUCIAIREJAD

MAMA GHITA.AGRI sarl
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIREJAD
 MARRAKECH MARRAKECH،

MAROC 70000،  ر كش
MAMA GHITA.AGRI sarl شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ملسيرة 
3 جن8ح -أ- رقم 257 شقة رقم 3 - 

70000  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(27985
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   08
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.MAMA GHITA.AGRI sarl

إد رة   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
أو  لصن8عية   لعملي8ت  لتج8رية 
أو  للخد ة  ملدنية  أو  لزر عية 

 لعسكرية
و  الستغال7  في  لتسيير  ) ق8و7 

 لفالحي).
:  ملسيرة  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 -  3 شقة رقم   257 رقم  -أ-  جن8ح   3

70000  ر كش  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد خ8لد عشريش : 200 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 800  : غيثة  لسكر تي   لسيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  عشريش  خ8لد   لسيد 
 20 رقم  درب  لتدالو1  بشسكر1 

70000  ر كش  ملغرب.
 لسيدة غيثة  لسكر تي عنش نه) ) 
 (3  سيف س تجزئة  لبشعمرية رقم 

70000  ر كش  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  عشريش  خ8لد   لسيد 
 20 رقم  درب  لتدالو1  بشسكر1 

70000  ر كش  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   27 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35220).
65I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

GMLUXE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

 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)في 

طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 لجيش  مللكي إق8 ة  لسعيد1 

 ك8تب  لفتح  لط8بق  لث8ني  لشقة 

رقم 7 - 30000 ف8س  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.627(9

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

تقرر حل   2022 أبريل   06  ملؤرخ في 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

GMLUXE  بلغ   لشريك  لشحيد 

وعنش ن  درهم   (00.000 رأسم8له8 

ش8رع  لجيش   قره8  إلجتم8عي 

 مللكي إق8 ة  لسعيد1  ك8تب  لفتح 

 لط8بق  لث8ني  لشقة رقم 7 - 30000 

ف8س  ملغرب نتيجة 7 : عدم تحقيق 

 لغرض  إلجتم8عي.

ش8رع  ب  حدد  قر  لتصفية  و 

إق8 ة  لسعيد1   لجيش  مللكي 

 ك8تب  لفتح  لط8بق  لث8ني  لشقة 

رقم 7 - 30000 ف8س  ملغرب. 

و عين:

و  جال7  كشد1   لسيد)ة) 

أبن  جعفر  زنقة   58 رقم  عنش نه) ) 

ف8س   30000 أيت  سق8طش  عطية 

 ملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

ش8رع   : ب8لتصفية   لشث8ئق  ملتعلقة 

إق8 ة  لسعيد1   لجيش  مللكي 

 ك8تب  لفتح  لط8بق  لث8ني  لشقة 

رقم 7

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   26 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 1956/2022.

66I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

DIAMANDSKI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
DIAMANDSKI شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 2 
ش8رع  لشريف إدري�ضي رقم 73 
 تجر رقم ) حي سالم - 30000 

ف8س  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.53679

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تمت   2022 أبريل   28 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :
بر دة  أ نة  )ة)  تفشيت  لسيد 
حصة  جتم8عية  ن   2.500 فتحي 
أصل 5.000 حصة لف8ئدة  لسيد )ة) 
عبد  لن8صر بنجلشن بت8ريخ 28 أبريل 

.2022
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
أبريل   28 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 1954/2022.
67I

INVEST CENTER SARL

رانطاي انفيست
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

INVEST CENTER SARL
 RUE IBNOU MOUNIR IMM 75
 ETG.3 N°7 MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
ر نط18  نفيست شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لتجزئة 

 لجم8عية ) سيد1  عروف - 
20300  لد ر لبيض8ء  ملغرب.
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حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.769759
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تقرر حل   2022 أبريل   (8  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسم8له8  ر نط18  نفيست  بلغ 
وعنش ن  قره8  درهم   600.000
 إلجتم8عي  لتجزئة  لجم8عية 
 20300  - سيد1  عروف   (
 لد ر لبيض8ء  ملغرب نتيجة 7 : عدم 

تحقيق  لهدف .
و حدد  قر  لتصفية ب  لتجزئة 
سيد1  عروف   ( رقم   لجم8عية 
 ملغرب 20300  لد ر لبيض8ء  ملغرب. 

و عين:
ف8طمة  لزهر ء  للب8ر1   لسيد)ة) 
 8 2  لرقم  تجزئة  لفتح  و عنش نه) ) 
سيد1  عروف 20300  لد ر لبيض8ء 

 ملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 27 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822629.
68I

 SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE

CONSTRUCTION CH&BN

 SOCIETE DES GRANDS
 TRAVAUX DE

CONSTRUCTION CH&BN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

 SOCIETE DES GRANDS
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

CH&BN
 IMM 30 APPT N°8 RUE

 MOULAY AHMED LOUKILI
 HASSAN – RABAT ، 10000،

RABAT MAROC
 SOCIETE DES GRANDS

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION
CH&BN

 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ق8 ة 30 

شقة رقم 8 زنقة  شال1  حمد لشكيلي 
حس8ن - 0000)  لرب8ط  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(367(7
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تمت   2022 أبريل   (3 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :
عبد  لشه8ب  )ة)  تفشيت  لسيد 
 خلشف 932.) حصة  جتم8عية  ن 
حصة لف8ئدة  لسيد   ((.58( أصل 
 (3 بت8ريخ  علي  لش8عر  )ة)  حمد 

أبريل 2022.
عبد  لشه8ب  )ة)  تفشيت  لسيد 
 خلشف 9.679 حصة  جتم8عية  ن 
حصة لف8ئدة  لسيد   ((.58( أصل 
أبريل   (3 بت8ريخ  بنعلي  )ة)  حمد 

.2022
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
أبريل   28 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 27253).

69I

 كتـــب حس8بــ8ت أك8ديرفسك ش. 
م. م

STE LIRATRANS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

 كتـــب حس8بــ8ت أك8ديرفسك ش. 
م. م

حي تمديد  لزيتشن رقم 56 تكشين 
 ك8دير ، 80000،  ك8دير  ملغرب

STE LIRATRANS SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ق8 ة03 
  لط8بق2 عم8رة  يت  زيزو رقم 59) 

ش8رع 20غشت  كفي ت8رود نت 
 ق8 ة03   لط8بق2 عم8رة  يت  زيزو 

رقم 59) ش8رع 20غشت  كفي 
ت8رود نت 83000 ت8رود نت  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

7(79

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   202( نشنبر   27 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :
تفشيت  لسيد )ة) زكري8 زوز زويزو 

أصل  حصة  جتم8عية  ن   500

)ة)  لف8ئدة  لسيد  حصة   (.000

 حمد بر ح بت8ريخ 27 نشنبر )202.

تفشيت  لسيد )ة) خديجة بنس8لم 

أصل  حصة  جتم8عية  ن   500

)ة)  لف8ئدة  لسيد  حصة   (.000

 حمد بر ح بت8ريخ 27 نشنبر )202.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

 03 بت8ريخ  بت8رود نت   البتد ئية 

دجنبر )202 تحت رقم 698).

70I

 SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE

CONSTRUCTION CH&BN

 SOCIETE DES GRANDS

 TRAVAUX DE

CONSTRUCTION CH&BN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

 SOCIETE DES GRANDS

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

CH&BN

 IMM 30 APPT N°8 RUE

 MOULAY AHMED LOUKILI

 HASSAN – RABAT ، 10000،

RABAT MAROC

 SOCIETE DES GRANDS

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

CH&BN شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ق8 ة 30 

شقة رقم 8 زنقة  شال1  حمد لشكيلي 

حس8ن - 0000)  لرب8ط  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(367(7

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تم تعيين   2022 أبريل   (3  ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة)  جديد   سير 

 لش8عر  حمد علي كمسير وحيد.

تبع8 لقبش7  ستق8لة  ملسير.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   (3 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 27253).

7(I

OUB.S.F SARL AU

أوب.س.ف
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

OUB.S.F SARL AU

 HAY ECHOUHADA AKKA TATA

، 84000، TATA MAROC

أوب.س.ف شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي 

 لشهد ء أق8 ط8ط8 - 87000 ط8ط8 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

729

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   07

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

أوب.س.ف .

تحشيل   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

و  فش تير  مل8ء  و ستخالص   أل ش 7 

 لكهرب8ء و له8تف و ألنترنت.

حي   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

ط8ط8   87000  - ط8ط8  أق8   لشهد ء 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 
درهم،  قسم ك8لت8لي:

و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  أوبال  بر هيم   لسيد 
 87000 أق8 ط8ط8  أوزرو  أك8دير  دو ر 

ط8ط8  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  أوبال  بر هيم   لسيد 
 87000 أق8 ط8ط8  أوزرو  أك8دير  دو ر 

ط8ط8  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   27 بت8ريخ  بط8ط8   البتد ئية 

2022 تحت رقم 156/2022.
72I

ficogedek sarl au

COMADIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

COMADIS شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ملحل 
 لك8ئن ب8يت حم8د جم8عة  يت 

بشبيد 8ن عين ت8وجط8ت - .  لح8جب 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
56065

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   07
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.COMADIS
بيع   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 نتشج8ت زر عية غذ ئية

وسيط.
:  ملحل  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
جم8عة  يت  حم8د  ب8يت   لك8ئن 
بشبيد 8ن عين ت8وجط8ت - .  لح8جب 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد عدن8ن  و يرة : 370 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
330 حصة   :  لسيد  حمد تيغزة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
330 حصة   :  لسيد رزوق  و يرة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  عدن8ن  و يرة   لسيد 
زرق8ء  تجزئة   (( ب  لشقة  عم8رة 

 كن8س 50000  كن8س  ملغرب.
عنش نه) )  تيغزة   لسيد  حمد 
 . ت8ون8ت  ملركز  ثكنة  لدرك  مللكي 

ت8ون8ت  ملركز  ملغرب.
عنش نه) )  رزوق  و يرة   لسيد 
 . بطيط  جم8عة  دو ر  يت  لثلث 

 لح8جب  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  عدن8ن  و يرة   لسيد 
زرق8ء  تجزئة   (( ب  لشقة  عم8رة 

 كن8س 50000  كن8س  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 672).
73I

 ين8رة فين8نس جروب

ا ف م ا نبيه اكريكول
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

 ين8رة فين8نس جروب
52 ش8رع  شال1 رشيد شقة رقم 
7  لط8بق  لر بع جليز  ر كش ، 

70000،  ر كش  ملغرب
  ف م   نبيه  كريكش7 شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  لسالم 
رقم 078) - 73000  لد خلة  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(8763
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تمت   202( دجنبر   2( في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :
نبيه  )ة)  حمد  تفشيت  لسيد 
أصل  حصة  جتم8عية  ن   (.000
)ة)  لف8ئدة  لسيد  حصة   (.000

هش8م نبيه بت8ريخ )2 دجنبر )202.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
 27 بت8ريخ  بش د1  لدهب   البتد ئية 

أبريل 2022 تحت رقم 742/2022.

77I

FIDUGRA

Çavage
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUGRA
ش8رع  حمد  لخ8 س عم8رة   ن8ر 
رقم 27  لط8بق  لث8لث  نزك8ن ، 

50)86،  ك8دير  ملغرب
Çavage شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 
 TEMARISS شطنة لدى شركة 
CONSULTING ببالطش رقم 07 

 لط8بق  الو7 د ر  لر يس ش8رع 29 
فبر ير ت8لبشرجت  ك8دير 80000 

 ك8دير  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
5(28(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   08
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.Çavage

-إد رة   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

)أنشطة   لعملي8ت  لتج8رية 

 لتسشيق).

تشظف  شظف  إعالن8ت  -وك8لة 

و حد على  ألقل.

- الستش8ر ت  إلد رية..

 : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 TEMARISS شركة  لدى   شطنة 

 07 رقم  ببالطش   CONSULTING

 29 د ر  لر يس ش8رع   لط8بق  الو7 

 80000 ت8لبشرجت  ك8دير  فبر ير 

 ك8دير  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .

 بلغ رأسم78  لشركة: 0.000,00) 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 KADOCHKINA  لسيدة 

EVGENIIA : (00 حصة بقيمة 00) 

درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 KADOCHKINA  لسيدة 

EVGENIIA عنش نه) ) روسي8 ) 2 5 0 

7 5 روسي8 روسي8.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 KADOCHKINA  لسيدة 

EVGENIIA عنش نه) ) روسي8 ) 2 5 0 

7 5 روسي8 روسي8

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  ب8ك8دير   لتج8رية 

2022 تحت رقم )0958).

75I
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 ملركز  لجهش1 لالستثم8ر لجهة درعة ت8فياللت  لحقة 

ورز ز ت

 SOCIÉTÉ LA GENERALE DE
SECURITE ROUTIÈRE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 ملركز  لجهش1 لالستثم8ر لجهة درعة 
ت8فياللت  لحقة ورز ز ت

ش8رع  شال1 رشيد عم8رة د دس 
 لط8بق  الو7 ورز ز ت، 75000، 

ورز ز ت  ملغرب
 SOCIÉTÉ LA GENERALE DE
 SECURITE ROUTIÈRE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ركز 
 لنقشب - 77702 ز كشرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3855
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (2
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 
 SOCIÉTÉ LA GENERALE DE

.SECURITE ROUTIÈRE SARL
*  ق8و7   : غرض  لشركة بإيج8ز 
و  ) شغ78  لطرق  أشغ78  تنشعة 

إش8ر ت  لطرق  ألفقية و لعمشدية)
*  ق8و7  لبن8ء و  الشغ78  ملختلفة 
تنظيف  لش جه8ت  *  ق8و7 

و ملت8جر و لشقق.
:  ركز  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 لنقشب - 77702 ز كشرة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد جم78  زو ر1 : 700 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 300  : حس8ين  زو ر1   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  جم78  زو ر1   لسيد 

ز كشرة   77702 دو ر  لنقشب  لنقشب 

 ملغرب.

 لسيد حس8ين  زو ر1 عنش نه) ) 

ز كشرة   77702 دو ر  لنقشب  لنقشب 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد حس8ين  زو ر1 عنش نه) ) 

ز كشرة   77702 دو ر  لنقشب  لنقشب 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  بز كشرة   البتد ئية 

2022 تحت رقم 5)).
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AMIATIS CONSEIL

CTINVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AMIATIS CONSEIL

 ق8 ة  لحديقة ٬ لط8بق  لث8لث٬ 

 كتب 53 ٬طريق  لرب8ط ٬عين  لسبع 

، 20000،  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

CTINVEST شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع لال 

 لي8قشت، ز وية  صطفى  ملع8ني 

 لط8بق  ألو7 ، رقم 56 ،  ركز ري8ض 

- 20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57(823

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   08

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.CTINVEST
تهدف   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
 لشركة في كل  ن  ملغرب و لخ8رج إلى:
•  إلنع8ش  لعق8ر1،  لشر ء، 
تقديم  لخد 8ت،  لبن8ء،   لبيع، 
أو  لكية  تجزئ8ت  إلى   لتحشيل 
لجميع  ملمتلك8ت  ملنقشلة،   شتركة 
و  كر ء  ملمتلك8ت  ملنقشلة،  لتسيير 
إع8دة بيع جميع  ملمتلك8ت  لث8بتة أو 

 ملنقشلة.
•  نج8ز  ختلف  ملب8ني و  لتبعي8ت 

 لخ8صة أو  ملشتركة.
• إبر م جميع عقشد إيج8ر  ألشغ78 
لبن8ء  ملجمشع8ت  لسكنية   لالز ة 
أو  لبن8ي8ت  ملختلفة  أو  لتجزئ8ت 
حسب  لنظ8م  لق8نشني  ملطلشب  ن 

قبل  إلد رة  ملغربية.
خد 8ت  و  أعم78  لبن8ء   •
عالق8ت  ربط   لسمسرة  لعق8رية, 

عمل, شر كة, تمثيل  إل تي8ز ت.
ك8نت  كيفم8  جميع  ألعم78   •

طبيعته8.
جميع  لعملي8ت  ملتعلقة   •
ب8إلنع8ش  لعق8ر1 و  لذ1 تدخل في 

نط8ق نصشص  لقش نين  ملتعلقة به.
تجزئته8  تنميته8،  تهييئ  ألر �ضي،   •
جميع  ملش8ريع  لعق8رية  وبن8ء 
، ملنش8ت  لصن8عية،  لسي8حية، 

 لزر عية  لسكنية  نه8 أو  لترفيهية .
جميع  ألر �ضي  ملبنية  •  قتن8ء 
جميع  ملب8ني,  هدم  و  لغير  ملبنية, 
تقسيم  ألر �ضي و  لتجزئ8ت لغرض 

 الستعم78  لسكني  ملنهي أو  إلد ر1.
• نقل  مللكية،  لبن8ء،  الستغال7، 
 لكر ء،  لتسيير و إلشر ف على جميع 
 ملمتلك8ت  لث8بتة لالستخد م  لسكني 

 ملنهي و إلد ر1..
ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
ز وية  صطفى  ملع8ني  لال  لي8قشت، 
 لط8بق  ألو7 ، رقم 56 ،  ركز ري8ض 

- 20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة 

رأسم78  لشركة:   بلغ 

798.000,00.) درهم،  قسم ك8لت8لي:

 : عبد  لعزيز  لشرق8و1   لسيد 

درهم   (00,00 بقيمة  حصة   500

للحصة .

 500  : بثينة  لشرق8و1   لسيدة 

حصة بقيمة 00,00) درهم للحصة .

 (6.980  :  لسيد  عمر  لشرق8و1 

بقيمة 00,00) درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد عمر  لشرق8و1 عنش نه) ) 

 7 فيال جن8ن   ، تجزئة سيد1 ش8حش 

20000  لد ر  لبيض8ء  ك8ليفشرني8   ،

 ملغرب.

عبد  لعزيز  لشرق8و1   لسيد 

عنش نه) ) تجزئة سيد1 ش8حش ، فيال 

20000  لد ر  ك8ليفشرني8   ،  7 جن8ن 

 لبيض8ء  ملغرب.

 لسيدة بثينة  لشرق8و1 عنش نه) ) 

 7 فيال جن8ن   ، تجزئة سيد1 ش8حش 

20000  لد ر  لبيض8ء  ك8ليفشرني8   ،

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد عمر  لشرق8و1 عنش نه) ) 

 7 فيال جن8ن   ، تجزئة سيد1 ش8حش 

20000  لد ر  لبيض8ء  ك8ليفشرني8   ،

 ملغرب

عبد  لعزيز  لشرق8و1   لسيد 

عنش نه) ) تجزئة سيد1 ش8حش ، فيال 

20000  لد ر  ك8ليفشرني8   ،  7 جن8ن 

 لبيض8ء  ملغرب

 لسيدة بثينة  لشرق8و1 عنش نه) ) 

 7 فيال جن8ن   ، تجزئة سيد1 ش8حش 

20000  لد ر  لبيض8ء  ك8ليفشرني8   ،

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 28 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم )82283.

77I
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HAJARMOUNAR

KPI STAR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

HAJARMOUNAR

 Rue Halab N°0( avEl

 maghrib Al Arabi Hay Molay

 Rachid LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC

KPI STAR شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

زنقة  وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 

 0( حي خط  لر لة   (8 أكفش7 رقم 

 لعيشن - 70000  لعيشن  ملغرب

ذ ت  سؤولية  شركة  تأسيس 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

7(373

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   26

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 KPI  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.STAR

:  كتب  بإيج8ز  غرض  لشركة 

در س8ت و أشغ78  لبن8ء

شر ء وبيع  ستلز 8ت و تجهيز ت

 ملك8تب.

زنقة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 0( حي خط  لر لة   (8 أكفش7 رقم 

 لعيشن - 70000  لعيشن  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  :  لسيد  لعربي  لسش�ضي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 (000  :  لسيد   لعربي  لسش�ضي 
بقيمة 00) درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  لعربي  لسش�ضي عنش نه) ) 
حي سيد1  حمد   86 رقم   8 بلشك 

80000  ك8دير  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  لعربي  لسش�ضي عنش نه) ) 
حي سيد1  حمد   86 رقم   8 بلشك 

80000  ك8دير  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   26 بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 1156/2022.
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SERVIAP

 SCANDINAVIAN
COMMODITES GROUP AB
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SERVIAP
رقم ) ز وية ش8رع ط8رق بن زي8د 
بنسليم8ن ، 3000)، بنسليم8ن 

 ملغرب
 SCANDINAVIAN

 COMMODITES GROUP AB
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي تجزئة 

 ملسيرة  لط8بق  لث8لث  لشقة 9) - 
28800  ملحمدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
307(7

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (7
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

تسمية  لشركة  تبشعة 

بمختصر  عند  إلقتض8ء 

 SCANDINAVIAN  : تسميته8 

.COMMODITES GROUP AB

:  ستير د  بإيج8ز  غرض  لشركة 

وتصدير - تج8رة -  ألعم78  ملعدنية.

تجزئة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 -  (9  ملسيرة  لط8بق  لث8لث  لشقة 

28800  ملحمدية  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 بلغ رأسم78  لشركة: 000.000.) 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (0.000  : عب8س  ه8د1   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  عب8س  ه8د1   لسيد 

سشيد 00 سشيد سشيد.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  عب8س  ه8د1   لسيد 

سشيد 00 سشيد سشيد

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ب8ملحمدية بت8ريخ 25 أبريل 

2022 تحت رقم 797.

79I

ficogedek sarl au

ZOYOUTE ATTOUTI
إعالن  تعدد  لقر ر ت

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

ZOYOUTE ATTOUTI »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي:  حل 
رقم 82 تجزئة  لعط8وية - -  كن8س 

 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.75379

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 0)  8رس   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
على  ينص  )0:  لذ1  رقم  قر ر 
تسمية  لشركة  لى  تغيير   8يلي: 

ATTOUMEX
على  ينص  02:  لذ1  رقم  قر ر 
 8يلي: تشسيع نش8ط  لشركة ب8ض8فة 

 لتصدير و الستير د
على  ينص  03:  لذ1  رقم  قر ر 
تقليص نش8ط  لشركة ب8ز لة   8يلي: 

بيع  لزيشت  لغذ ئية
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
.:  لذ1 ينص على  8يلي:  بند رقم 

تحيين  لنط8م  الس8�ضي للشركة
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 657).

80I

ficogedek sarl au

OPTICOOL GEANT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

OPTICOOL GEANT شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 229 ش8رع 
حس8ن 2 وش8رع ج8ن جشريس  كد 7 

- .  لرب8ط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(59827

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 فبر ير   07
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022)الجريدة الرسمية   8716

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.OPTICOOL GEANT

غرض  لشركة بإيج8ز : نظ8ر تي.

 229  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

2 وش8رع ج8ن جشريس  ش8رع حس8ن 

 كد 7 - .  لرب8ط  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد ع8د7 كم8لي : 000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد ع8د7 كم8لي عنش نه) ) زنقة 

عين  سردون عم8رة 6 شقة 8  كد 7 . 

 لرب8ط  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد ع8د7 كم8لي عنش نه) ) زنقة 

عين  سردون عم8رة 6 شقة 8  كد 7 

.  لرب8ط  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   27 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3067.

8(I

Société somicoc

أطوليي داغشيطيكتيغ الجامعي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes، 30000، Fes Maroc

أطشليي د غشيطيكتيغ  لج8 عي 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لط8بق 7 

رقم 20 عم8رة ك8رفشر ش8رع  لجيش 

 مللكي - 30000 ف8س  ملغرب

تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.5(205

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   2022 أبريل   25 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

تفشيت  لسيد )ة) غزالن  لج8 عي 

أصل  حصة  جتم8عية  ن   500

)ة)  لف8ئدة  لسيد  حصة   (.000

أبريل   25 بت8ريخ   حمد  لج8 عي 

.2022

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

أبريل   28 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 2006/2022.
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Société somicoc

أطوليي داغشيطيكتيغ الجامعي

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  لشكل  لق8نشني للشركة

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes، 30000، Fes Maroc

أطشليي د غشيطيكتيغ  لج8 عي 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

و عنش ن  قره8  الجتم8عي  لط8بق 7 

رقم 20 عم8رة ك8رفشر ش8رع  لجيش 

 مللكي - 30000 ف8س .

تحشيل  لشكل  لق8نشني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.5(205

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

2022 تم تحشيل  25 أبريل   ملؤرخ في 

 لشكل  لق8نشني للشركة  ن »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة« إلى »شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد«.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 2006/2022.

83I

Société somicoc

أطوليي داغشيطيكتيغ الجامعي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes، 30000، Fes Maroc
أطشليي د غشيطيكتيغ  لج8 عي 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لط8بق 7 
رقم 20 عم8رة ك8رفشر ش8رع  لجيش 

 مللكي - 30000 ف8س  ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.5(205

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تم تعيين   2022 أبريل   25  ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة)  جديد   سير 

 لج8 عي  حمد كمسير وحيد
تبع8 لقبش7  ستق8لة  ملسير.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 2006/2022.
87I

CABINET CONIF SARL AU

GROUP ARAT PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CABINET CONIF SARL AU
 LOT WAFFA N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC
GROUP ARAT PRIVE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 
 لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  لشحدة 
رقم 6)2  لط8بق  لسفلي - 0)288 

 ملحمدية  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.2556(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تقرر حل   2022 أبريل   (8  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
GROUP ARAT PRIVE  بلغ 
وعنش ن  درهم   (00.000 رأسم8له8 

رقم  حي  لشحدة   قره8  إلجتم8عي 
 288(0  - 6)2  لط8بق  لسفلي 
حل   :  7 نتيجة   ملحمدية  ملغرب 

 لشركة.
حي  ب  حدد  قر  لتصفية  و 
 - 6)2  لط8بق  لسفلي   لشحدة رقم 

0)288  ملحمدية  ملغرب. 
و عين:

و  عمشر1   لسيد)ة)  حمد 
 2(6 رقم  حي  لشحدة  عنش نه) ) 
كمصفي  0)288  ملحمدية  ملغرب 

)ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 البتد ئية ب8ملحمدية بت8ريخ 28 أبريل 

2022 تحت رقم 832.

85I

FIDU ALIMTYAZ

SOCIETE PCMOBI SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد  لكريم بن جلشن 

 ك8تب أشرف،  كتب 7)  لط8بق 2 
FES MAROC ،30000 ، ف8س

 SOCIETE PCMOBI SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 2) 

ش8رع 0) تجزئة  لدولة ضهرخميس 
ف8س - 30000 ف8س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
72775

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   ((
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.SOCIETE PCMOBI SARL AU
:  ستير د  بإيج8ز  غرض  لشركة 

وتصدير +  لتج8رة.
 (2 رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
تجزئة  لدولة ضهرخميس   (0 ش8رع 

ف8س - 30000 ف8س  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : بمخلشفي  كم78   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  بمخلشفي  كم78   لسيد 

 ملغرب 30000 ف8س  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  ملغرب   لسيد  ملغرب 

30000 ف8س  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 2008.
86I

 ئتم8نية  8جستر 7

MANAR EL BARAKA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتم8نية  8جستر 7
تجزئة السيكشن  لقطعة 7)/7 ز وية 

زنقة طنجة و زنقة  بن  لخطيب 
 ألطلس ف8س ، 00)30، ف8س 

 ملغرب
MANAR EL BARAKA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي بلشك 5) 
رقم ) حي  ملر بطين سيد1  بر هيم 

ف8س - 30000 ف8س  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
72253

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 فبر ير   (7
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.MANAR EL BARAKA
غرض  لشركة بإيج8ز : بيع و شر ء 

 لنب8ت8ت و  ألشج8ر 
أشغ78  لبستنة

 ق8ولة  ألشغ78  ملختلفة.
 (5 عنش ن  ملقر  الجتم8عي : بلشك 
حي  ملر بطين سيد1  بر هيم   ( رقم 

ف8س - 30000 ف8س  ملغرب .
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد رشيد تشيش : 500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
500 حصة   :  لسيد زهير جعفر1 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  تشيش  رشيد   لسيد 
 5 ضيعة  شال1  دريس  لعلش1 كلم 

طريق صفرو 30000 ف8س  ملغرب.
عنش نه) )  جعفر1  زهير   لسيد 
لير ك   2 3) حي  لقدس  8 بلشك  رقم 

30000 ف8س  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  تشيش  رشيد   لسيد 
 5 ضيعة  شال1  دريس  لعلش1 كلم 

طريق صفرو 30000 ف8س  ملغرب
عنش نه) )  جعفر1  زهير   لسيد 
لير ك   2 3) حي  لقدس  8 بلشك  رقم 

30000 ف8س  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   (7 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 2019/2022.
87I

fidulimar

DUMERSA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fidulimar

 N°22 RUE TAZA HAY EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

DUMERSA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ركز 

 كنيشن  كنيشن 75302 تنغير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3835

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 30  8رس 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.DUMERSA

:  ق8و7 في  غرض  لشركة بإيج8ز 

 لبن8ء و  الشغ78  ملختلفة

لحس8ب  نقل  لبض8ئع   ق8و7 

 لغير

و  عملي8ت  الغرس  في   ق8و7 

 صالح  لفض8ء ت  لخضر  و  ملر كن 

و  الزقة

ت8جر.

:  ركز  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 كنيشن  كنيشن 75302 تنغير  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 2.500  : سلك8ن  يشنس   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 لسيد لحسن بشتخمشيت : 2.500 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  سلك8ن  يشنس   لسيد 

تنغير   75800 حي  لشف8ء   (96 رقم 

 ملغرب.

بشتخمشيت  لحسن   لسيد 

تجزئة  سكجشر   75 رقم  عنش نه) ) 

50)70  ر كش  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  سلك8ن  يشنس   لسيد 

تنغير   75800 حي  لشف8ء   (96 رقم 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28  البتد ئية بشرز ز ت بت8ريخ 

2022 تحت رقم -.

88I

STE SOFIMARK

بالي هليداي مروك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE SOFIMARK

RUE OUM ERRABII IMM.

 ENNAKHIL APT.11 2EME

 ETAGE GUELIZ MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

ب8لي هليد 1  روك شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 55ش8رع 

 حمد  لخ8 س عم8رة جك8ر شقة 

33 - 700000  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(23705

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لق8نشن   2022 فبر ير   ((

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

ب8لي   : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

هليد 1  روك.

د ر   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

للضي8فة.

55ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 حمد  لخ8 س عم8رة جك8ر شقة 33 

- 700000  ر كش  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 ZURCHER ALAIN : 250 لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 PIERREHUMBERT  لسيدة 

 (00 بقيمة  حصة   ELIANE : 250

درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 ZURCHER ALAIN  لسيد 

55ش8رع  حمد  لخ8 س  عنش نه) ) 

 700000  33 شقة  جك8ر  عم8رة 

 ر كش  ملغرب.

 PIERREHUMBERT  لسيدة 

ش8رع  حمد  عنش نه) )   ELIANE

 لخ8 س عم8رة جك8ر شقة سشيسر  

700000  ر كش  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 ZURCHER ALAIN  لسيد 

55ش8رع  حمد  لخ8 س  عنش نه) ) 

عم8رة جك8ر شقة 33 70000  ر كش 

 ملغرب

 PIERREHUMBERT  لسيدة 

ش8رع  حمد   55 عنش نه) )   ELIANE

 33 شقة  جك8ر  عم8رة   لخ8 س 

70000  ر كش  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

07  8رس  بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 5)336).

89I

FIDUGRA

KELAPA ART STUDIO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUGRA
ش8رع  حمد  لخ8 س عم8رة   ن8ر 
رقم 27  لط8بق  لث8لث  نزك8ن ، 

50)86،  ك8دير  ملغرب
KELAPA ART STUDIO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 

 TEMARISS شطنة لدى شركة 
CONSULTING ببالطش رقم 07 

 لط8بق  الو7 د ر  لر يس ش8رع 29 
فبر ير ت8لبشرجت  ك8دير 80000 

 ك8دير  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

5(279
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   29
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.KELAPA ART STUDIO
- لتدريب   : غرض  لشركة بإيج8ز 

على  لرسم.
) لتج8رة  - ندوب  بيع8ت 

 إللكترونية).
-تنظيم  الحد ث..

 : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 TEMARISS شركة  لدى   شطنة 
 07 رقم  ببالطش   CONSULTING
 29 د ر  لر يس ش8رع   لط8بق  الو7 
 80000 ت8لبشرجت  ك8دير  فبر ير 

 ك8دير  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .
 بلغ رأسم78  لشركة: 0.000,00) 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 SMIRNOVA INNA : 50 لسيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 INESSA GARDER : 50  لسيدة 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 SMIRNOVA INNA  لسيدة 
عنش نه) ) روسي8 ) 2 5 0 7 5 روسي8 

روسي8.
 INESSA GARDER  لسيدة 
عنش نه) ) روسي8 ) 2 5 0 7 5 روسي8 

روسي8.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 SMIRNOVA INNA  لسيدة 
عنش نه) ) روسي8 ) 2 5 0 7 5 روسي8 

روسي8
 INESSA GARDER  لسيدة 
عنش نه) ) روسي8 ) 2 5 0 7 5 روسي8 

روسي8
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  ب8ك8دير   لتج8رية 

2022 تحت رقم 09585).
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AMJ MANAGEMENT

ASTRO CUISINE S.A.R.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  الردن  ق8 ة ي8 نة 2  لط8بق 
 الو7 رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة  ملغرب
ASTRO CUISINE S.A.R.L شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 الردن  ق8 ة يمن8 2 في  لط8بق  ألو7 
رقم 30 ، طنجة - 90000 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(26855
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   25
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.ASTRO CUISINE S.A.R.L

:  لنج8رة و  غرض  لشركة بإيج8ز 

تركيب وبيع  ملط8بخ.

ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

في  لط8بق  ألو7   2  الردن  ق8 ة يمن8 

طنجة   90000  - طنجة   ،  30 رقم 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

حصة   50  :  لسيد كريم  لهش لي 

بقيمة 000.) درهم للحصة .

 لسيد  حمد بنعبد لرحم8ن : 50 

حصة بقيمة 000.) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  كريم  لهش لي   لسيد 

26  ملصلى  رقم  بشني  زنقة  لري8ض 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب .

بنعبد لرحم8ن   لسيد  حمد 

رقم   58 حي  لقدس زنقة  عنش نه) ) 

90000 طنجة  بير  لشف8ء طنجة   73

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  كريم  لهش لي   لسيد 

26  ملصلى  رقم  بشني  زنقة  لري8ض 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب 

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   29 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 253335.
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AMJ MANAGEMENT

SHAPEKEY S.A.R.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  الردن  ق8 ة ي8 نة 2  لط8بق 
 الو7 رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة  ملغرب
SHAPEKEY S.A.R.L شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 الردن  ق8 ة يمن8 2 في  لط8بق  ألو7 
رقم 30 ، طنجة - 90000 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(2685(
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   25
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.SHAPEKEY S.A.R.L
تقديم   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
تكنشلشجي8  ملعلش 8ت  خد 8ت 
وتصميم  تصميم  ملشقع  وتطشيره8، 

تكنشلشجي8  ملعلش 8ت.
ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
في  لط8بق  ألو7   2  الردن  ق8 ة يمن8 
طنجة   90000  - طنجة   ،  30 رقم 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 60  : ي8سين  يت  فقير   لسيد 

حصة بقيمة 000.) درهم للحصة .
 70  :  لسيد  حمد   ين  ملشدني 

حصة بقيمة 000.) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد ي8سين  يت  فقير عنش نه) ) 
7) ط8بق  ) عم8رة  2 لشطر   لعرف8ن 
طنجة   90000 طنجة   (7 03  لرقم 

 ملغرب .
 لسيد  حمد   ين  ملشدني 
عنش نه) ) حي  لعلشيين زنقة  ريد رقم 

79) تم8رة 2000) تم8رة  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد ي8سين  يت  فقير عنش نه) ) 
7) ط8بق  ) عم8رة  2 لشطر   لعرف8ن 
طنجة   90000 طنجة   (7 03  لرقم 

 ملغرب 
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   29 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم )25333.
92I

ANDERSEN CONSULTING

BOAT4YOU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
BOAT7YOU شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد)في 

طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 
 شال1  حمد لشكيلي  لعم8رة رقم 

30  لشقة رقم 8 - 0000)  لرب8ط 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.((7687
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
)202 تقرر حل  )3 دجنبر   ملؤرخ في 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
BOAT7YOU  بلغ   لشريك  لشحيد 
وعنش ن  درهم   (00.000 رأسم8له8 
 قره8  إلجتم8عي ش8رع  شال1  حمد 
30  لشقة رقم  لشكيلي  لعم8رة رقم 
0000)  لرب8ط  ملغرب نتيجة 7   -  8

:  يق8ف نش8ط  لشركة.

ش8رع  ب  حدد  قر  لتصفية  و 
رقم  لشكيلي  لعم8رة   شال1  حمد 
0000)  لرب8ط   -  8 30  لشقة رقم 

 ملغرب. 
و عين:

و  فضلي   لسيد)ة)  حمد 
فيال  دو ر  لنشينشيش  عنش نه) ) 
 لح8سي8س  لبحر ويين  لفحص 
 نجرة 90000 طنجة  ملغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 
ش8رع   : ب8لتصفية   لشث8ئق  ملتعلقة 
 30  شال1  حمد لشكيلي  لعم8رة رقم 

 لشقة رقم 8
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   2( بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 2872.
93I

GROUPE ÉMERAUDE D’AGADIR

 GROUPE ÉMERAUDE
D›AGADIR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 GROUPE ÉMERAUDE
D›AGADIR

2 زنقة  لعن8ية )) حي  لري8ض ، 
00)0)، تلرب8ط  ملغرب

 GROUPE ÉMERAUDE
D›AGADIR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 2 زنقة 
 لعن8بية )) حي  لري8ض - 00)0) 

 لرب8ط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(59873
 22 في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 فبر ير 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

 GROUPE ÉMERAUDE  :

.D’AGADIR

:  نعش  بإيج8ز  غرض  لشركة 

عق8ر1.
زنقة   2  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 (0(00  - حي  لري8ض   ((  لعن8بية 

 لرب8ط  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 بلغ رأسم78  لشركة: 5.000.000 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 20.000  :  لسيد و كريم حفيظ 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 لسيد  يت ط8ط8  صعب : 5.000 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

سيد1  حمد   لسيد  لعمر ني 

درهم   (00 بقيمة  حصة   22.500  :

للحصة .

 : ع8د7  بشري�ضي  حمد   لسيد 

درهم   (00 بقيمة  حصة   2.500

للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  حفيظ  و كريم   لسيد 

حي  لشرف 70000  ر كش  ملغرب.

ط8ط8  صعب   لسيد  يت 

 70000 عنش نه) )  لنخيل  لشم8لي 

 ر كش  ملغرب.

سيد1  حمد   لسيد  لعمر ني 

70000  ر كش  سع8دة  عنش نه) ) 

 ملغرب.

ع8د7  بشري�ضي  حمد   لسيد 

00)0)  لرب8ط  عنش نه) )  لسشي�ضي 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  حفيظ  و كريم   لسيد 

حي  لشرف 70000  ر كش  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 27265).
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LZ EXPERTS

NAVIROC SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم78  لشركة

LZ EXPERTS
 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,7

Casablanca Maroc
NAVIROC SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ري8ض أنف8 
، بن8ية )A ،  لط8بق  لس8بع ، رقم 
78 ،  لد ر  لبيض8ء - 20000  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب.
رفع رأسم78  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.76387(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
رفع  تم   202( نشنبر   23 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسم78  لشركة 
»900.000 درهم« أ1  ن »00.000) 
درهم«   (.000.000« إلى  درهم« 
إجر ء  ق8صة  ع ديشن   : عن طريق 
 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 27 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822296.
95I

CAFIGEC

 SOCIETE INDUSTRIELLE
 DE TRANSFORMATION DE

 METAL ET MECANIQUE
GENERALEE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رفع رأسم78  لشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 SOCIETE INDUSTRIELLE DE

 TRANSFORMATION DE METAL
 ET MECANIQUE GENERALEE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ملنطقة 

 لصن8عية والية ولد ص8لح  لنش صر - 

82)27  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

رفع رأسم78  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(0567(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م 

أبريل   (8 في   إلستثن8ئي  ملؤرخ 

رأسم78  لشركة  رفع  تم   2022

درهم«   (00.000,00« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   (00.000,00« أ1  ن 

 : طريق  عن  درهم«   200.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 29 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822759.

96I

CAFIGEC

LA MAISON DU SCENARIO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم78  لشركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

 LA MAISON DU SCENARIO

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي إق8 ة 

س8 ير  يس زنقة  حمد فقير رقم 

28 سيد1 بليشط - 20000  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب.

رفع رأسم78  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.22567(

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

تم   2022 أبريل   06 في   ملؤرخ 

بمبلغ  رأسم78  لشركة  رفع 

درهم«   290.000,00« قدره 

إلى  درهم«   (0.000,00« أ1  ن 

 : طريق  عن  درهم«   300.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء    لتج8رية 

29 أبريل 2022 تحت رقم 822779.
97I

AMJ MANAGEMENT

PC BENELUX S.A.R.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  الردن  ق8 ة ي8 نة 2  لط8بق 
 الو7 رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة  ملغرب
PC BENELUX S.A.R.L شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 الردن  ق8 ة يمن8 2 في  لط8بق  ألو7 
رقم 30 ، طنجة - 90000 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(26853
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   25
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 PC  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. BENELUX S.A.R.L
:  ستير د  بإيج8ز  غرض  لشركة 
وتصدير وتسشيق  لسلع و لخد 8ت، 

و ألعم78  لح8سشبية  ملتنشعة.
ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
في  لط8بق  ألو7   2  الردن  ق8 ة يمن8 
طنجة   90000  - طنجة   ،  30 رقم 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 250  : يشسف  ملخلشفي   لسيد 

حصة بقيمة 000.) درهم للحصة .
 250  :  لسيد  يمشن  عبشريم 

حصة بقيمة 000.) درهم للحصة .

 250  : بلح8ج  عبد الله   لسيد 

حصة بقيمة 000.) درهم للحصة .

 250  : حمزة  لحرحشر1   لسيد 

حصة بقيمة 000.) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد يشسف  ملخلشفي عنش نه) ) 

هشلند  AA (000   سترد م هشلند .

 لسيد  يمشن  عبشريم عنش نه) ) 

هشلند  AA (000   سترد م هشلند .

 لسيد عبد الله بلح8ج عنش نه) ) 

هشلند  ))AA (0   سترد م هشلند .

حمزة  لحرحشر1   لسيد 

))AA (0 زعند ن  عنش نه) ) هشلند  

هشلند  هشلند .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد حمزة  لحرحشر1 عنش نه) ) 

هشلند  ))AA (0   سترد م هشلند 

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   29 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 253333.

98I

شركة  ستأ نة  لحنص8لي ش.ذ.م.م. ذ ت  لشريك 

 لشحيد

COMPLEXE AICHA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

شركة  ستأ نة  لحنص8لي ش.ذ.م.م. 

ذ ت  لشريك  لشحيد

20 ش8رع  ملتنبي  لط8بق  الو7 بني 

 ال7 20 ش8رع  ملتنبي  لطتبق  الو7 

بني  ال7، 23000، بني  ال7  ملغرب

COMPLEXE AICHA شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي عم8رة 385 

ش8رع  لحسن 2  لط8بق  لسفلي بني 

 ال7 - 23000 بني  ال7  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(2697

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   2(

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.COMPLEXE AICHA

:  قهى. بإيج8ز  غرض  لشركة 

 طعم و د ر  لضي8فة.

عم8رة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

385 ش8رع  لحسن 2  لط8بق  لسفلي 

بني  ال7 - 23000 بني  ال7  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  :  لسيد رشيد خرشش�ضي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد رشيد خرشش�ضي عنش نه) ) 

حي  وربيع بني  ال7 23000 بني  ال7 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد رشيد خرشش�ضي عنش نه) ) 

حي  وربيع بني  ال7 23000 بني  ال7 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ببني  ال7 بت8ريخ 28 أبريل 

2022 تحت رقم 720.

99I

BAKHADDA RACHID

BIG UP BASSIM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

BAKHADDA RACHID
 APPT NO 8 1ER ETAGE IMM

 A3 BOUSTANE A4 OUISLANE ،
50045، MEKNES MAROC
BIG UP BASSIM شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

 IMM 10 وعنش ن  قره8  إلجتم8عي
 MAG N 1L/RIAD ZITOUNE TR

B - 50060  كن8س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
56075

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   20
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 BIG  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.UP BASSIM
:  مشن  بإيج8ز  غرض  لشركة 

حفالت.
 IMM (0 : عنش ن  ملقر  الجتم8عي
 MAG N 1L/RIAD ZITOUNE TR B

50060 -  كن8س  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 : ب8سيم  عبد  لحفيظ   لسيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .
 : ب8سيم  عبد  لحفيظ   لسيد  

000) بقيمة 00) درهم.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

ب8سيم  عبد  لحفيظ   لسيد 

عنش نه) ) ظهر  ملحلة بلشك أ رقم 6) 

60000 وجدة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

ب8سيم  عبد  لحفيظ   لسيد 

عنش نه) ) ظهر  ملحلة بلشك أ رقم 6) 

60000 وجدة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم -.

(00I

EXAUDICO

MUST HOLD
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

EXAUDICO

 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC

MUST HOLD شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي )3) 

ش8رع أنف8، إق8 ة  زور،  لط8بق )) - 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

570965

 29 في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 MUST : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

.HOLD

:  ملش8ركة  غرض  لشركة بإيج8ز 

في رأس  مل78 في  ملغرب وفي  لخ8رج في 

 لشرك8ت  لق8ئمة أو  لن8شئة..

 (3(  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
ش8رع أنف8، إق8 ة  زور،  لط8بق )) - 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : بغد د1  أحمد   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  بغد د1  أحمد   لسيد 
 30 زنقة  لفستق رقم  حي  ملعمشرة 

20000 وجدة  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  بغد د1  أحمد   لسيد 
 30 زنقة  لفستق رقم  حي  ملعمشرة 

20000 وجدة  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 22 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822207.

(0(I

 دكش كشنسيل

 AL HOQOL AL MUNTAJAH
TR

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 دكش كشنسيل
 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA A، Casablanca ،
20720،  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

 AL HOQOL AL MUNTAJAH TR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 97) 
ش8رع  ملق8و ة ط8بق 6 - 20560 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
57(9(5
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في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   2(

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 AL  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.HOQOL AL MUNTAJAH TR

غرض  لشركة بإيج8ز :  لتج8رة في 

جميع  ش د  لغذ ئية .

 (97  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 20560  -  6 ط8بق  ش8رع  ملق8و ة 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

عبد لعزيز  لسعيد  ه8ني   لسيد 

حصة   (.000  : عبد لعزيز  لرصيف 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عبد لعزيز  لسعيد  ه8ني   لسيد 

عنش نه) )  عبد لعزيز  لرصيف 

 9930( بلطيم م  لبرلس كفر  لشيخ 

كفر  لشيخ  صر .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عبد لعزيز  لسعيد  ه8ني   لسيد 

عنش نه) )  عبد لعزيز  لرصيف 

 9930( بلطيم م  لبرلس كفر  لشيخ 

كفر  لشيخ  صر 

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 29 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 823056.

(02I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

MORE ARTISANAT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

ش8رع  ملغرب  لعربي رقم 2  لط8بق 
 ألو7 تطش ن ، 93000، تطش ن 

 ملغرب
MORE ARTISANAT شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع عبد 
 لسالم بنشنة إق8 ة خشلة  لط8بق 
 ألر�ضي رقم ) تطش ن. - 93000 

تطش ن  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
27375

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
 ملؤرخ في 05  8رس 2022 تم تحشيل 
للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 
إق8 ة  بنشنة  عبد  لسالم  »ش8رع 
تطش ن.   ( خشلة  لط8بق  ألر�ضي رقم 
- 93000 تطش ن  ملغرب« إلى » لط8بق 
صدينة  جم8عة  صدينة  دو ر   لث8ني 

تطش ن. - 93000 تطش ن  ملغرب ».
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
)3  8رس   البتد ئية بتطش ن بت8ريخ 

2022 تحت رقم )95.
(03I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

QUAI SUD SA
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM (9
 2 EME ETAGE N°4، 90000،

TANGER MAROC
QUAI SUD SA »شركة  ملس8همة«

 LA :وعنش ن  قره8  الجتم8عي
 COMPLEXE BELLE VUE RDC
 BLOC D ACHAKAR TANGER

.90000 TANGER MAROC
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
.58(97

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 22  8رس   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
على  ينص  ):  لذ1  رقم  قر ر 
 8يلي: قرر  جلس  إلد رة إنه8ء  همة 
 لسيد ربيع  لصي8د  لح8 ل للبط8قة 
كشكيل   E586388 رقم   لشطنية 

للشركة.
على  ينص  2:  لذ1  رقم  قر ر 
 8يلي: تعديل  تعلق بتشقيع  لشركة: 
ستلتزم  لشركة   ،  ن  آلن فص8عًد  
وعلى  جميع  إلد ر ت  مل8لية  تج8ه 
ب8لتشقيع   ، وجه  لخصشص  لبنشك 
إنجر ند  بيير  للسيد   لشحيد 
PIERRE ENGRAND،  ن  لجنسية 
، وح8 ل جش ز  لسفر رقم   لفرنسية 

(3AY290(5
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
بند رقم 00000:  لذ1 ينص على 

 8يلي: 000000
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   25 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم )2)253.

(07I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

O SAVEUR
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM (9
 2 EME ETAGE N°4، 90000،

TANGER MAROC
O SAVEUR »شركة  ملس8همة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: 
 VILLA MARIE JOSE 15 RUE
 BOUBANA ET CALIFORNIA

 ANGLE BOUBANA LAVENDISH
 TANGER 90000 TANGER

MAROC

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.707(3

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

تم  تخ8ذ   2022 22  8رس   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

على  ينص  ):  لذ1  رقم  قر ر 

 8يلي: قرر  جلس  إلد رة إنه8ء  همة 

 لسيد ربيع  لصي8د  لح8 ل للبط8قة 

كشكيل   E586388 رقم   لشطنية 

للشركة.

على  ينص  2:  لذ1  رقم  قر ر 

 8يلي: تعديل  تعلق بتشقيع  لشركة: 

ستلتزم  لشركة   ،  ن  آلن فص8عًد  

وعلى  جميع  إلد ر ت  مل8لية  تج8ه 

ب8لتشقيع   ، وجه  لخصشص  لبنشك 

إنجر ند  بيير  للسيد   لشحيد 

PIERRE ENGRAND،  ن  لجنسية 

، وح8 ل بط8قة  لتسجيل   لفرنسية 

A025075U رقم

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

0000:  لذ1 ينص على  بند رقم 

 8يلي: 00000000000

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   20 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 253003.

(05I

omri compta sarl au

STE ANANE LARA TRANS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc

 STE ANANE LARA TRANS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي د. سريم8 

قصر بجير قي8دة سيد1 سال ة قصر 

 لكبير - 92000  لعر ئش  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
3355

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   20
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. ANANE LARA TRANS
:  قل  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ألفر د ني8بة عن  آلخرين.
 ستير د وتصدير

 لتد و7
على  لصعيدين  نقل  لرك8ب 

 ملحلي و لدولي.
و لدولي   لنقل  لبر1  لشطني 

للبض8ئع.
تأجير أ1 وسيلة نقل.

شر ء وبيع جميع وس8ئل  لنقل
-  لتج8رة  لع8 ة و لتشزيع و لشر ء 
و لبيع و لتمثيل و الستير د و لتصدير 

أل1  8دة أو بض8ئع.
شكل  بأ1  أو  الهتم8م   ملش8ركة 
لغرض  شركة  أ1  في   ن  ألشك78 

 م8ثل أو ذ1 صلة.
إد رة   ، تأجير   ، حي8زة   ، إنش8ء 
 ، تأجير   ، لجميع  ألعم78  إيج8ر 
جميع  ملؤسس8ت  تشغيل   ، تركيب 
و لشرك8ت و ملص8نع و لشرش  ملتعلقة 

بأ1  ن  ألنشطة  ملحددة.
ونقل  و ستغال7  وحي8زة  أخذ 
وبر ء ت  الختر ع  جميع  لعملي8ت 

 ملتعلقة بهذه  ألنشطة.
 ملش8ركة  ملب8شرة أو غير  ملب8شرة 
للشركة في جميع  ملع8 الت  مل8لية أو 
 لعق8رية أو  ألور ق  مل8لية وفي جميع 
أو  لصن8عية   ملؤسس8ت  لتج8رية 
 لتي قد تكشن  رتبطة بغرض  لشركة 

أو أ1 غرض  ش8به أو ذ1 صلة.

عنش ن  ملقر  الجتم8عي : د. سريم8 
قصر بجير قي8دة سيد1 سال ة قصر 

 لكبير - 92000  لعر ئش  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : رحمة  لعاللي   لسيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  رحمة  لعاللي   لسيدة 
طريق  لرب8ط غرست  لش8وش طريق 
 92000 قصر  لكبير   26 شم78   7

 لعر ئش  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  رحمة  لعاللي   لسيد 
طريق  لرب8ط غرست  لش8وش طريق 
 92000 قصر  لكبير   26 شم78   7

 لعر ئش  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
28 أبريل   البتد ئية ب8لعر ئش بت8ريخ 

2022 تحت رقم 285.

(06I

BON TRAJET

BON TRAJET
إعالن  تعدد  لقر ر ت

BON TRAJET
 N° 139 Avenue Imam Malik

 01er Etage Appt04 ، 43000، EL
KELAA SRAGHNA MAROC
BON TRAJET »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: 39) ش8رع 
 ال 8م  8لك شقة رقم 7  لط8بق ) - 

73000 قلعة  لسر غنة  ملغرب .
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
.505

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 07  8رس   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

قر ر رقم -) تغيير تسمية  لشركة :
ثم تغيير    لذ1 ينص على  8يلي: 
 BON TRAJET تسمية  لشركة  ن 

METACOMPTA لى تسمية جديدة 
تغيير  قر  لشركة   2- رقم  قر ر 
تغيير  ثم  على  8يلي:  ينص  :  لذ1 
بش8رع   قر  لشركة  لس8بق  لك8ئن 
 7 شقة   (39 رقم   ال 8م  8لك 
قلعة  لسر غنة  لى  ملقر  لجديد 
37  ملركب  القتص8د1  و لك8ئن رقم 
 الجتم8عي  لط8بق  لث8ني شقة رقم 7 

قلعة  لسر غنة 
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
تحيين  لق8نشن   3- رقم  بند 
على  8يلي:  ينص  :  لذ1   الس8�ضي 
ثم تحيين  لق8نشن  الس8�ضي للشركة 

نظر  لتغيير  ملش د 3 و7 . 
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 البتد ئية بقلعة  لسر غنة بت8ريخ 27 

أبريل 2022 تحت رقم 195/2022.
(07I

SOFIDACE

HYGIENE SANTE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،
RABAT MAROC

HYGIENE SANTE »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: 7 ، زنقة 
و د زيز ،  لط8بق  لث8لث ، شقة رقم 
7 ، أكد 7 - 0090)  لرب8ط  ملغرب .

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.(79(27
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
)202 تم  تخ8ذ  07 دجنبر   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 
زنقة   ،  7 تحشيل  ملقر  الجتم8عي  ن 
و د زيز ،  لط8بق  لث8لث ، شقة رقم 7 
، أكد 7 -  لرب8ط -  لى 75)  والد دليم 

 ط8ع شقة رقم ) تم8رة 

قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 

بمبلغ  ر سم78  لشركة   لرفع  ن 

 90.000.00( درهم  ألف  تسعين 

درهم  ألف  ليبلغ  8ئة  درهم) 

خال7  ،  ن  درهم)   (00.000.00(

 ،  
ً
نقد  جديدة  حصص  إدخ78 

جديدة  حصة   900 خلق  وب8لت8لي 

درهم لكل  نه8  دفشعة   (00 بقيمة 

على  لنحش  لت8لي:  و قسمة  ب8لك8 ل 

0)8 حصة.   :  لسيد  هد1  لر ي�ضي 

 90  :  لسيد يشسف إدري�ضي قيطشني 

حصة

قر ر رقم 3:  لذ1 ينص على  8يلي: 

وتحيين  لق8نشن  ألس8�ضي  تعديل   -

للشركة

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

بند رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 

 ملقر  الجتم8عي 

بند رقم 6:  لذ1 ينص على  8يلي: 

 لحصص

بند رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 

 لر سم78  الجتم8عي 

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   27 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 27207).

(08I

COMPTABLE JAAFAR

 DELTA دلط8  ركشتين سليسيشن 

MARKETING SOLUTION

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

 DELTA دلط8  ركشتين سليسيشن

 MARKETING SOLUTION

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
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وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  جمع 

 لعرف8ن ج ه 37 عم8رة 370  لط8بق 

2 رقم 7 طنجة. بشخ8لف طنجة. 

TANGER 90000  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(267(7

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 23  8رس 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

 DELTA سليسيشن  دلط8  ركشتين 

.MARKETING SOLUTION

بيع   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ملنتشج8ت  إللكترونية.

:  جمع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 لعرف8ن ج ه 37 عم8رة 370  لط8بق 
طنجة.  بشخ8لف  طنجة.   7 رقم   2

TANGER 90000  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد أيشب بشفشن8س عنش نه) ) 
طنجة   36 رقم   27 حي بشحشت زنقة 

90000 طنجة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد أيشب بشفشن8س عنش نه) ) 
طنجة   36 رقم   27 حي بشحشت زنقة 

90000 طنجة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   (8 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3397.

(09I

HASSOU YOUSEF SARL AU

HASSOU YOUSEF
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

HASSOU YOUSEF SARL AU
رقم 797 بلشك 1  دينة  لشحدة 

 لعيشن ، 70000،  لعيشن  ملغرب

HASSOU YOUSEF شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 797 

بلشك 1  دينة  لشحدة  لعيشن - 

70000  لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

7((75

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   08

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.HASSOU YOUSEF

:  ستير د  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 , جميع  الجهزة  اللكترونية  ملنزلية 

 لتصدير و  الستير د ,  لتج8رة  لع8 ة 
عنش ن  ملقر  الجتم8عي : رقم 797 

 - 1  دينة  لشحدة  لعيشن  بلشك 

70000  لعيشن  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  : حسش   لسيد  حمد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  حمد حسش عنش نه) ) رقم 
بلشك 1  دينة  لشحدة  لعيشن   797

70000  لعيشن  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  حسش   لسيد  حمد 
1  دينة  لشحدة  بلشك   797 رقم 

 لعيشن 70000  لعيشن  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   (7 بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 1030/2022.

((0I

STE AGACONSEIL SARL

 WAFA INTERMEDIATION
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

حل شركة

STE AGACONSEIL SARL
23 ش8رع خ8لد بن  لشليد حي 

 لد خلة  ك8دير ، 80000،  ك8دير 
 ملغرب

 WAFA INTERMEDIATION SARL
AU شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد)في طشر 
 لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ق8 ة )6 
شقة 2  كتب 2 حد ئق سشس  لحي 

 ملحمد1  ك8دير - 80000  ك8دير 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.78689
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تقرر   2022 أبريل   25 في   ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية  حدودة  حل شركة 
 WAFA ذ ت  لشريك  لشحيد 
 INTERMEDIATION SARL AU
درهم   (00.000 رأسم8له8   بلغ 
 6( وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ق8 ة 
2 حد ئق سشس  لحي  2  كتب  شقة 
80000  ك8دير   -  ملحمد1  ك8دير 
 DISSOLUTION  :  ملغرب نتيجة 7 

.ANTICIPÉE

ب  ق8 ة  حدد  قر  لتصفية  و 
حد ئق سشس   2 2  كتب  شقة   6(
 لحي  ملحمد1  ك8دير - 80000  ك8دير 

 ملغرب. 
و عين:

عنش نه) )  و  عبش  وف8ء   لسيد)ة) 
بلشك )0) رقم 97 حي  لشرف  ك8دير 
)ة)  كمصفي  80000  ك8دير  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
تبليغ  لعقشد و  حل    ملخ8برة 

و  لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : 
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  ب8ك8دير   لتج8رية 

2022 تحت رقم 09587).
(((I

STE AGACONSEIL SARL

 AL AALAM MINING
CORPORATION SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

حل شركة

STE AGACONSEIL SARL
23 ش8رع خ8لد بن  لشليد حي 

 لد خلة  ك8دير ، 80000،  ك8دير 
 ملغرب

 AL AALAM MINING
 CORPORATION SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد)في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ق8 ة )6 
شقة 2  كتب ) حد ئق سشس  لحي 

 ملحمد1  ك8دير - 80000  ك8دير 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.7869(
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تقرر حل   2022 أبريل   25  ملؤرخ في 
ذ ت  سؤولية  حدودة  شركة 
 AL AALAM ذ ت  لشريك  لشحيد 
 MINING CORPORATION SARL
درهم   (00.000 رأسم8له8  AU  بلغ 
 6( وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ق8 ة 
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) حد ئق سشس  لحي  2  كتب  شقة 

80000  ك8دير   -  ملحمد1  ك8دير 

 DISSOLUTION  :  ملغرب نتيجة 7 

.ANTICIPEE

و حدد  قر  لتصفية ب  ق8 ة )6 

) حد ئق سشس  لحي  2  كتب  شقة 

80000  ك8دير   -  ملحمد1  ك8دير 

 ملغرب. 

و عين:

عنش نه) )  و  عبش  وف8ء   لسيد)ة) 

بلشك )0) رقم 97 حي  لشرف  ك8دير 

)ة)  كمصفي  80000  ك8دير  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  ب8ك8دير   لتج8رية 

2022 تحت رقم )0959).

((2I

NOUVAFISC

INSTITUT MY SAID PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

NOUVAFISC

عم8رة بشلهدير ش8رع  ملق8و ة  يت 

 لش7  نزك8ن ، 80650،  نزك8ن 

 ملغرب

INSTITUT MY SAID PRIVE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لقليغ 
 لفشق8نية  يت  لش7  يت  لش7 

52)86  يت  لش7  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

70(3

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تم تعيين   2022 2) فبر ير   ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة)  يت   سير جديد 

غ8نم عبد  لكريم كمسير وحيد

تبع8 إلق8لة  سير.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  ب8نزك8ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 870.

((3I

NE ADNANI TRAVAUX

SALON DE COIFFURE DIVA
عقد تسيير حر ألصل تج8ر1 ) ألشخ8ص 

 لطبيعيشن)

عقد تسيير حر ألصل تج8ر1

SALON DE COIFFURE DIVA

 25 بمقت�ضى عقد عرفي  ؤرخ في 

2022 أعطى  لسيد)ة) رشيدة  أبريل 

للبط8قة  لشطنية  )ة)  لحرش  لح8 ل 

ب8لسجل  Y78(7  ملسجل  رقم 

ب8ملحكمة  لتج8رية   73552  لتج8ر1 

لألصل  حق  لتسيير  لحر  بمر كش 

 لتج8ر1  لك8ئن ب نهج قرنس8  ق8 ة 

7 - 70000  ر كش   ملن8رة شقة رقم 

ود د  حي  لح8 ل  للسيد)ة)   ملغرب 

 EE357779 ة) للبط8قة  لشطنية رقم(

ملدة ) سنة تبتدئ  ن )0  18 2022 

2023  ق8بل  أبريل   30 في  تنتهي  و 

 بلغ شهر1 5.000) درهم.

((7I

أيو إكوم
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 marrakech marrakech، 40000،

marrakech maroc

أيش إكشم شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي زنيث 

 ركز عم78 ش8رع  سلم بشك8ر 

 لط8بق 3 شقة 7) ب8ب دوك8لة - 

70030  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(27783

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   20

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

أيش   : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

إكشم.

:  الستير د  غرض  لشركة بإيج8ز 

)أد ء  لت8جر أو  لشسيط)  و لتصدير 

 لنقل  لبر1 للبض8ئع وخد ة  لنقل .

زنيث   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 ركز عم78 ش8رع  سلم بشك8ر  لط8بق 

 70030  - دوك8لة  ب8ب   (7 شقة   3

 ر كش  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (0.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

حصة   (0  : إكشم  أيش   لشركة 

بقيمة 000.) درهم للحصة .

بقيمة   (00  : إكشم  أيش   لشركة 

00) درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

دو ر   لسيد حمزة  ي8و عنش نه) ) 

 7(050 بش يشض   نت8نشت   سدرم 

  نت8نشت  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

دو ر   لسيد حمزة  ي8و عنش نه) ) 

 7(050 بش يشض   نت8نشت   سدرم 

  نت8نشت  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   20 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 37995).

((5I

FIDU.ECO

REDGATO WEB SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDU.ECO

70) ش8رع ف8س  ق8 ة نسرين 

 لط8بق  الو7 رقم 6 طنجة ، 

90000، طنجة  ملغرب

REDGATO WEB SERVICES شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  جمع 

 لنشر  جمشعة ٤٠  لط8بق ١ رقم ٧٥ 

 بن تشزين طنجة - 90000 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(26887

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.REDGATO WEB SERVICES

غرض  لشركة بإيج8ز : -  لبر جة 

وأنشطة  لكمبيشتر  و لنص8ئح 

 ألخرى.

:  جمع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
رقم   ١ ٤٠  لط8بق   لنشر  جمشعة 

٧٥  بن تشزين طنجة - 90000 طنجة 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد  لدغير1  حمد : 25 حصة 

بقيمة 000.) درهم للحصة .

حصة   75  : عزوز   لسيد  حمد 

بقيمة 000.) درهم للحصة .

بقيمة   75  :  لسيد   حمد عزوز 

000.) درهم.
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 لسيد  لدغير1  حمد : 25 بقيمة 
000.) درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  عزوز   لسيد  حمد 
 مل8ني8 00000  مل8ني8  مل8ني8.

 لسيد  لدغير1  حمد عنش نه) ) 
طنجة   90000  ٣٩٠ تجزئة لين8 رقم 

 ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  عزوز   لسيد  حمد 

 مل8ني8 00000  مل8ني8  مل8ني8
 لسيد  لدغير1  حمد عنش نه) ) 
طنجة   90000  ٣٩٠ تجزئة لين8 رقم 

 ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   29 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 253363.
((6I

شركة  ستأ نة  لحنص8لي ش.ذ.م.م. ذ ت  لشريك 

 لشحيد

 BOULANGERIE PATISSERIE 
RAJAE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

شركة  ستأ نة  لحنص8لي ش.ذ.م.م. 
ذ ت  لشريك  لشحيد

20 ش8رع  ملتنبي  لط8بق  الو7 بني 
 ال7 20 ش8رع  ملتنبي  لطتبق  الو7 
بني  ال7، 23000، بني  ال7  ملغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE 
RAJAE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي عم8رة 385 
ش8رع  لحسن 2  لط8بق  لسفلي بني 

 ال7 - 23000 بني  ال7  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(2695
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 فبر ير   23
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

 BOULANGERIE PATISSERIE

.RAJAE

:  خبزة  بإيج8ز  غرض  لشركة 

وحلشي8ت.

عم8رة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

385 ش8رع  لحسن 2  لط8بق  لسفلي 

بني  ال7 - 23000 بني  ال7  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

حصة   (  : بشه  هللا  عبد   لسيد 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 799  : ب8لفقيه  سعيدة   لسيدة 

حصة بقيمة 79.900 درهم للحصة .

حصة   500  : بشه  رج8ء   لسيدة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد عبد هللا بشه عنش نه) ) حي 

77 بني  ال7  7)  لرقم   لتقدم بلشك 

23000 بني  ال7  ملغرب.

 لسيدة سعيدة ب8لفقيه عنش نه) ) 

بني   (20 5)  لرقم  حي  لتقدم بلشك 

 ال7 23000 بني  ال7  ملغرب.

حي  عنش نه) )  بشه  رج8ء   لسيدة 

77 بني  ال7  7)  لرقم   لتقدم بلشك 

23000 بني  ال7  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد عبد هللا بشه عنش نه) ) حي 

77 بني  ال7  7)  لرقم   لتقدم بلشك 

23000 بني  ال7  ملغرب

 لسيدة سعيدة ب8لفقيه عنش نه) ) 

بني   (20 5)  لرقم  حي  لتقدم بلشك 

 ال7 23000 بني  ال7 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ببني  ال7 بت8ريخ 27 أبريل 

2022 تحت رقم 8)7.

((7I

DARAA AUDIT

DARAA EXPERTISE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN WORK IMM A N°7،
20000،  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

DARAA EXPERTISE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي طريق 

بشسكشرة كرين وورك سنتر عم8رة 
أ  لط8بق 2  كتب رقم 7 - 82)27 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
57(5(7

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (7
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.DARAA EXPERTISE
 -  : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 الستش8ر ت  لق8نشنية و لضريبية
طريق   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
عم8رة  سنتر  وورك  كرين  بشسكشرة 
 27(82  -  7 2  كتب رقم  أ  لط8بق 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (0.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (00  :  لسيد  لبشبكر1  حمد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  لبشبكر1  حمد عنش نه) ) 
إق8 ة ري8ض  ألندلس بين  ملدينة ع 
 20000 ك8لفشرني8  2 ش))  2  دخل 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  لبشبكر1  حمد عنش نه) ) 
إق8 ة ري8ض  ألندلس بين  ملدينة ع 
 20000 ك8لفشرني8  2 ش))  2  دخل 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 27 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822295.

((8I

MM & INVEST

MM & INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم78  لشركة

MM & INVEST
 Rue Ahmed Kadmiri (Ex.,75

 Albert Samain( Résidence Val
 Fleuri Cité Plateau, Casablanca ،

20200، casablanca maroc
MM & INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 Rue,75 وعنش ن  قره8  إلجتم8عي
 Ahmed Kadmiri (Ex. Albert

 Samain( Résidence Val Fleuri
 Cité Plateau, Casablanca -
.20200 Casablanca Maroc

رفع رأسم78  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 -.

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تم   202( شتنبر   09 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسم78  لشركة  رفع 
أ1  ن  درهم«   3.600.000«
 3.700.000« إلى  درهم«   (00.000«
إجر ء  ق8صة   : طريق  عن  درهم« 
 ع ديشن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 (6 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

شتنبر )202 تحت رقم 792826.

((9I
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  غ8ر عبد  لغ8فشر

RELYER

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

  غ8ر عبد  لغ8فشر

ش8رع  لجيش  مللكي  ق8 ة  لنشر رقم 

)  لط8بق  الو7 تطش ن ، 93000، 

تطش ن  ملغرب

RELYER شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : ش8رع 

 حمد بنشنة رقم563 تطش ن - 

93000 تطش ن  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(8559

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر حل   2022 أبريل   20  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  شركة   RELYER

 (00.000 رأسم8له8   ملحدودة  بلغ 

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  درهم 

تطش ن  رقم563  بنشنة  ش8رع  حمد 

نتيجة  تطش ن  ملغرب   93000  -

اللخس8رة.

و عين:

جش د  لن8بل�ضي    لسيد)ة) 

))0)   سترد م  هشلند   و عنش نه) ) 

هشلند  كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

ش8رع  وفي   2022 أبريل   20 بت8ريخ 

 - تطش ن  رقم563  بنشنة   حمد 

93000 تطش ن  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   20 بت8ريخ  بتطش ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 060).

(20I

monde consulting

 GROUPE SCOLAIRE
 GEORGE O‘ NEIL JUNIOR

PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

monde consulting
٬766ش8رع  حمد  لس8دس  لط8بق 

 لت8ني  لد ر  لبيض8ء ، 20550، 
 لد ر  لبيض8ء  ملغرب

 GROUPE SCOLAIRE GEORGE
O‘ NEIL JUNIOR PRIVE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي إق8 ة 

 لبدر تجزئة رقم )) عم8رة رقم 99 
شقة 7 ط8بق 2 عين  لسبع إق8 ة 
 لبدر تجزئة رقم )) عم8رة رقم 99 
شقة 7 ط8بق 2 عين  لسبع 20250 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57(539
في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 07  8رس 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 
 GROUPE SCOLAIRE GEORGE O’

.NEIL JUNIOR PRIVE
:  عهد  بإيج8ز  غرض  لشركة 
تعليمي خ8ص روضة أطف78  ألولية 
 ملدرسة  ملتشسطة  ملدرسة  لث8نشية.

إق8 ة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 99 عم8رة رقم   ((  لبدر تجزئة رقم 
إق8 ة  عين  لسبع   2 ط8بق   7 شقة 
 99 عم8رة رقم   ((  لبدر تجزئة رقم 
 20250 عين  لسبع   2 ط8بق   7 شقة 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (20.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد هش8م صقلي حسيني : 700 

حصة بقيمة 70.000 درهم للحصة .

 لسيد عم8د  لدين  لنشطي : 700 

حصة بقيمة 70.000 درهم للحصة .

حصة   700  :  لسيد زي8د  ملنير1 

بقيمة 70.000 درهم للحصة .

 : حسيني  صقلي  هش8م   لسيد  

700 بقيمة 70.000 درهم.

 لسيد عم8د  لدين  لنشطي : 700 

بقيمة 70.000 درهم.

بقيمة   700  :  لسيد زي8د  ملنير1 

70.000 درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

حسيني  صقلي  هش8م   لسيد 

عنش نه) ) 37 تجزئة ي8سمينة 2 إق8 ة 

 ألصيل  لط8بق  لسفلي شقة 2 بشلش 

20720  لد ر  لبيض8ء   لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب.

عم8د  لدين  لنشطي   لسيد 

بن  عم8لة  ق8طع8ت  عنش نه) ) 

20023  لد ر    سيك  لد ر  لبيض8ء 

 لبيض8ء  ملغرب.

 لسيد زي8د  ملنير1 عنش نه) ) زنقة 

 (9 )0 شقة   أل ير عبد  لق8در عم8رة 

0090)  لد ر  لبيض8ء  أكد 7  لرب8ط 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

حسيني  صقلي  هش8م   لسيد 

عنش نه) ) 37 تجزئة ي8سمينة 2 إق8 ة 

 ألصيل  لط8بق  لسفلي شقة 2 بشلش 

20720  لد ر  لبيض8ء   لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب

عم8د  لدين  لنشطي   لسيد 

بن  عم8لة  ق8طع8ت  عنش نه) ) 

20023  لد ر    سيك  لد ر  لبيض8ء 

 لبيض8ء  ملغرب.

 لسيد زي8د  ملنير1 عنش نه) ) زنقة 

 (9 )0 شقة   أل ير عبد  لق8در عم8رة 

0090)  لد ر  لبيض8ء  أكد 7  لرب8ط 

 ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 27 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822553.

(2(I

ste mifi

CHMAGHA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

ste mifi

 rue antisarbie vn meknes ، (7

50000، meknes maroc

CHMAGHA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي دو ر 

فرط8سة ج ق وليلي  شال1  دريس 

 كن8س - 50000  كن8س  ملغرب.

تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.75773

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   202( شتنبر   0( في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

عبد  لسالم  )ة)  تفشيت  لسيد 

حصة  جتم8عية  ن   700  لششتي 

)ة)  حصة لف8ئدة  لسيد   700 أصل 

غشت   27 بت8ريخ   دريس  لشجعي 

.202(

تفشيت  لسيد )ة) حسن  لعمر ني 

300 حصة  جتم8عية  ن أصل 300 

)ة)  ر د  ك8ت  حصة لف8ئدة  لسيد 

بت8ريخ 27 غشت )202.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

شتنبر   20 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

)202 تحت رقم 85)7.

(22I
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Notaire

RIAD ADJMAL
عقد تسيير حر ألصل تج8ر1 ) ألشخ8ص 

 ملعنشيشن)
عقد تسيير حر ألصل تج8ر1

RIAD ADJMAL
قي عقد  شثق  ؤرخ   بمقت�ضى 
أعطى   2022 أبريل   23  
ب8لسجل  BOULOURIS  ملسجل 
 لتج8ر1 5)057) ب8ملحكمة  لتج8رية 
لألصل  حق  لتسيير  لحر  بمر كش 
عرسة أوز 7   75  لتج8ر1  لك8ئن ب 
70000  ر كش  ملغرب   - ب8ب دك8لة 
سنة   2 ملدة   GESTKECH لف8ئدة 
2022 و تنتهي في   18  0( تبتدئ  ن 
2027  ق8بل  بلغ شهر1  أبريل   30

قيمته 50.000 درهم.
(23I

 لركيبي

 SAHARA CONSEIL
INNOVATION MAROC

إعالن  تعدد  لقر ر ت

 لركيبي
كلميم ، 000)8، كلميم  ملغرب

 SAHARA CONSEIL
INNOVATION MAROC »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره8  الجتم8عي: ش8رع عمر 
 ملخت8ر زنقة د ي8ط رقم 7)  لتجزئة 

)00)  لعيشن - 70000  لعيشن 
 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.37877
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 أبريل   0(  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 
 370 بيع  بيع  لحصص  الجتم8عية: 
طرف  لسيد  حصة  جتم8عية  ن 
عبد لحكيم  شقر ن لف8ئدة  لسيدة 
شيم8ء سيد1  لزين،وبيع 330 حصة 
 جتم8عية  ن طرف  لسيد  لكنت8و1 
لف8ئدة  لسيد  حمد   لخر�ضي 

حكعلي.

على  ينص  2:  لذ1  رقم  قر ر 
:  سق8لة  و  ال ض8ء   8يلي:  لتسيير 
عبد لحكيم  شقر ن  ن   لسيد 
 ه8 ه كمس8عد  سير، و  البق8ء على 
 لسيدة شيم8ء سيد1  لزين كمسيرة 
تعيين  لسيد  حمد  للشركة  ع 
كم8  جديد.  كمس8عد  سير  حكعلي 
على  ال ض8ء  لشحيد  تم  العتم8د 
لدى  سش ء  ملسير  و  س8عد  ملسير 
جميع  الد ر ت  لعمش ية و  لخ8صة 
و  لبنكية  كذ   ملؤسس8ت  مل8لية  و 

ملدة غير  حددة. 
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
بند رقم 5:  لذ1 ينص على  8يلي: 
:  لسيدة   لحصص  الجتم8عية 
67000 درهم و  شيم8ء سيد1  لزين 

 لسيد  حمد حكعلي 33000 درهم
بند رقم 6 :  لذ1 ينص على  8يلي: 
سيد1  شيم8ء  :  لسيدة   لر سم78 
و  لسيد  حمد  حصة   670  لزين 

حكعلي 330 حصة .
على  ينص  7):  لذ1  رقم  بند 
شيم8ء  :  لسيدة   8يلي:  لتسيير 
و  لسيد  حمد  سيد1  لزين  سير 

حكعلي  س8عد  سير.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   29 بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 1242/2022.
(27I

Cabinet Comptable Marzofid

MAXWELL EVENT SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 MAXWELL EVENT SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 
V85 ح8 يد9 - 70000  ر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(25023

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (7
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.MAXWELL EVENT SARL AU
 *  : بإيج8ز  غرض  لشركة 
و لخد 8ت  و لطب8عة   لقرط8سية 

ذ ت  لصلة،
وتنظيم  * إلشه8ر، لدع8ية 
) ملهنية و لثق8فية و لدولية   ألحد ث 

وتنظيم  ملؤتمر ت ... إلخ).
*  لتج8رة و الستير د /  لتصدير..

 : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
70000  ر كش   - V85 ح8 يد9 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (0.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد  كريم  حمد : 00) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )   لسيد  كريم  حمد 
70000  ر كش   782 رقم  أزلي  حي 

 ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  كريم  حمد عنش نه) ) حي 
أزلي رقم 782 70000  ر كش  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35269).

(25I

STE GLOBADIS

غلوباديس

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

STE GLOBADIS

 N°422 LOT ESSANAOUBAR

 AL IZDIHAR MARRAKECH ،

40070، MARRAKECH MAROC

غلشب8ديس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : رقم 722 

تجزئة  لصنشبر  الزده8ر  ر كش - 

70070  ر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.97875

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر حل   2022 أبريل   07  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  غلشب8ديس 

 (0.000 رأسم8له8   ملحدودة  بلغ 

درهم وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 

722 تجزئة  لصنشبر  الزده8ر  ر كش 

- 70070  ر كش  ملغرب نتيجة الز ة 

 قتص8دية و نعد م  ملش رد لالنطالقة.

و عين:

 لسيد)ة)  دريس بهي و عنش نه) ) 

تجزئة  لصنشبر  الزده8ر   722 رقم 

70070  ر كش  ملغرب   ر كش 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

 722 2022 وفي رقم  07 أبريل  بت8ريخ 

 - تجزئة  لصنشبر  الزده8ر  ر كش 

70070  ر كش  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35306).

(26I
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SMOUNIAMINA

 SOCIETE HYK
AUTOMATION SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

 SOCIETE HYK AUTOMATION

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 8 زنـقــة 

 حـمـد   ـيــن  لشقـة 7  لط8بق 2 م ج 

فــ8س - 30000 فــ8س  ملــغــرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

72729

 29 في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022  8رس 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

 SOCIETE HYK AUTOMATION

. SARL

غرض  لشركة بإيج8ز : بيع و شر ء 

و صالح  ش د  لكـهـرب8ء و العال ي8ت
زنـقــة   8  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 حـمـد   ـيــن  لشقـة 7  لط8بق 2 م ج 

فــ8س - 30000 فــ8س  ملــغــرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسم78  لشركة:   بلغ 

00.000,00) درهم،  قسم ك8لت8لي:

 500  :  لسيدة  لـخـ8لـد1   ـيـنــة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 500  :  لسيدة  لـخـ8لـد1 فـ8طــمــة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيدة  لـخـ8لـد1   ـيـنــة عنش نه) ) 
8 زنـقــة  حـمـد   ـيــن  لشقـة 7  لط8بق 

2 م ج فــ8س 30000 فــ8س  ملـغــرب.
فـ8طــمــة   لسيدة  لـخـ8لـد1 
عنش نه) ) 8 زنـقــة  حـمـد   ـيــن  لشقـة 
7  لط8بق 2 م ج فــ8س 30000 فــ8س 

 ملـغــرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  لـخـ8لـد1 حـمـيــد عنش نه) ) 
8 زنـقــة  حـمـد   ـيــن  لشقـة 7  لط8بق 

2 م ج فــ8س 30000 فــ8س  ملـغــرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   27 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 2290/2022.
(27I

G.MAO.CCF

STE AZIZA KIDS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 27

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE AZIZA KIDS شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ملحل رقم 
3  لقطعة 5) تجزئة  بروكة ) زو غة 
ف8س  ملحل رقم 3  لقطعة 5) تجزئة 
 بروكة ) زو غة ف8س 30000 ف8س 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
72709

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 22  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.AZIZA KIDS

بيع   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

و  ستير د   ملالبس  لج8هزة+تصدير 

 لصلع.

:  ملحل  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 ( تجزئة  بروكة   (5 3  لقطعة  رقم 

زو غة ف8س  ملحل رقم 3  لقطعة 5) 

تجزئة  بروكة ) زو غة ف8س 30000 

ف8س  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيدة شريفة  لعلش1 عنش نه) ) 

79 تجزئة  لعنبرة 2  لشطر ب زو غة 

ف8س 30000 ف8س  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة شريفة  لعلش1 عنش نه) ) 

79 تجزئة  لعنبرة 2  لشطر ب زو غة 

ف8س 30000 ف8س  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   26 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 2239/22.

(28I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 LIAISON TRAVEL«
»INTERNE

إعالن  تعدد  لقر ر ت

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000،  لجديدة  ملغرب

 »LIAISON TRAVEL INTERNE«

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: 0)، زنقة 

 لحرية،  لط8بق  لث8لث،  لشقة 

5،  لد ر  لبيض8ء - 22000  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.779(35
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 أبريل   (9  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
على  ينص  ):  لذ1  رقم  قر ر 
حمزة  بش  تفشيت  لسيد   (-  8يلي: 
في  لشركة  حصصه  جميع   لفر ج 
يشنس  لف8ئدة  لسيد  حصة)   250(
تغيير  لشكل  لق8نشني   2-  بش  لفر ج. 
للشركة  ن شركة  حدودة  ملسؤولية 
ذ ت  شركة  حدودة  ملسؤولية  إلى 
تغيير  نشطة   3- وحيد.  شريك 
 لشركة إلى: - سي8رة  إلسع8ف. - نقل 
-7 تعيين   ألشخ8ص. -  حطة وقشد. 
كمسير  يشنس  بش  لفر ج   لسيد 
بعد  ستق8لة  لسيد حمزة  للشركة 

 بش  لفر ج.
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
بند رقم 7)-7-6-2-):  لذ1 ينص 
تعديل  لبنشد  لخ8صة  على  8يلي: 
و سير  للشركة  ب8لشكل  لق8نشني 
وحصص  و نشطة  لشركة   لشركة 

 لشريك  لشحيد.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 29 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822983.
(29I

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

 PNEUS LES GORGES
TOUDGHA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

CENTRE DE GESTION TINGHIR
 N°360 AVENUE MOHAMED
 V TINGHIR TINGHIR، 45800،

TINGHIR MAROC
 PNEUS LES GORGES

TOUDGHA شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 273 
تجزئة  ديس نغير ش8رع  حمد 
 لخ8 س - 75800 تنغير  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3833

 2( في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022  8رس 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 PNEUS : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

.LES GORGES TOUDGHA

:  صالح  بإيج8ز  غرض  لشركة 

عجالت  لسي8ر ت

 الرس8لي8ت.
رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

تجزئة  ديس نغير ش8رع  حمد   273

 لخ8 س - 75800 تنغير  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد  حمد بلخدير : 200 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 200  :  لسيد عبد  لعزيز يلخدير 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 200  : بلخدير  عز  لدين   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

200 حصة   :  لسيد   ين بلخدير 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 200  :  لسيد عبد  لق8در بلخدير 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  بلخدير   لسيد  حمد 
تنغير   75800 تنغير  زنقة  لد خلة 

 ملغرب.

يلخدير  عبد  لعزيز   لسيد 
عنش نه) ) زنقة  لد خلة تنغير 75800 

تنغير  ملغرب.

 لسيد عز  لدين بلخدير عنش نه) ) 

حي  يت ب

وج8ن تنغير 75800 تنغير  ملغرب.
عنش نه) )  بلخدير   لسيد   ين 
تنغير   75800 تنغير  زنقة  لد خلة 

 ملغرب.
بلخدير  عبد  لق8در   لسيد 
عنش نه) ) زنقة  لد خلة تنغير 75800 

تنغير  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  بلخدير   لسيد  حمد 
تنغير   75800 تنغير  زنقة  لد خلة 

 ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   27 بت8ريخ  بتنغير   البتد ئية 

2022 تحت رقم -.

(30I

MULTI ASSISTANCE SARL

TRADING 369
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MULTI ASSISTANCE SARL
 (7RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE N°31 ،
90020، TANGER MAROC
TRADING 369 شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 Ilot 1 وعنش ن  قره8  إلجتم8عي

 Entrepôt N° 9, Zone D’activité
 Economique de Fnideq, Zone
 Franche Oued Negro - 93102

FNIDEQ MAROC
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3(707
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   0(
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.TRADING 369

:  ستر د  بإيج8ز  غرض  لشركة 
د ت  تصدير  ملنتشج8ت  لغد ئية  و 

 ملصدر  لفالحي.
 Ilot (  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 Entrepôt N° 9, Zone D’activité
 Economique de Fnideq, Zone
 Franche Oued Negro - 93(02

.FNIDEQ MAROC
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 5(0  :  لسيد  حس8ين  رو ن 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 790  : ي8سين   لسيد  لحب8بي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد  حس8ين  رو ن عنش نه) ) 

تطش ن 00)93 تطش ن  ملغرب.
عنش نه) )  ي8سين   لسيد  لحب8بي 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  حس8ين  رو ن عنش نه) ) 

تطش ن 00)93 تطش ن  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   (3 بت8ريخ  بتطش ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 57)).
(3(I

FIDUCIAIRE AMER FISC

STE ZARASEME SARL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،
NADOR MAROC

STE ZARASEME SARL شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد)في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي أوالد 

 بر هيم ش8رع 3)3 - 62000  لن8ظشر 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(207(

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

تقرر حل   2022 30  8رس   ملؤرخ في 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 STE ZARASEME  لشريك  لشحيد 

درهم   (0.000 SARL  بلغ رأسم8له8 

أوالد  حي  وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 

 بر هيم ش8رع 3)3 - 62000  لن8ظشر 

 ملغرب نتيجة 7 : تشقيف كلي لنش8ط 

 لشركة.

و حدد  قر  لتصفية ب حي أوالد 

 بر هيم ش8رع 3)3 - 62000  لن8ظشر 

 ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة) رشيد أغد د و عنش نه) ) 

62000  لن8ظشر  ملغرب  بني  نص8ر 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   07  البتد ئية ب8لن8ضشر بت8ريخ 

2022 تحت رقم 579.

(32I

FIDUCIAIRE AMER FISC

STE HAY LJADID CAR SARL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC

 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،

NADOR MAROC

 STE HAY LJADID CAR SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي و زيس 36 

رقم 39  لط8بق  لث8ني بني  نص8ر - 

62000  لن8ظشر  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
23995

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 30  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.HAY LJADID CAR SARL
كر ء   *  : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لسي8ر ت.
و زيس   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
36 رقم 39  لط8بق  لث8ني بني  نص8ر - 

62000  لن8ظشر  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .
 500.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد ص8لح أشلحي : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة .
500 حصة   :  لسيد ف8روق أزن18 

بقيمة 500 درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد ص8لح أشلحي عنش نه) ) حي 
62000  لن8ظشر  بني  نص8ر  وهد نة 

 ملغرب.
 لسيد ف8روق أزن18 عنش نه) ) حي 
62000  لن8ظشر  بني  نص8ر  وهد نة 

 ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد ف8روق أزن18 عنش نه) ) حي 
62000  لن8ظشر  بني  نص8ر  وهد نة 

 ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   25  البتد ئية ب8لن8ضشر بت8ريخ 

2022 تحت رقم 676.

(33I

BAKASSI TRAVAUX

BAKASSI TRAVAUX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

BAKASSI TRAVAUX
 ،6w ، 40000 شطر 6  كرر رقم

 ر كش  ملغرب
BAKASSI TRAVAUX شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لشطر 6 
 كرر رقم 6w ت8 نصشرت - 70000 

 ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(27703

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 8)  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.BAKASSI TRAVAUX
:  لبن8ء  بإيج8ز  غرض  لشركة 

و الشغ78  ملختلفة.
عنش ن  ملقر  الجتم8عي :  لشطر 6 
 70000  - ت8 نصشرت   6w  كرر رقم 

 ر كش  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (0.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (00  : بق8�ضي  عبد  إلله   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد عبد  إلله بق8�ضي عنش نه) ) 
ت8 نصشرت   6w6  كرر رقم  لشطر 

70000  ر كش  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد عبد  إلله بق8�ضي عنش نه) ) 
ت8 نصشرت   6w6  كرر رقم  لشطر 

70000  ر كش  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 لتج8رية بمر كش بت8ريخ - تحت رقم 

.7263

(37I

paradis

IMAS IMMOBILIER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

paradis
casa casa، 20200، casa maroc
IMAS IMMOBILIER شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 202 
تجزءة زهرة  لسش لم برشيد - 

00)26 برشيد  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(6577

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (5
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 IMAS  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

. IMMOBILIER
:  شغ78  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لبن8ء,  نعش عق8ر1.
 202  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 - برشيد  زهرة  لسش لم  تجزءة 

00)26 برشيد  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 
درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  : هللا  عبد   لسيد  وبيال 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  عبد هللا   لسيد  وبيال 
 2 ط   8 ش   (( م س  لخش رز ي ع 

 لسش لم 00)26 برشيد  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  عبد هللا   لسيد  وبيال 
 2 ط   8 ش   (( م س  لخش رز ي ع 

 لسش لم 00)26 برشيد  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   22 بت8ريخ  ببرشيد   البتد ئية 

2022 تحت رقم 6577).
(35I

FOGHAL GESTION SARL AU

LILAVINE TRAV
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV MLY

 RACHID ATLAS ، 30000، FES
MAROC

LILAVINE TRAV شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 77 
 لزنقة ) حي سد1  له8د1 زو غة - 

30020 ف8س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
72779

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (8
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
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عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.LILAVINE TRAV

:  لشغ78  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ملختلفة - لبن8ء-  ملف8وضة.

 77 رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 - حي سد1  له8د1 زو غة   (  لزنقة 

30020 ف8س  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيدة حميه ليلى : 000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  ليلى  حميه   لسيدة 

عين   ( شقة   2 بحيرة س8يس عم8رة 

30205 ف8س   لبيض8ء سد1  حر زم 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  ليلى  حميه   لسيدة 

عين   ( شقة   2 بحيرة س8يس عم8رة 

30205 ف8س   لبيض8ء سد1  حر زم 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 2)23.

(36I

HB FINITION GRAPHIQUE

PM HOLDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

HB FINITION GRAPHIQUE

 CASABLANCA ، 20800،

CASABLANCA maroc

PM HOLDING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي زنقة 60) 

فيال 68  8البط8 - 9000 طنجة 

 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 -.

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تمت   2006 يشنيش   (0 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :
 Michel )ة)  تفشيت  لسيد 
PLACIN 7.000 حصة  جتم8عية  ن 
أصل 7.500 حصة لف8ئدة  لسيد )ة) 
 COMPUTEL GLOBAL TRADING

LLC بت8ريخ 0) يشنيش 2006.
 Frederic )ة)  تفشيت  لسيد 
حصة  جتم8عية  ن   PLACIN 500
)ة)  حصة لف8ئدة  لسيد   500 أصل 
 BULMDIG INVESTMENT LLC

بت8ريخ 0) يشنيش 2006.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
يشليشز   05 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2006 تحت رقم 903).

(37I

FIDUCO TANTAN

BOUSSIR TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
BOUSSIR TRAVAUX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لحي 

 الد ر1  لشطية - 0)820 ط8نط8ن 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
609(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (7
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.BOUSSIR TRAVAUX

:  لبن8ء بإيج8ز   غرض  لشركة 

 و أشغ78  خرى.

:  لحي  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

ط8نط8ن   820(0  -  الد ر1  لشطية 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 800  : بشصير   لسيد  بر هيم 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 لسيد  حمد بشصير : 200 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  بشصير   لسيد  بر هيم 

ود دية  ملشظفين  د  62  جمشعة 

85000 تيزنيت  ملغرب.

عنش نه) )  بشصير   لسيد  حمد 

 85000 62 بلشك د ود دية  ملشظفين 

تيزنيت  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  بشصير   لسيد  حمد 

 85000 62 بلشك د ود دية  ملشظفين 

تيزنيت  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   25  البتد ئية بط8نط8ن بت8ريخ 

2022 تحت رقم 85.

(38I

JALAL EL HOUSSINE 

TA PROMOTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

JALAL EL HOUSSINE

 LOT EL KHEIR SIDI 722

MAAROUF ، 20192،  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب

TA PROMOTION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 26 ش8رع 

 رس  لسلط8ن ط8بق ) رقم 3 - 

30)20  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.309239

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تم تعيين   2022 ين8ير   03  ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة)  جديد   سير 

عز  لدين  سيد1  كشاللي   لكردود1 

كمسير وحيد

تبع8 لقبش7  ستق8لة  ملسير.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 29 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 823055.

(39I

sofoget

L›ADRESSE 59
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد
رفع رأسم78  لشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

L›ADRESSE 59 شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لقنيطرة 

32 زنقة حسن إبن ت8بت رقم ) 

7000)  لقنيطرة  ملغرب.

رفع رأسم78  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.630(9

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

تم   2022 7)  8رس  في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسم78  لشركة  رفع 

»200.000 درهم« أ1  ن »00.000) 

عن  درهم«   300.000« إلى  درهم« 

إد 8ج  حتي8طي أو أرب8ح أو   : طريق 

عالو ت إصد ر في رأس  مل78.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ب8لقنيطرة بت8ريخ 27 أبريل 

2022 تحت رقم 2)2)9.

(70I
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CABINET BENISSA

OUARDAT DAMASCUS
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

OUARDAT DAMASCUS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي طريق 

 لرب8ط إق8 ة  الستق8 ة ) بلشك 

5  لط8بق  ألر�ضي - 90000 طنجة 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.75735

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

تقرر حل   2022  18  07 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

OUARDAT DAMASCUS  بلغ 
وعنش ن  درهم   (00.000 رأسم8له8 

 قره8  إلجتم8عي طريق  لرب8ط إق8 ة 

5  لط8بق  ألر�ضي  ) بلشك   الستق8 ة 

 : نتيجة 7  طنجة  ملغرب   90000  -

تشقف نش8ط  لشركة.

طريق  ب  حدد  قر  لتصفية  و 

بلشك   ( إق8 ة  الستق8 ة   لرب8ط 

طنجة   90000  - 5  لط8بق  ألر�ضي 

 ملغرب. 

و عين:

جرب  يشسف   لسيد)ة)  حمد 

إق8 ة  طريق  لرب8ط  عنش نه) )  و 

5  لط8بق  ألر�ضي  ) بلشك   الستق8 ة 

)ة)  طنجة  ملغرب كمصفي   90000

للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   (7 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3)33.
(7(I

sofoget

ALF SEBOU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تشسيع نش8ط  لشركة 

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
ALF SEBOU شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  الجتم8عي  لقنيطرة 
63 زنقة  لعمر و1 و سبتة بلشك ب 
 كتب 7) 7000)  لقنيطرة  ملغرب.

تشسيع نش8ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.72937
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تمت   2022 )3  8رس  في   ملؤرخ 
نش8ط  إلى  إض8فة  ألنشطة  لت8لية 

 لشركة  لح8لي :
نقل  لبض8ئع.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
 البتد ئية ب8لقنيطرة بت8ريخ 28 أبريل 

2022 تحت رقم )23)9.
(72I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

GRTEC MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FMCOMPTA - Comptable Agréé
 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،
Casablanca Maroc
 GRTEC MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي إق8 ة 

 أل 8ن  جمشعة سكنية )) عم8رة 
82 رقم ) عين  لسبع - 20250 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
57(903

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.GRTEC MAROC
غرض  لشركة بإيج8ز : -  لتدقيق 

و ملر قبة  لط8قية
- أنشطة  ملر قبة و لتحليل  لتقني

- أشغ78  ختلفة
-  ستير د وتصدير.

إق8 ة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
عم8رة   (( سكنية   أل 8ن  جمشعة 
 20250  - عين  لسبع   ( رقم   82

 لد ر لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 800  : يشسف   لسيد  لكرني 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 لسيدة إتي8ن ي8ب8  8ر1 كريسطيل 
سلين : 200 حصة بقيمة 00) درهم 

للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  يشسف   لسيد  لكرني 
 (( سكنية  إق8 ة  أل 8ن  جمشعة 
 20250 ) عين  لسبع  82 رقم  عم8رة 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب.
 لسيدة إتي8ن ي8ب8  8ر1 كريسطيل 
سلين عنش نه) )  لكشت دفش ر 20250 

طشكشهير1  لكشت دفش ر.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  يشسف   لسيد  لكرني 
 (( سكنية  إق8 ة  أل 8ن  جمشعة 
 20250 ) عين  لسبع  82 رقم  عم8رة 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 (5525 رقم  تحت   2022 أبريل   29

.(823008(

(73I

 كتب  ح8سبة

 AL MORCHID VOYAGE SARL

D ASSOCIE UNIQUE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 كتب  ح8سبة

عم8رة )7 شقة 2 زنقة عال7 بن عبد 

هللا ص.ب 200  لرشيدية ، 52007، 

 لرشيدية  ملغرب

 AL MORCHID VOYAGE SARL

D ASSOCIE UNIQUE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  رآب رقم 

)ش8رع 2)طريق ت8ركة  لجديدة 

 لرشيدية - 52000  لرشيدية 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(59((

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   07

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 AL  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

 MORCHID VOYAGE SARL D

.ASSOCIE UNIQUE

غرض  لشركة بإيج8ز : إد رة وك8لة 

 السف8ر.
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:  رآب  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
2)طريق ت8ركة  لجديدة  )ش8رع  رقم 
52000  لرشيدية   -  لرشيدية 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  :  لسيد  صطفى  عليش1 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد  صطفى  عليش1 عنش نه) ) 
 لزنقة 2) رقم )0 حي ت8ركة  لجديدة 
 لرشيدية 52000  لرشيدية  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  صطفى  عليش1 عنش نه) ) 
 لزنقة 2) رقم )0 حي ت8ركة  لجديدة 

 لرشيدية 52000  لرشيدية  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 البتد ئية ب8لرشيدية بت8ريخ 25 أبريل 

2022 تحت رقم 520/2022.
(77I

 كتب  ح8سبة

 AHMAD HADI SARL D
ASSOCIE UNIQUE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
 ذ ت  لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 كتب  ح8سبة
عم8رة )7 شقة 2 زنقة عال7 بن عبد 
هللا ص.ب 200  لرشيدية ، 52007، 

 لرشيدية  ملغرب
 AHMAD HADI SARL D

ASSOCIE UNIQUE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي قصر 
ت8سم8علت  لخنك  لرشيدية - 

52000  لرشيدية  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(5889

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لق8نشن   2022 )2  8رس 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

 AHMAD HADI SARL D ASSOCIE

.UNIQUE

:  عم78  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لبن8ء  ملختلفة

ت8جر

 ش د غذ ئية.

قصر   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 - ت8سم8علت  لخنك  لرشيدية 

52000  لرشيدية  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

حفيظ  عبشش   لسيد  شال1 

درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

حفيظ  عبشش   لسيد  شال1 

حي  ملسيرة   (5 عنش نه) )  لرقم 

 لريش 52700  لريش  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

حفيظ  عبشش   لسيد  شال1 

حي  ملسيرة   (5 عنش نه) )  لرقم 

 لريش 52700  لريش  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ب8لرشيدية بت8ريخ 9) أبريل 

2022 تحت رقم 505/2022.

(75I

 كتب  ح8سبة

SKY DATTES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 كتب  ح8سبة
عم8رة )7 شقة 2 زنقة عال7 بن عبد 
هللا ص.ب 200  لرشيدية ، 52007، 

 لرشيدية  ملغرب
SKY DATTES شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي قصر 

 سكي  دغرة  لرشيدية - 52000 
 لرشيدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(5929

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 فبر ير   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 SKY  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.DATTES
غرض  لشركة بإيج8ز :  لفالحة.

قصر   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 52000  -  سكي  دغرة  لرشيدية 

 لرشيدية  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 500  :  لسيد  لحشر1 عبد  لحق 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 500  :  لسيد ب8حديش1 عبد هللا 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عبد  لحق   لسيد  لحشر1 
 96 فيال  سيتي  كشلف  عنش نه) ) 
بشسكشرة  لد ر   ملدينة  لخضر ء 
52000  لد ر  لبيض8ء   لبيض8ء 

 ملغرب.

هللا  عبد  ب8حديش1   لسيد 

 52000 عنش نه) ) حي ت8وريرت تنغير 

تنغير  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عبد  لحق   لسيد  لحشر1 

 96 فيال  سيتي  كشلف  عنش نه) ) 

بشسكشرة  لد ر   ملدينة  لخضر ء 

52000  لد ر  لبيض8ء   لبيض8ء 

 ملغرب

هللا  عبد  ب8حديش1   لسيد 

 52000 عنش نه) ) حي ت8وريرت تنغير 

تنغير  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ب8لرشيدية بت8ريخ 28 أبريل 

2022 تحت رقم 573.

(76I

AM CONSULTING

 ESPACE POLY ACTIVITES
 COMMERCIALES DU

MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

 ESPACE POLY ACTIVITES

 COMMERCIALES DU MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي طريق 

033) دو ر والد  لشك لهر ويين - 

0000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.97563

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   2022 أبريل   (5 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

تفشيت  لسيد )ة) بنعمشر لنش ر ) 

حصة   ( حصة  جتم8عية  ن أصل 

عبد  لسالم أنش ر  )ة)  لف8ئدة  لسيد 

بت8ريخ 5) أبريل 2022.
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ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
بت8ريخ ب8لد ر  لبيض8ء    لتج8رية 
 25 أبريل 2022 تحت رقم 822007.
(77I

AM CONSULTING

 ESPACE POLY ACTIVITES
 COMMERCIALES DU

MAROC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
 ESPACE POLY ACTIVITES

 COMMERCIALES DU MAROC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي طريق 
033) دو ر والد  لشك لهر ويين - 

0000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.97563

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تمت   2022 أبريل   (8 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :
عبد  لسالم  )ة)  تفشيت  لسيد 
أنش ر 750 حصة  جتم8عية  ن أصل 
)ة)  لف8ئدة  لسيد  حصة   (5.000

حمزة أنش ر بت8ريخ 8) أبريل 2022.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
 28 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822867.
(78I

AM CONSULTING

MAJIC MAT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

MAJIC MAT شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 22) زنقة 

عبد  لق8در  لصحر و1 ز وية زنقة 

O  سيرة - 0000  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.2(88(7

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   2022 أبريل   (8 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

عبد  لسالم  )ة)  تفشيت  لسيد 

حصة  جتم8عية  ن   (.000 أنش ر 

حصة لف8ئدة  لسيد   20.000 أصل 

أبريل   (8 بت8ريخ  أنش ر  حمزة  )ة) 

.2022

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

 26 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم )82287.

(79I

AM CONSULTING

RAHA FER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

RAHA FER شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 22) زنقة 

عبد  لق8در  لصحر و1 ز وية زنقة 

O  سيرة - 0000  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.59607

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   2022 أبريل   (8 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

عبد  لسالم  )ة)  تفشيت  لسيد 
حصة  جتم8عية  ن   (.300 أنش ر 
حصة لف8ئدة  لسيد   26.000 أصل 
)ة) حمزة أنش ر بت8ريخ 25 أبريل 2022.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
 25 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822003.
(50I

AM CONSULTING

FLASH BAT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم78  لشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
FLASH BAT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 

0) عم8رة 5)  ركز إشر ق طريق 
 لجديدة ليس8سفة - 90)20  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب.
رفع رأسم78  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.722769

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تم   202( دجنبر   3( في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسم78  لشركة  رفع 
أ1  ن  درهم«   3.500.000«
 7.000.000« إلى  درهم«   500.000«
إجر ء  ق8صة   : طريق  عن  درهم« 
 ع ديشن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 28 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822865.
(5(I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

WEB GAMES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

 كن8س ، 0000)،  كن8س  ملغرب

WEB GAMES شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  حل 
رقم 2 عم8رة أ 0) ري8ض  لزيتشن - 

50050  كن8س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

5508(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (8

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 WEB  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.GAMES

تنظيم   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ملن8سب8ت

 ملت8جرة.

عنش ن  ملقر  الجتم8عي :  حل رقم 
2 عم8رة أ 0) ري8ض  لزيتشن - 50050 

 كن8س  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  : زكري8ء  ملشدن   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد زكري8ء  ملشدن عنش نه) ) حي 

تم8رة   0( شقة   26 عم8رة   (  لنهضة 

2000) تم8رة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد زكري8ء  ملشدن عنش نه) ) حي 

تم8رة   0( شقة   26 عم8رة   (  لنهضة 

2000) تم8رة  ملغرب.
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ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 660).

(52I

MOUKDIM CONSULTING

H.L.F OVERSEAS NEGOCE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

MOUKDIM CONSULTING

 BD ZERKTOUNI 3EME 76

 ETAGE APPT 6 46 BD

 ZERKTOUNI 3EME ETAGE

 APPT 6، 20500، CASABLANCA

MAROC

 H.L.F OVERSEAS NEGOCE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد)في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 20  كرر 

زنقة  ش نش  لش زيس - 0)207  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(6756(

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

2022 تقرر حل  28 فبر ير   ملؤرخ في 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 H.L.F OVERSEAS  لشريك  لشحيد 

 (0.000 رأسم8له8  NEGOCE  بلغ 

 20 درهم وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 

 207(0  -  كرر زنقة  ش نش  لش زيس 

 :  7 نتيجة   لد ر  لبيض8ء  ملغرب 
تشقف  لنش8ط  لتج8ر1

 ألز ة  إلقتص8دية.

و حدد  قر  لتصفية ب 20  كرر 

0)207  لد ر   - زنقة  ش نش  لش زيس 

 لبيض8ء  ملغرب. 

و عين:

فروك  يشسف    لسيد)ة) 

زنقة  ش نش  20  كرر  عنش نه) )  و 

0)207  لد ر  لبيض8ء   لش زيس 

 ملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

تبليغ  لعقشد  و  حل    ملخ8برة 

و  لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 22 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 976)82.

(53I

COMPTA-YASS SARL AU

NELOVER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

COMPTA-YASS SARL AU

 IMM IBN KHALDOUN AV IBN

 KHALDOUNE BR 10 V.N SAFI ،

46000، SAFI MAROC

NELOVER شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 38 

بلشك )7 حي  لري8ض آسفي - 76000 

آسفي  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(2697

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 29  8رس 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.NELOVER

أشغ78   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ختلفة.
 38 رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

بلشك )7 حي  لري8ض آسفي - 76000 

آسفي  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 90.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد  لحشفي رشيد : 300 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

300 حصة   :  لسيد د ره سفي8ن 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 لسيد  لشريني كريم : 300 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  رشيد   لسيد  لحشفي 
)2 زنقة 5) حي عقبة بن ن8فع آسفي 

76000 آسفي  ملغرب.

عنش نه) )  سفي8ن  د ره   لسيد 

�ضي  لته8 ي  لز 8 رة  ببالد   (07

27200  لز 8 رة  ملغرب.

عنش نه) )  كريم   لسيد  لشريني 

آسفي  ك8وكي  حي   (5 )2  لزنقة 

76000 آسفي  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  رشيد   لسيد  لحشفي 
)2 زنقة 5) حي عقبة بن ن8فع آسفي 

76000 آسفي  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   08 بت8ريخ  بآسفي   البتد ئية 

2022 تحت رقم ----.

(57I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

HEXA PRODUCTION
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

 HEXA PRODUCTION

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 32 

ش8رع 208 عين ق8دوس حي  ملصلى - 

30000 ف8س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

72759

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (8

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 HEXA  :  إلقتض8ء بمختصر تسميته8 

.PRODUCTION

إنت8ج   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
-  إلنت8ج  لسمعي  لبصر1  سينم8ئي 

و لفني - تصميم  إلعالن8ت و إلنت8ج.
 32 رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

208 عين ق8دوس حي  ملصلى -  ش8رع 

30000 ف8س  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (0.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد  دريس ص8بر : 00) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  ص8بر   لسيد  دريس 

ش8رع  لكر  ة  ق8 ة  لزهشر رقم )38 

 لزهشر ) 30000 ف8س  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  ص8بر   لسيد  دريس 

ش8رع  لكر  ة  ق8 ة  لزهشر رقم )38 

 لزهشر ) 30000 ف8س  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية بف8س بت8ريخ 29 أبريل 2022 

تحت رقم 22009709)))703.

(55I
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- Maître Rachid DAHBI - Notaire 

MBS SOLARDRIP
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 Maître Rachid DAHBI - Notaire

-

 Bd Mohamed V Résidence

 Yasmine Immeuble A n° 6 el

Jadida ، 24040، El Jadida Maroc

MBS SOLARDRIP شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي سيد1 

بنشر، رقم 77)، تجزئة  لشد د - 

27350 سيد1 بنشر  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3265

في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 03  8رس 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 MBS  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.SOLARDRIP

 : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 Réalisation des projets

 d’irrigation - Vente et installation

 du matériel d’irrigation -

 installation de pompage solaire

. - import et export

سيد1   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 - تجزئة  لشد د   ،(77 رقم  بنشر، 

27350 سيد1 بنشر  ملغرب .

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد  ملصطفى  بن  لصحر و1 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد  ملصطفى  بن  لصحر و1 
تجزئة   ،3 عنش نه) )  لد ر لبيض8ء، 
عين  ش8رع  لحز م  لكبير،  بعلبك، 
 لذئ8ب 80)20  لد ر لبيض8ء  ملغرب 

.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  ملصطفى  بن  لصحر و1 
تجزئة   ،3 عنش نه) )  لد ر لبيض8ء، 
عين  ش8رع  لحز م  لكبير،  بعلبك، 
 لذئ8ب 80)20  لد ر لبيض8ء  ملغرب 
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 29 بت8ريخ  بنشر  بسيد1   البتد ئية 

 8رس 2022 تحت رقم 52.
(56I

SPEED WASH

SPEED WASH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

SPEED WASH
 558AVENUE 2 MARS AIN

 CHOK CASABLANCA
CASABLANCA، 20250،  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب
SPEED WASH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 Gh 16 A1 وعنش ن  قره8  إلجتم8عي

 ملحل رقم 6)  الزهر  اللفة  لد ر 
 لبيض8ء  لد ر  لبيض8ء 20202 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.(5(755

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تمت   2022 أبريل   (3 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :
فت8ش  نبيل  )ة)  تفشيت  لسيد 
أصل  حصة  جتم8عية  ن   2.500
طه  )ة)  حصة لف8ئدة  لسيد   2.500

ط8رق بت8ريخ 3) أبريل 2022.

فت8ش  )ة)  حمد  تفشيت  لسيد 

أصل  حصة  جتم8عية  ن   2.500

طه  )ة)  حصة لف8ئدة  لسيد   2.500

ط8رق بت8ريخ 3) أبريل 2022.

تفشيت  لسيد )ة)  صطفى فت8ش 

أصل  حصة  جتم8عية  ن   2.500

طه  )ة)  حصة لف8ئدة  لسيد   2.500

ط8رق بت8ريخ 3) أبريل 2022.
رضش ن فت8ش  )ة)  تفشيت  لسيد 

أصل  حصة  جتم8عية  ن   2.500

طه  )ة)  حصة لف8ئدة  لسيد   2.500

ط8رق بت8ريخ 3) أبريل 2022.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

 27 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822725.

(57I

SPEED WASH

SPEED WASH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

SPEED WASH

 558AVENUE 2 MARS AIN

 CHOK CASABLANCA

CASABLANCA، 20250،  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب

SPEED WASH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

 Gh 16 A1 وعنش ن  قره8  إلجتم8عي

 ملحل رقم 6)  الزهر  اللفة  لد ر 

 لبيض8ء  لد ر  لبيض8ء 20202 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(5(755

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تم تعيين   2022 أبريل   (3  ملؤرخ في 
 سير جديد للشركة  لسيد)ة) ط8رق 

طه كمسير وحيد

تبع8 لقبش7  ستق8لة  ملسير.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 27 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822725.

(58I

AFTISSE CONSEIL

 ASTRO CONSTRUCTION
MOROCCO

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
 ASTRO CONSTRUCTION

MOROCCO شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ركز 
زينيت لألعم78 زنقة  سلم بشك8ر 

 لط8بق 3 شقة رقم 7) ب8ب دك8لة - 
70000  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(27289

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 30  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 
 ASTRO CONSTRUCTION

. MOROCCO
أشغ78   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لبن8ء
 ستش8ر ت و س8عد ت في  ج78 

وتقني8ت  لح8سشب 
 الستير د و لتصدير.

:  ركز  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
بشك8ر  زنقة  سلم  لألعم78  زينيت 
 - ب8ب دك8لة   (7 3 شقة رقم   لط8بق 

70000  ر كش  ملغرب.



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022)الجريدة الرسمية   8738

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 (0.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 
درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد سيرجي كشكشتسيدز1 : 00) 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

كشكشتسيدز1  سيرجي   لسيد 
بيرولشك  ثيكفينسكي  عنش نه) ) 

 شسكش 27055)  شسكش روسي8.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
كشكشتسيدز1  سيرجي   لسيد 
بيرولشك  ثيكفينسكي  عنش نه) ) 

 شسكش 27055)  شسكش روسي8
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   05 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 37507).
(59I

FID INFO COM

KENIDOM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FID INFO COM
ش8رع  شال1 عبد  لعزيز  ق8 ة 
 لرضش ن عم8رة س  كتب رقم 

6  لقنيطرة ، 7500)،  لقنيطرة 
MAROC

KENIDOM شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ز وية بين 
 لش8رعين  شال1 عبد  لعزيز و  بن 

 بي  لزر ء  ك8تب س رقم ) - 7999) 
 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
55023

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2020 يشليشز   02
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.KENIDOM

غرض  لشركة بإيج8ز :  لتشطين.

عنش ن  ملقر  الجتم8عي : ز وية بين 

و  بن  عبد  لعزيز   لش8رعين  شال1 

 بي  لزر ء  ك8تب س رقم ) - 7999) 

 لقنيطرة  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد أيشب ڭنز وز : 000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  ڭنز وز  أيشب   لسيد 

 لرب8ط 7999)  لرب8ط  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  ڭنز وز  أيشب   لسيد 

 لرب8ط 7999)  لرب8ط  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 02 بت8ريخ  ب8لقنيطرة   البتد ئية 

يشليشز 2020 تحت رقم -.

(60I

- Maître Rachid DAHBI - Notaire 

STEEL WISOLIDE MAROC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

إنش8ء فرع ت8بع للشركة

 Maître Rachid DAHBI - Notaire

 Bd Mohamed V Résidence

 Yasmine Immeuble A n° 6 el

Jadida ، 24040، El Jadida Maroc

STEEL WISOLIDE MAROC شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لد ر 
 لبيض8ء، كيلش تر 0)، طريق 

 لجديدة، PL رقم 309، ب،  لط8بق 
 لث8لث، ليس8سفة، حي حسني - 
20230  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

إنش8ء فرع ت8بع للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(929(
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
 ملؤرخ في 5)  8رس 2022 تقرر إنش8ء 
تحت  لتسمية  للشركة  ت8بع  فرع 
و   STEEL WISOLIDE MAROC
أوالد شعيب،  دو ر  ب8لعنش ن   لك8ئن 
جم8عة  شال1 عبد هللا، د ئرة وعم8لة 
27003  لجديدة  ملغرب   -  لجديدة 
برد ك  و  ملسير  ن طرف  لسيد)ة) 

 حمد.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
07 أبريل   البتد ئية ب8لجديدة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 352.
(6(I

SOFINACTE

ANS CONFECTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.
 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC
ANS CONFECTION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : زنقة 2 
حي سيد1  له8د1 إق8 ة  لرحمة. 
زو غة  لعلي8 - 30020 ف8س  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.65063
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تقرر حل   2022 )3  8رس   ملؤرخ في 
ذ ت  شركة   ANS CONFECTION
رأسم8له8   ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 
وعنش ن  قره8  درهم   (00.000
2 حي سيد1  له8د1   إلجتم8عي زنقة 

إق8 ة  لرحمة. زو غة  لعلي8 - 30020 

ف8س  ملغرب نتيجة ألز ة إقتص8دية.

و عين:

 لسيد)ة)  حمد  8هر و عنش نه) ) 

 (5 شقة   7 بلشك   ( إق8 ة  لش حة 

ف8س  ملغرب   30050 طريق إيمشز ر 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

بت8ريخ )3  8رس 2022 وفي زنقة 2 حي 

سيد1  له8د1 إق8 ة  لرحمة. زو غة 

 لعلي8 - 30020 ف8س  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية بف8س بت8ريخ 07  18 2022 

تحت رقم 2072.

(62I

HAPPY COMPTA SARL

BIGMO TRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL

 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC

BIGMO TRAV شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لط8بق 3 

ش8رع  لحسن  لث8ني رقم 88) بني 

 ال7 - 23000 بني  ال7  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(2035

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   202( يشليشز   0(

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.BIGMO TRAV

أعم78   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ختلفة .
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 ستير د و تصدير.

:  لط8بق  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

بني   (88 3 ش8رع  لحسن  لث8ني رقم 

 ال7 - 23000 بني  ال7  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد  نير  لدرق8و1 : 500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 500  : ه8جر   لسيدة  لبغد د1 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )   لسيد  نير  لدرق8و1 

 (5 ))  لرقم  حي  لنصر  لزنقة 

23000 بني  ال7  ملغرب.

ه8جر   لسيدة  لبغد د1 

عنش نه) ) رقم 68) بلشك 2 بئر  نزر ن 

بنصف8ر 000)3 صفرو  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )   لسيد  نير  لدرق8و1 

 (5 ))  لرقم  حي  لنصر  لزنقة 

23000 بني  ال7  ملغرب 

ه8جر   لسيدة  لبغد د1 

عنش نه) ) رقم 68) بلشك 2 بئر  نزر ن 

بنصف8ر 000)3 صفرو  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 (8 بت8ريخ  ببني  ال7   البتد ئية 

أكتشبر )202 تحت رقم 080).

(63I

la ventana hacia marruecos

ZONEGRAF
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

la ventana hacia marruecos

 RUE LIBAN RESIDANCE

 YAMNA 1 2° ETG N° 41 ،

90000، TANGER MAROC

ZONEGRAF شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ملنطقة 
 لصن8عية  لحرة للتصدير بشخ8لف 

تجزئة 25ب قطعة 2 رقم 7 - 
90000 طنجة  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(00773
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تمت   2022 9)  8رس  في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :
 KARDOS )ة)  تفشيت  لسيد 
حصة   POOS LASLO 850
حصة   850 أصل   جتم8عية  ن 
لف8ئدة  لسيد )ة) فريد  لكشط بت8ريخ 

9)  8رس 2022.
 KARDOS )ة)  تفشيت  لسيد 
حصة   SANTIAGO LASLO (00
حصة   (50 أصل   جتم8عية  ن 
)ة)  حمد  لكشط  لف8ئدة  لسيد 

بت8ريخ 9)  8رس 2022.
 KARDOS )ة)  تفشيت  لسيد 
حصة   SANTIAGO LASLO 50
حصة   (50 أصل   جتم8عية  ن 
لف8ئدة  لسيد )ة) فريد  لكشط بت8ريخ 

9)  8رس 2022.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
أبريل   (( بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3238.
(67I

Finconseil

S.E.M SERVICE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 20200، (70

casablanca maroc
S.E.M SERVICE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد)في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 65 ركن 
 لنخيل ش8رع  أ شن  حمد ورو  بنش 

عسكر 2  ع8رف - 20200  لد ر 
 لبيض8ء  ململكة  ملغربية.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.823(53

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 أبريل   26  ملؤرخ في 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 S.E.M SERVICE  لشريك  لشحيد 
 بلغ رأسم8له8 0.000) درهم وعنش ن 
ركن  لنخيل   65  قره8  إلجتم8عي 
ش8رع  أ شن  حمد ورو  بنش عسكر 
20200  لد ر  لبيض8ء   - 2  ع8رف 

 ململكة  ملغربية نتيجة 7 : خس8ئر.
ركن   65 و حدد  قر  لتصفية ب 
 لنخيل ش8رع  أ شن  حمد ورو  بنش 
20200  لد ر   - 2  ع8رف  عسكر 

 لبيض8ء  ململكة  ملغربية. 
و عين:

و  سفي8ن  ك8و1   لسيد)ة) 
 (32 رقم   2 ش8رع حسن  عنش نه) ) 
ن8دور  ململكة  ملغربية   20200

كمصفي )ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 07 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 18 2022 تحت رقم 5650).

(65I

2AIN GROUPE COMPTA

STE STIKI ASSISTANCE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE STIKI ASSISTANCE شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 
 حمد  لس8دس 20 غشت  ق8 ة 
 الحس8ن رقم )  لط8بق 2 رقم 5 - 

23000 بني  ال7  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(2677

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لق8نشن   2022 فبر ير   03

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.STIKI ASSISTANCE

سي8ره   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

و   سع8ف+DEPANNAGE+ ستير د 

تصدير+ ملس8عدة  لطبية+.

ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

غشت  ق8 ة   20  حمد  لس8دس 

 -  5 رقم   2 )  لط8بق   الحس8ن رقم 

23000 بني  ال7  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  :  لسيد  ملهد1  لن8عش�ضي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  ملهد1  لن8عش�ضي 

عنش نه) ) حي  الطلس بلشك 3 رقم 88 

بني  ال7 23000 بني  ال7  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  ملهد1  لن8عش�ضي 

رقم   3 بلشك  حي  الطلس  عنش نه) ) 

88 بني  ال7 23000 بني  ال7  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ببني  ال7 بت8ريخ 3) أبريل 

2022 تحت رقم 368.

(66I
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2AIN GROUPE COMPTA

 STE BAYERNHAUS
 PRIVE DE LANGUES

 COMMUNICATION ET
ORIENTATION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE BAYERNHAUS PRIVE DE

 LANGUES COMMUNICATION
ET ORIENTATION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لتقى 
ش8رع  لحسن  لث8ني  ق8 ة )0 

 لط8بق 2 شقة 07 حي  يمشنة - 
23000 بني  ال7  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(267(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 فبر ير   03
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 
 STE BAYERNHAUS PRIVE DE
 LANGUES COMMUNICATION

.ET ORIENTATION
غرض  لشركة بإيج8ز :  ستش8ر ت 
و لتدريب  ملنهي   د رية+ لتدريب 
أو   لخ8ص+غرفة  ألحد ث+غرفة 

أ 8كن إق8 ة  ن8سبة لالجتم8ع8ت.
:  لتقى  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
ش8رع  لحسن  لث8ني  ق8 ة )0  لط8بق 
23000 بني   - 07 حي  يمشنة  2 شقة 

 ال7  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد  ني8لي عبد  للطيف : 370 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 330  : ليس8و1  سعيد   لسيد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 330  :  لسيد  حمد زهير  لشن8في 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عبد  للطيف   لسيد  ني8لي 
عنش نه) ) حي  يمشنة بلشك 7 رقم 9) 

بني  ال7 23000 بني  ال7  ملغرب.
عنش نه) )  ليس8و1   لسيد سعيد 

بني  ال7 23000 بني  ال7  ملغرب.
زهير  لشن8في   لسيد  حمد 
رقم   3 حي  الد رسة زنقة  عنش نه) ) 
50 بني  ال7 23000 بني  ال7  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عبد  للطيف   لسيد  ني8لي 
عنش نه) ) حي  يمشنة بلشك 7 رقم 9) 

بني  ال7 23000 بني  ال7  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 البتد ئية ببني  ال7 بت8ريخ 22 أبريل 

2022 تحت رقم 397.
(67I

G.MAO.CCF

STE LANS TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 27

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE LANS TRAVAUX شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 50 زنقة 
27 حي سيد1 بشظهر  رجة ف8س 

50 زنقة 27 حي سيد1 بشظهر  رجة 
ف8س 30000 ف8س  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.52703
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تمت   2022 ين8ير   2( في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

تفشيت  لسيد )ة)  حمد  لهيب8و1 
أصل  حصة  جتم8عية  ن   250
250 حصة لف8ئدة  لسيد )ة)  حمد 

 لصديقي بت8ريخ )2 ين8ير 2022.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
فبر ير   25 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 1026/22.
(68I

TECH AND MEDIA FACTORY

LEMAN WEB AGENCY
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

LEMAN WEB AGENCY
75) ش8رع  حمد  لخ8 س  لط8بق 
 Tanger ،90000 ، 28 لر بع شقة 

Maroc
LEMAN WEB AGENCY شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 2) 
خ8لد  بن  لشليد  لط8بق 3 رقم 8 

طنجة - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(2682(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   06
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.LEMAN WEB AGENCY
وك8لة   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
 التص8الت  لرقمية  لتج8رة 
إنش8ء  تصميم  لشيب   إللكترونية 
 لشس8ئط  ملتعددة و لدعم  لظ8هر1.

 (2 رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 8 رقم   3 خ8لد  بن  لشليد  لط8بق 

طنجة - 90000 طنجة  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد  ر د د د ش : 000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  د د ش   لسيد  ر د 

فرنس8 70)77 فرنس8 فرنس8.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  د د ش   لسيد  ر د 

فرنس8 70)77 فرنس8 فرنس8

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 253297.

(69I

STE FIDLAMIAE SARL

PRO YARDIM
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

PRO YARDIM شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي إق8 ة 
لفقيه  لتطش ني 23  لط8بق  ألو7 

ش8رع  لجز ئر - 0000)  لرب8ط 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(59883

 (9 في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 PRO  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.YARDIM

غرض  لشركة بإيج8ز : -  لترجمة..

إق8 ة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
23  لط8بق  ألو7  لفقيه  لتطش ني 

0000)  لرب8ط   - ش8رع  لجز ئر 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  : سعيد   لسيد  لدهبي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  سعيد   لسيد  لدهبي 
زنقة  ملشحدين  لط8بق  ألو7   (8

حس8ن 0000)  لرب8ط  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  سعيد   لسيد  لدهبي 
زنقة  ملشحدين  لط8بق  ألو7   (8

حس8ن 0000)  لرب8ط  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 27276).

(70I

ALIANZA ADVISORY

DARBCARE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ALIANZA ADVISORY

79، زنقة جشن جشريس،  لط8بق 

رقم 6، حي غشتييه ، 20060، 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب

DARBCARE شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 79 زنقة 
جشن جشريس،  لط8بق 6 شقة 2) 
حي غشتيي - 20060  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
539775

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 08  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.DARBCARE
غرض   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
 لشركة في  ملغرب و لخ8رج ب8ألص8لة 

عن نفسه8 وب8لني8بة عن  لغير:
إد رة وتشغيل شبكة حض8ن8ت   -
نه8رية  رع8ية  و ر كز  أطف78  وري8ض 

خ8صة ؛
-  ركز ترفيهي وتعليمي لألطف78 ؛

- تدريب  ملر هقين ؛
تنظيم  أللع8ب  لتعليمية   -
بين  و أللع8ب  ألوملبية  و ملس8بق8ت 

 ملد رس ؛
جميع  وتنشيط  تنظيم   -
و ملن8سب8ت  ملخصصة   الحتف8الت 
تربشية  أغر ض  له8  و لتي  لألطف78 

وثق8فية وفنية وري8ضية ؛
على  متلك8ت  -  الستحش ذ 
أو  جميع  لشرك8ت  في  أو  ص8لح 
له8 غرض  غيره8  لتي  أو   ملؤسس8ت 
يس8عد  قد  أو  أو  رتبط   ش8به 

نش8طه8 في تطشير  لشركة ؛
غير  أو  -  ملش8ركة  ملب8شرة 
 ملب8شرة للشركة في جميع  لعملي8ت 
 لتج8رية و مل8لية و ملنقشلة و لعق8رية 
تكشن  رتبطة  قد  و لصن8عية  لتي 
بغرض  لشركة أو أ1 غرض  ش8به أو 

ذ1 صلة ؛

ك8فة  لعملي8ت  ع8 ة  وبصفة   -
 لتج8رية و مل8لية و ملنقشلة و لعق8رية 
و لصن8عية و لحرفية  لتي يمكن أن 

تس8عد في تنمية  ملجتمع..
زنقة   79  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 (2 شقة   6 جشن جشريس،  لط8بق 
20060  لد ر  لبيض8ء   - غشتيي  حي 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 AMLAK BUSINESS  لشركة 
 (00 GROUP : (.000 حصة بقيمة 

درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 AMLAK BUSINESS  لشركة 
زيف8كش،  إق8 ة  عنش نه) )   GROUP
 7 تجزئة فتح،  لدفعة  طريق أز شر، 

20370  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
سكيرج  أ ين   لسيد  حمد 
 07 فيال  سيتي  كشلف  عنش نه) ) 
بشسكشرة   27(82  ملدينة  لخضر ء 

 لنش صر  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 08 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 820650.
(7(I

Fiduciaire ibn khaldoune

 VISUELLEMENT BY
OPTICONTACT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 ش8رع  شال1  سم8عيل ز وية 

زنقة تشنس برشيد  ملغرب، 00)26، 
برشيد  ملغرب

 VISUELLEMENT BY
 OPTICONTACT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 69 

 مر  ملنبر حي  ليسر - 00)26 

برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(6569

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   20

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

تسمية  لشركة  تبشعة 

بمختصر  عند  إلقتض8ء 

 VISUELLEMENT BY  : تسميته8 

.OPTICONTACT

أخص8ئي   : غرض  لشركة بإيج8ز 

نظ8ر ت .
 69 رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 مر  ملنبر حي  ليسر - 00)26 برشيد 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد يزيد عضمي : 000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 3(  لسيد يزيد عضمي عنش نه) ) 
زنقة  لزنبق إق8 ة  لنشر شقة 9) حي 

 لر حة 20200  لبيض8ء  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 3(  لسيد يزيد عضمي عنش نه) ) 
زنقة  لزنبق إق8 ة  لنشر شقة 9) حي 

 لر حة 20200  لبيض8ء  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   29 بت8ريخ  ببرشيد   البتد ئية 

2022 تحت رقم 738.

(72I
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MY ACCOUNTANT

IYMAR PROMOTION
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

MY ACCOUNTANT

 OFFICE CENTRE MOHAMED

 V B 6ème ETAGE N603

 BELVEDERE ، 20000،

 CASABLANCA MY

ACCOUNTANT

IYMAR PROMOTION شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 82 ز وية 

ش8رع عبد  ملش ن و زنقة سمية 

 لط8بق 5 رقم )2 - 20000  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57(729

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (8

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.IYMAR PROMOTION

أعم78   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

و لبن8ء,  ألشغ78  لع8 ة,   لتقسيم 
تشييد جميع  ملب8ني و ملص8نع و لطرق 

و ملس8ر ت و لقنش ت و ألعم78  لفنية.

و لسب8كة  للكهرب8ء   عم78 

و لتزجيج و لنج8رة و لحديد و لطالء 

و لجبص و لرخ8م.

أعم78  لتركيب  بك8فة    لقي8م 

و إلصالح  و لتر يم  و لتجديد 

 لكهرب8ئي.

 شر ء وبيع وتشزيع وتشريد وتركيب 
و ملعد ت  جميع  ملش د  وتمثيل 
 ملتعلقة ب8لكهرب8ء و لسب8كة و لتزجيج 

و لنج8رة وأعم78  لحديد 
82 ز وية   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
سمية  زنقة  و  عبد  ملش ن  ش8رع 
20000  لد ر   -  2( رقم   5  لط8بق 

 لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيدة  لبشيحي8و1  الدري�ضي 
 (00 بقيمة  حصة   (.000  : فتيحة 

درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيدة  لبشيحي8و1  الدري�ضي 
فتيحة عنش نه) ) ) زنقة  القحش ن ط 
20000  لد ر  لبيض8ء  ز وية  لبالبل 

 ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة  لبشيحي8و1  الدري�ضي 
فتيحة عنش نه) ) ) زنقة  القحش ن ط 
20000  لد ر  لبيض8ء  ز وية  لبالبل 

 ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 26 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822778.
(73I

FITICOF

LUMIERE SUR MESURE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FITICOF
9 ش8رع غس8ن كنف8ني  ق8 ة نبيلة ، 

30000، ف8س  ملغرب
LUMIERE SUR MESURE »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره8  الجتم8عي: رقم 62 
 لزرقطشني ف8س - 30000 ف8س 

 ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
.5997(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

تم  تخ8ذ   2022 أبريل   27  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

حصص:  -)تفشيت  رقم  قر ر 

 لذ1 ينص على  8يلي: تفشيت جميع 

و  رض8  حصص  لسيد  لشر يبي 

لف8ئدة  حسن   لسيد  لشدغير1 

 لسيد عمر و1 هش8م

-2  ستق8لة  ملسيرين  رقم  قر ر 

للشركة:  لذ1 ينص على   لس8بقين 

 8يلي:  ستق8لة  لسيد  لشر يبي رض8 

و  لسيد  لشدغير1 حسن

جديد  تعيين  سير   3- رقم  قر ر 

على  8يلي:  ينص  :  لذ1  للشركة 

هش8م  سير  عمر و1  تعيين  لسيد 

جديد و وحيد للشركة 

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

-)  لشكل  لق8نشني  رقم  بند 

على  8يلي:  ينص  للشركة:  لذ1 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

-6 حصص:  لذ1 ينص  بند رقم 

هش8م:  عمر و1  على  8يلي:  لسيد 

00.000) درهم 
بند رقم -7 رأسم78  لشركة:  لذ1 
عمر و1  على  8يلي:  لسيد  ينص 

 (000  / درهم   (00.000 هش8م: 

حصة 

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية بف8س بت8ريخ 07  18 2022 

تحت رقم 2035/2022.

(77I

MY BUSINESS SPACE

DOUBLE A COM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MY BUSINESS SPACE

 N°1 , 1er ETG RUE BAGHDAD

 MOHAMMEDIA ، 28820،

MOHAMMEDIA MAROC

DOUBLE A COM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي زنقة بغد د 

)  لط8بق ) - 28800  ملحمدية 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

29879

في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 ين8ير   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. DOUBLE A COM

ت8جر   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

أو  نتج  )ت8جر  و لتصدير   الستير د 

وسيط) ؛ وك8لة  تص8الت
زنقة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

بغد د )  لط8بق ) - 28800  ملحمدية 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد  شرف  لغشلي : 500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 لسيد  يشب  خطيب : 500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )   لسيد  شرف  لغشلي 

بلشك 77  لشقة 7 حي  لشب8ب ح 1 م 

 لرب8ط 20)0)  لرب8ط  ملغرب.

عنش نه) )   لسيد  يشب  خطيب 

تجزئة لير ك  لصخير ت   (28  لرقم 

2050)  لصخير ت  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )   لسيد  شرف  لغشلي 

بلشك 77  لشقة 7 حي  لشب8ب ح 1 م 

 لرب8ط 20)0)  لرب8ط  ملغرب.
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عنش نه) )   لسيد  يشب  خطيب 
تجزئة لير ك  لصخير ت   (28  لرقم 

2050)  لصخير ت  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 البتد ئية ب8ملحمدية بت8ريخ 0) فبر ير 

2022 تحت رقم 0)3.
(75I

FLASH ECONOMIE

 SUN CHEMICALS
CORPORATION
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 SUN CHEMICALS
CORPORATION

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
رأسم8له8 :500000) درهم

 قره8  الجتم8عي:5 ش8رع نيس 
بشركشن  لد ر  لبيض8ء

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
(23925

بمقت�ضى عقد عرفي  ؤرخ بت8ريخ 
6)  8رس 2022 قرر بقبش7 :

)/ ستق8لة  لسيدة علش ن بهيجة
2/تعيين  لسيد  لطنط8و1 
ذو  لجنسية   حجشب  ملسير  لث8ني 
فبر ير   22 بت8ريخ   ملغربية  ملزد د 
 5 و  لق8طن في  لد ر  لبيض8ء   (96(
ش8رع نيس بشركشن  لح8 ل للبط8قة 

B 763565 لشطنية رقم 
ب8لتشقيع  ستش8رك  لشركة   /3
سعيد  للسيد  غي8تي    ملشترك 

و  لسيد  لطنط8و1  حجشب.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 (( بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 777)82.
(76I

FLASH ECONOMIE

MIRAMAR ENERGIES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

MIRAMAR ENERGIES
 شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
 قره8  إلجتم8عي: 76 ش8رع 

 لزرقطشني -  لط8بق 2 -  لشقة رقم 
6 -  لد ر  لبيض8ء

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 29  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد
تسمية   :MIRAMAR ENERGIES

 لشركة
غرض  لشركة بإيج8ز : -شر ء وبيع 
و لسب8كة  و إلن8رة   عد ت  لكهرب8ء 

 لصحية و لزر عية و  لضخية
تسشيق وتشزيع  ملعد ت  لكهرب8ئية 
و لسب8كة. لصحية  و إلض8ءة 

و لزر عية و لضخية-
وتصدير  ملعد ت   ستير د 
و لسب8كة  و إلن8رة   لكهرب8ئية 

 لصحية ، لزر عية و لضخية-
76 ش8رع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 
-  لشقة رقم   2 -  لط8بق   لزرقطشني 

6 -  لد ر  لبيض8ء
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة
 (00.000 : بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي
 (.000  : شكر  رضش ن   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء
حي  عنش نه  شكر  رضش ن   لسيد 
عين   (8 25  لرقم   السرة  لزنقة 

 لشق -  لد ر  لبيض8ء
و لع8ئلية  : ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة
حي  عنش نه  شكر  رضش ن   لسيد 
عين   (8 25  لرقم   السرة  لزنقة 

 لشق -  لد ر  لبيض8ء
ب8ملركز  تم  إليد ع  لق8نشني 
ب8لد ر  لبيض8ء  لالستثم8ر   لجهش1 
رقم  تحت   2022 أبريل   2( بت8ريخ 

57(077

(77I

FLASH ECONOMIE

LEGAL EDGE 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 LEGAL EDGE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 حمد عبدو رقم 8)  كرر  ق8 ة 

حمزة  كتب 2) - 60000 وجدة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

39289

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 LEGAL : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

.EDGE

غرض  لشركة بإيج8ز : تكنشلشجي8 

/  الستير د  و لخد 8ت   ملعلش 8ت 

و لتصدير.

ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

8)  كرر  ق8 ة  رقم  عبدو   حمد 

وجدة   60000  -  (2 حمزة  كتب 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 500  :  لسيد  ملهد1  لط8لبي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
ي8سين  شس8و1   لسيد  حمد 

درهم   (00 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  ملهد1  لط8لبي عنش نه) ) 

 5 حي  لسالم عشينت  لسر ق بلشك 

رقم 5) 60000 وجدة  ملغرب.
ي8سين  شس8و1   لسيد  حمد 

عش طف  حي  ظهر  ملحلة  عنش نه) ) 

وجدة   60000  30 رقم   5  لزنقة س 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  ملهد1  لط8لبي عنش نه) ) 

 5 حي  لسالم عشينت  لسر ق بلشك 

رقم 5) 60000 وجدة  ملغرب
ي8سين  شس8و1   لسيد  حمد 

عش طف  حي  ظهر  ملحلة  عنش نه) ) 

وجدة   60000  30 رقم   5  لزنقة س 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  بشجدة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 396).

(78I

ste fidarail

بنجيز
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ste fidarail

 rue ibn rochd imm baraka appt

nr 2 ، 60000، oujda maroc

بنجيز شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي 

 لجشهرة تجزئة رقم 23 وجدة - 

60000 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

37839

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   202( يشليشز   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022)الجريدة الرسمية   8744

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 إلقتض8ء بمختصر تسميته8 : بنجيز.

:  الستير د  غرض  لشركة بإيج8ز 

و لتصدير.

حي   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 - وجدة   23 رقم  تجزئة   لجشهرة 

60000 وجدة  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد جز و1  صطفى : 50.000 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 50.000  : بند دة  زكري8ء   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 500  : جز و1  صطفى   لسيد  

بقيمة 00) درهم.

 لسيد زكري8ء بند دة : 500 بقيمة 

00) درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد جز و1  صطفى عنش نه) ) 

 27 رقم  حم8د ن  ش8رع  حي  لنصر 

وجدة 60000 وجدة  ملغرب.

عنش نه) )  بند دة  زكري8ء   لسيد 

حي  لنصر ش8رع  لجم78 رقم 8 وجدة 

60000 وجدة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  بند دة  زكري8ء   لسيد 

حي  لنصر ش8رع  لجم78 رقم 8 وجدة 

60000 وجدة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

يشليشز   28 بت8ريخ  بشجدة   لتج8رية 

)202 تحت رقم )273.

(79I

Cabinet Comptable Marzofid

SM BEAUTY SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
SM BEAUTY SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  كتب 02 
شقة03  لط8بق  ألو7 بشرج  لزيتشن 
آ ح8 يد - 70000  ر كش  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.66973
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تمت   202( نشنبر   (8 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :
 50 ن8صر  الح  )ة)  تفشيت  لسيد 
 2.000 أصل  حصة  جتم8عية  ن 
حصة لف8ئدة  لسيد )ة) سمير لخضر 

 8دوش بت8ريخ 0) أكتشبر )202.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
دجنبر   26 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

)202 تحت رقم 29985).
(80I

My Business Management

TOUS MATIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

My Business Management
 n°14 2ème Etage Place Florence
 Avenue HassanII VN ، 30000،

Fès Maroc
TOUS MATIC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : 6 

زنقة  لبه8ليل ش8رع  السم8عيلية 
 شنفلشر1 2 ف8س - 30000 ف8س 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
.3892(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
6)20 تقرر حل  )) فبر ير   ملؤرخ في 
TOUS MATIC شركة ذ ت  ملسؤولية 
 20.000 رأسم8له8   ملحدودة  بلغ 
 6 وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  درهم 
ش8رع  السم8عيلية  زنقة  لبه8ليل 
ف8س   30000  - ف8س   2  شنفلشر1 
 ملغرب نتيجة اللظرفية  القتص8دية 

حرجة.
و عين:

و  ط8رق   لسيد)ة)  لت8ز1 
خ8لد  ش8رع   20 رقم  فيال  عنش نه) ) 
 30000 ف8س  بشر 8نة   بن  لشليد 

ف8س  ملغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 
2026 وفي فيال رقم  )) فبر ير  بت8ريخ 
بشر 8نة  ش8رع خ8لد  بن  لشليد   20

ف8س - 30000 ف8س  ملغرب.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   26 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 56/2016.
(8(I

MA GLOBAL CONSULTING

LA CLEMENTINE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

MA GLOBAL CONSULTING
ز وية ش8رع عبد  ملش ن و زنقة ف8ن 

زيالند إق8 ة فضيلة،  لط8بق  لر بع، 
20000،  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

LA CLEMENTINE شركة  دنية 
فالحية

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 9  حج 
خ8لد  بن  لشليد عين  لسبع - 
20.000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
 ملؤرخ في ))  8رس 2022 تم تحشيل 
للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 
»9  حج خ8لد  بن  لشليد عين  لسبع 
إلى  - 20.000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب« 
»30 ش8رع عبد  لرحيم بشعبيد  لشزيز 
Casablanca 20000  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب«.
(82I

BECST SUD

BECST SUD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BECST SUD

 N°64 BOULEVARD OMAR BEN

 EL KHATTAB - BUREAU N°4

 HAY EL YOUSSOUFIA، 85000،

TIZNIT MAROC

BECST SUD شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 67 

ش8رع عمر إبن  لخط8ب -  ملكتب 

رقم -7 حي  ليشسفية - 85000 

تزنيت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

7953

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   202( غشت   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 BECST : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

.SUD

:  لشركة  بإيج8ز  غرض  لشركة 

تعمل في إنج8ز  لدر س8ت و لخد 8ت 

و لتص8 يم  لهندسية   لتقنية 

إلى  ت8بعة  ألشغ78  ب8إلض8فة 

 لعمش ية وإنج8زه8.

 67 رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

-  ملكتب  إبن  لخط8ب  عمر  ش8رع 

رقم -7 حي  ليشسفية - 85000 تزنيت 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد نشيط حسن : 500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
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 لسيد  وب8يش  حمد : 500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  حسن  نشيط   لسيد 

دو ر  رن8ز  نز1 03)85 تزنيت  ملغرب.

عنش نه) )   لسيد  وب8يش  حمد 

 87(00 دو ر  يت  لعي8ط  نش8دن 

شتشكة أيت ب8ه8  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  حسن  نشيط   لسيد 

دو ر  رن8ز  نز1 03)85 تزنيت  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

غشت   26  البتد ئية بتيزنيت بت8ريخ 

)202 تحت رقم 535.

(83I

 ئتم8نية  لشريفي  ب8رك

STE ZIRA SYS زيرا سيس
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ئتم8نية  لشريفي  ب8رك

حي  لرج8ف8هلل بلشك س  لزنقة 05 
رقم 03 كلميم ، 000)8، كلميم 

 ملعرب
زير  سيس STE ZIRA SYS شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  ال ل 

) - 050)8 بشيزك8رن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

709(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 7)  8رس 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
زير    : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. STE ZIRA SYS سيس
بيع  ش د   : غرض  لشركة بإيج8ز 

ولش زم  كتبية 
 لبن8ء و  الشغ78  ملختلفة.

عنش ن  ملقر  الجتم8عي : حي  ال ل 
) - 050)8 بشيزك8رن  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 
درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  : لهنشد  عبدهللا   لسيد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  لهنشد  عبدهللا   لسيد 
عمر  عبد  لعزيز  زنقة  حي  ملسيرة 

 لرحم8ني 050)8 بشيزك8رن  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  لهنشد  عبدهللا   لسيد 
عمر  عبد  لعزيز  زنقة  حي  ملسيرة 

 لرحم8ني 050)8 بشيزك8رن  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   (( بت8ريخ  بكلميم   البتد ئية 

2022 تحت رقم )5).
(87I

FIDUCIARE POLYFINANCES CONSEIL

DIOR ATLAS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

 FIDUCIARE POLYFINANCES
CONSEIL

 PORTE DE MARRAKECH EL
 MASSIRA IMM 63A APPT
 07 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
DIOR ATLAS شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي عين سشن8 
دو ر  شال1 عبد هللا سع8دة  ر كش 
- 70000  ر كش  ململكة  ملغربية.

تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.3778

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   2022 فبر ير   (6 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

تفشيت  لسيد )ة) أيت  عطى هللا 

حصة  جتم8عية  ن   37.760  فيد 

أصل 58.000) حصة لف8ئدة  لسيد 

)ة) أيت  عطى هللا  لسعيد بت8ريخ 6) 

فبر ير 2022.

تفشيت  لسيد )ة) أيت  عطى هللا 
رضش ن 37.760 حصة  جتم8عية  ن 

أصل 58.000) حصة لف8ئدة  لسيد 

أيت  عطى هللا  لسعيده بت8ريخ  )ة) 

6) فبر ير 2022.

تفشيت  لسيد )ة) أيت  عطى هللا 

حصة  جتم8عية  ن   37.760 لبنى 

أصل 58.000) حصة لف8ئدة  لسيد 

)ة) أيت  عطى هللا  لسعيد بت8ريخ 6) 

فبر ير 2022.

أ ينة  )ة)  لقب8ج  تفشيت  لسيد 

حصة  جتم8عية  ن أصل   53.720

)ة)  لف8ئدة  لسيد  حصة   (58.000

 (6 بت8ريخ  هللا  لسعيد  أيت  عطى 

فبر ير 2022.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

أبريل   05 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 37500).

(85I

SOLUCIA EXPERTISE

SECUPS
إعالن  تعدد  لقر ر ت

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

SECUPS »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: رقم )) 
زنقة عزيز بال7  لط8بق  لخ8 س, 

 ملع8ريف - 20330  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

. 5(8(63

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

تم  تخ8ذ   2022 )3  8رس   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 

تعديل شروط تشقيع  سير1  لشركة

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

على  ينص  0):  لذ1  رقم  بند 

 8يلي:  مل8دة 0) :  ملدير -  لصالحي8ت 

بجميع  يتمتع  سيرو  لشركة   :

بشكل  نفصل  للعمل   لحقشق 

فإن  وب8لت8لي   ، في  صلحة  لشركة 

 لشركة  لز ة بتشقيع  لسيد نجيب 

ب8ز أو  لسيد أ ين ر جي.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 27 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822627.

(86I

financial coach

GOT TO CALL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

financial coach

 IMM BUSINESS CENTER 2 RUE

 BADR ALKOBRA N° 13 4EME

 ETAGE - VILLE NOUVELLE،

50000،  كن8س  ملغرب

GOT TO CALL شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 

5) كرر زنقة بدر  لكبرى رقم 8 
 لط8بق  لت8ني عم8رة  ملركز  لتج8ر1 

 ملدينة  لجديدة 50000  كن8س 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

5585(
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في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لق8نشن   2022 09  8رس 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 GOT  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

. TO CALL

:  ركز  بإيج8ز  غرض  لشركة 

. centre d’appel لالتص8الت

رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 8 رقم  بدر  لكبرى  زنقة  5) كرر 

 لط8بق  لت8ني عم8رة  ملركز  لتج8ر1 

50000  كن8س   ملدينة  لجديدة 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  : بشحسين  حمزة   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد حمزة بشحسين عنش نه) ) 

 (( 5 شقة   ق8 ة  بن زيد ن عم8رة   

م ج 50000  كن8س  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد حمزة بشحسين عنش نه) ) 

 (( 5 شقة   ق8 ة  بن زيد ن عم8رة   

م ج 50000  كن8س  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية بمكن8س بت8ريخ - تحت رقم 

.707(((2003933

(87I

cabinet aux services des affaires

G.B.Z

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

G.B.Z شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 حمد  لخ8 س رقم 202  رفشد - 

52200  رفشد  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.2020/(359(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر حل   2022 أبريل   07  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 (00.000 رأسم8له8  G.B.Z  بلغ 

درهم وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 - 202  رفشد  رقم   حمد  لخ8 س 

 :  7 نتيجة  52200  رفشد  ملغرب 

 لتشقف عن  ز ولة  لنش8ط.

ش8رع  ب  حدد  قر  لتصفية  و 

 - 202  رفشد  رقم   حمد  لخ8 س 

52200  رفشد  ملغرب. 

و عين:

و  زيز1   لسيد)ة)  بر هيم 

 08 عم8رة   7 ش8رع   (2 عنش نه) ) 

تطش ن  ملغرب   93000 تطش ن 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ب8لرشيدية بت8ريخ 28 أبريل 

2022 تحت رقم 207/2022.

(88I

STE TIB COMPT SARL AU

WISSOUF IMMOBILIER

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

STE TIB COMPT SARL AU

 لتقى ش8رع  ملر بطين وزنقة  لبخ8ر1 

إق8 ة بغد د1  كتب رقم 05 ، 

60000، وجدة  ملغرب

WISSOUF IMMOBILIER شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : ش8رع 

 بر هيم  لرود ني تجزئة  لطلح8و1 

رقم 50) - 60000 وجدة  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.27779

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر حل   2022 أبريل   ((  ملؤرخ في 

شركة   WISSOUF IMMOBILIER

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 

وعنش ن  درهم   (00.000 رأسم8له8 

ش8رع  بر هيم   قره8  إلجتم8عي 

 لرود ني تجزئة  لطلح8و1 رقم 50) - 

60000 وجدة  ملغرب نتيجة لتشقف 

نش8ط  لشركة.

و عين:

صالح  لدين  ملش ني و   لسيد)ة) 

زنقة  ملسك  حي  الندلس  عنش نه) ) 

وجدة  ملغرب   60000  27 رقم 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

ش8رع  وفي   2022 أبريل   (( بت8ريخ 

تجزئة  لطلح8و1   بر هيم  لرود ني 

رقم 50) - 60000 وجدة  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  بشجدة   لتج8رية 

2022 تحت رقم )60.

(89I

د د1 و صل

OSSMEN
إعالن  تعدد  لقر ر ت

د د1 و صل
ش8رع  لسلط8ن  شال1 يشسف 

رقم 0) - ص ب 328 ، 32000، 
 لحسيمة  ملغرب

OSSMEN »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: تق8طع 
طرق ش8رع فلسطين و ش8رع ر ية 

 ملغربية رقم 28 - 32000  لحسيمة 
 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.3523
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 أبريل   ((  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
على  ينص  ):  لذ1  رقم  قر ر 
قرر  لشريك  لشحيد للشركة   8يلي: 
)ر.ب.ت.و  هش8م   لسيد  حم8د1 
R30(377)  ض8فة  لنش8ط  لتج8ر1 

 آلتي : * تج8رة  ألر �ضي.
قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 
للشركة  قرر  لشريك  لشحيد  كم8 
 لسيد  حم8د1 هش8م بتفشيت %50 
00)%  ن   ن  لحصص  ن أصل 
للسيد  حم8د1  رأس  مل78  لشركة 
و   ،(R36307( )ر.ب.ت.و  عي�ضى 
ب  في  لشركة  شريك8  يصبح  ب8لت8لي 
درهم   (00,00( درهم   50.000,00
تتحش7  لشركة  ب8لت8لي  للحصة).و 
 ن شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ1  لشريك  لشحيد إلى  لشركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة. 
قر ر رقم 3:  لذ1 ينص على  8يلي: 
)ر.ب.ت.و  هش8م   لسيد  حم8د1 
R30(377) و  لسيد  حم8د1 عي�ضى 
يصبح8ن   ،(R36307( )ر.ب.ت.و 
 سير ن للشركة، و يتم تشقيع جميع 
قبل  ب8لشركة  ن   ألعم78  ملتعلقة 
أو  لسيد  هش8م   لسيد  حم8د1 
فقط  يملك8ن  عي�ضى  ن   حم8د1 

صالحية  لتشقيع .
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قر ر رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 

قرر  لشريك  لشحيد للشركة  لسيد 

بتحيين  لنظ8م  هش8م   حم8د1 

 ألس8�ضي للشركة.

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

بند رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 

 لنش8ط

بند رقم 6:  لذ1 ينص على  8يلي: 

 ألسهم

بند رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 

تشزيع  لحصص

على  ينص  5):  لذ1  رقم  بند 

 8يلي: تعيين  ملسيرين 

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ب8لحسيمة بت8ريخ 27 أبريل 

2022 تحت رقم 7)).

(90I

ACCURCONSULTING

ACCUR CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

ACCURCONSULTING

 IMM1 APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA  ملغرب

ACCUR CONSULTING شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 IMM( وعنش ن  قره8  إلجتم8عي

 APT 5 3 EME ETAGE COMPLEXE

 FIRDAOUS KHOURIBGA -

25000 خريبكة  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.669(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   2022 أبريل   (8 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

سفي8ن  وشن  )ة)  تفشيت  لسيد 

أصل  حصة  جتم8عية  ن   500

)ة) هش8م  500 حصة لف8ئدة  لسيد 

 لت8يب بت8ريخ 8) أبريل 2022.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   27  البتد ئية بخريبكة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 309.
(9(I

ACCURCONSULTING

LA PRESSE.MA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA  ملغرب
LA PRESSE.MA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 IMM( وعنش ن  قره8  إلجتم8عي

 APT 5 3 EME ETAGE COMPLEXE
 FIRDAOUS KHOURIBGA - 2500

خريبكة  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.6759

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تمت   2022 أبريل   (8 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :
سفي8ن  وشن  )ة)  تفشيت  لسيد 
أصل  حصة  جتم8عية  ن   500
)ة) هش8م  500 حصة لف8ئدة  لسيد 

 لت8يب بت8ريخ 8) أبريل 2022.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   25  البتد ئية بخريبكة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 302.
(92I

moorish co

REMODE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
REMODE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 0)7 ش8رع 

 لزرقطشني  ق8 ة حم8د  لط8بق ) 
رقم )  لد ر  لبيض8ء - 20000  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57(277

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   ((

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.REMODE
:  ق8و7  بإيج8ز  غرض  لشركة 

أعم78  تنشعة.

 7(0  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

ش8رع  لزرقطشني  ق8 ة حم8د  لط8بق 
 20000  - )  لد ر  لبيض8ء  رقم   (

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد خ8لد شهرب8ن : 337 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 لسيد  حمد رشيد  لعيد1 : 333 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 لشركة خليل  رو ن : 333 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  شهرب8ن  خ8لد   لسيد 

 3 6  لط8بق  ش8رع  ملنظر  لع8م رقم 

20000  لد ر  لبيض8ء   لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب.

رشيد  لعيد1   لسيد  حمد 
زنقة  صطفى   60 عنش نه) ) 

 ملنفلشطي  لط8بق  لسفلي حي كشتي 

20000  لد ر  لبيض8ء   لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب.

عنش نه) )  خليل  رو ن   لشركة 

سمية  وزنقة  عبد  ملش ن  ش8رع 

 20 رقم   7 3  لط8بق  إق8 ة شهرز د 

20000  لد ر  لبيض8ء   لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  شهرب8ن  خ8لد   لسيد 

 3 6  لط8بق  ش8رع  ملنظر  لع8م رقم 

20000  لد ر  لبيض8ء   لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب

رشيد  لعيد1   لسيد  حمد 

زنقة  صطفى   60 عنش نه) ) 

 ملنفلشطي  لط8بق  لسفلي حي كشتي 

20000  لد ر  لبيض8ء   لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 26 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 69)822.

(93I

FIDALIC CONSEIL

RIAD CASA SOPHIA
عقد تسيير حر ألصل تج8ر1 ) ألشخ8ص 

 ملعنشيشن)

عقد تسيير حر ألصل تج8ر1

RIAD CASA SOPHIA

قي  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

 MARCO أعطى   2022 أبريل   28

TAK MAROC SARL A.U  ملسجل 

ب8ملحكمة   97755 ب8لسجل  لتج8ر1 

 لتج8رية بمر كش حق  لتسيير  لحر 

ري8ض  ب  لألصل  لتج8ر1  لك8ئن 

رقم  درب  لخدير   لزيتشن  لقديم 

70000  ر كش  ملغرب لف8ئدة   -  (6

ملدة   MEHDI SIROLO SARL A.U

2022 و  )0 يشنيش  2 سنة تبتدئ  ن 

2027  ق8بل  بلغ   18  3( تنتهي في 

شهر1 قيمته 2.000) درهم.

(97I
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COMPTA-FIS

NOHA DEVELOPPEMENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

COMPTA-FIS

 AV IDRISS II, IMM 3, 1ER

 ETAGE, APPT 2 VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

NOHA DEVELOPPEMENT شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : شقة 7) 

 لط8بق 7 زنقة سبش عم8رة  سم8علية 

رقم 22  ملدينة  لجديدة  كن8س - 

50000  كن8س  كن8س.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.78759

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر حل   202( أبريل   05  ملؤرخ في 

 NOHA DEVELOPPEMENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 

وعنش ن  درهم   (00.000 رأسم8له8 

 7 7)  لط8بق   قره8  إلجتم8عي شقة 

 22 زنقة سبش عم8رة  سم8علية رقم 

 50000  -  ملدينة  لجديدة  كن8س 

الز ة  8لية  نتيجة   كن8س  كن8س 

بسبب ج8ئحة كشفيد9) .

و عين:

 لسيد)ة)  نير  لزي8ني و عنش نه) ) 

 33((7 دوو نس  ش8رع  6  رض 

لشب8رب فرنس8 7))33 لشب8رب فرنس8 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

 (7 )202 وفي شقة  أبريل   05 بت8ريخ 

 لط8بق 7 زنقة سبش عم8رة  سم8علية 

 - 22  ملدينة  لجديدة  كن8س  رقم 

50000  كن8س  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

يشنيش   22 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

)202 تحت رقم 3)2.

(95I

 شيش8 سعيد  ح8سب  عتمد ب8لرشيدية

MC AGRICULTURE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

شيش8 سعيد  ح8سب  عتمد 
ب8لرشيدية

57 زنقة  شال1 عبد هللا بن علي  لش د 
لحمر  لرشيدية  لرشيدية، 52000، 

 لرشيدية  لرشيدية
MC AGRICULTURE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 662 تجزئة 
 شال1 علي  لشريف  لرشيدية 662 
تجزئة  شال1 علي  لشريف  لرشيدية 

52000  لرشيدية  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.7277

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
2022 تم تحشيل  29 أبريل   ملؤرخ في 
للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 
علي  لشريف  تجزئة  شال1   662«
تجزئة  شال1   662  لرشيدية 
 52000 علي  لشريف  لرشيدية 
إلى »قصر  غفر1   لرشيدية  ملغرب« 
تشروك جم8عة  لعب د ئرة تنجد د 
52600  لرشيدية   -  لرشيدية 

 ملغرب«.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 البتد ئية ب8لرشيدية بت8ريخ 28 أبريل 

2022 تحت رقم 208.
(96I

SAVOIR EXPERT

EL YOUSSI FRERES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم78  لشركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
EL YOUSSI FRERES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي تجزئة 

 لشمش8م رقم 7))  لرف8يف صفرو 
- 000)3 صفرو  ملغرب.

رفع رأسم78  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.67(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تم   20(9 دجنبر   3( في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسم78  لشركة  رفع 

»500.000 درهم« أ1  ن »00.000) 

عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 
ديشن  إجر ء  ق8صة  ع   : طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

يشنيش   (0 بت8ريخ  بصفرو   البتد ئية 

2020 تحت رقم 79.

(97I

accounting services sarl

X-SAV MAROC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

accounting services sarl

 avenue prince héritier n° 9 ,2

Tanger ، 90000، Tanger Maroc

X-SAV MAROC شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 83) ش8رع 

ولي  لعهد  لط8بق  ألر�ضي  حل رقم 

3) - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(26685

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (9

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 X-SAV : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

.MAROC

تركيب   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

وإصالح  آلالت و ملعد ت  لصن8عية.

 (83  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

ش8رع ولي  لعهد  لط8بق  ألر�ضي  حل 
رقم 3) - 90000 طنجة  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

000.) حصة   :  لسيد إيريك بر1 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 ((8  لسيد إيريك بر1 عنش نه) ) 

ش8رع  حمد  لخ8 س عم8رة  ألندلس 

طنجة   90000  38 شقة   8 ط8بق 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 ((8  لسيد إيريك بر1 عنش نه) ) 

ش8رع  حمد  لخ8 س عم8رة  ألندلس 

طنجة   90000  38 شقة   8 ط8بق 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   25 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 52)253.

(98I

SOLUCIA EXPERTISE

VANGUARD STUDIO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

VANGUARD STUDIO شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي عم8رة 

58 شقة 3 زنقة و د سبش، أكد 7 - 

0000)  لرب8ط  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

 (59905

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   07

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. VANGUARD STUDIO

:  م8رسة  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 هنة  لهندسة  ملعم8رية.

عم8رة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 - أكد 7  زنقة و د سبش،   3 شقة   58

0000)  لرب8ط  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (0.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (00  : أ ين حنين   لسيد  حمد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

حنين  أ ين   لسيد  حمد 

زنقة  ب  عم8رة   (7 شقة  عنش نه) ) 

عبد  لرحم8ن  لغ8فقي  ق8 ة  لغ8فقي 

أكد 7 0000)  لرب8ط  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

حنين  أ ين   لسيد  حمد 

زنقة  ب  عم8رة   (7 شقة  عنش نه) ) 

عبد  لرحم8ن  لغ8فقي  ق8 ة  لغ8فقي 

أكد 7 0000)  لرب8ط  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   29 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 27306).

(99I

CENTRE D’AFFAIRES H2A CONSULTING

 ELBANOURI
MULTISERVICE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRES H2A
CONSULTING

 rue Ibnou Mounir, Résidence
 Azzarka ETAGE 2, NR 18,
 Maarif, Casablanca 117 ،

20000، CASABLANCA MAROC
 ELBANOURI MULTISERVICE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ق8 ة 
 ال 8ن عم8رة 3)2 شطر 27 رقم 
5)عين  لسبع  لد ر  لبيض8ء - 
20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
386035

 02 في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   20(7 أكتشبر 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.ELBANOURI MULTISERVICE
شركة   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

تحشيل  أل ش 7.
:  ق8 ة  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
رقم   27 شطر   2(3 عم8رة   ال 8ن 
 - 5)عين  لسبع  لد ر  لبيض8ء 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 50.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 500  :  لسيد عبد  لحق  لبنشر1 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عبد  لحق  لبنشر1   لسيد 
عم8رة شطر  عنش نه) )  ق8 ة  لهن8ء 
سيد1  ش ن  لد ر   25 رقم   ((
20000  لد ر  لبيض8ء   لبيض8ء 

 ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عبد  لحق  لبنشر1   لسيد 
عم8رة شطر  عنش نه) )  ق8 ة  لهن8ء 
سيد1  ش ن  لد ر   25 رقم   ((
20000  لد ر  لبيض8ء   لبيض8ء 

 ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 (0 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أكتشبر 7)20 تحت رقم -.
200I

EXPERTISE AUDIT AND ACCOUNTANCY

DAR EL AAMOURI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 EXPERTISE AUDIT AND
ACCOUNTANCY

رقم 20 زنقة  حمد  لكغ8ط شقة 2 
ف8س ، 30000، ف8س  ملغرب

DAR EL AAMOURI شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 05) 
بشعج8رة ب8ب  لجديد م ق - 30000 

ف8س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
72725

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (5
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 DAR  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.EL AAMOURI

كر ء   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لغرف أو  ملن8ز7  ملجهزة.

عنش ن  ملقر  الجتم8عي : رقم 05) 

 30000  - بشعج8رة ب8ب  لجديد م ق 

ف8س  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  : ط8رق  لعمشر1   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد ط8رق  لعمشر1 عنش نه) ) 

05) بشعج8رة ب8ب  لجديد م ق  رقم 

30000 ف8س  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد ط8رق  لعمشر1 عنش نه) ) 

05) بشعج8رة ب8ب  لجديد م ق  رقم 

30000 ف8س  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   27 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 992).

20(I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اكوناس ش م م
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

 كشن8س ش م م شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : كم 7 

حي برك8ني 2 بنسشدة ف8س - 30000 

ف8س  ملغرب 



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022)الجريدة الرسمية   8750

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.69579

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر حل   2022  18  26 في   ملؤرخ 

 كشن8س ش م م شركة ذ ت  ملسؤولية 

 (00.000 رأسم8له8   ملحدودة  بلغ 

درهم وعنش ن  قره8  إلجتم8عي كم 7 

 30000  - 2 بنسشدة ف8س  حي برك8ني 

اللتشطيب  نتيجة  ف8س  ملغرب 

 لنه8ئي .

و عين:

و   لسيد)ة)  حمد  عكيب 

عنش نه) ) كم 7 حي برك8ني 2 بنسشدة 

ف8س  ملغرب كمصفي   30000 ف8س 

)ة) للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

حي   7 وفي كم   2022  18  26 بت8ريخ 

برك8ني 2 بنسشدة ف8س - 30000 ف8س 

 ملغرب .

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية بف8س بت8ريخ 29  18 2022 

تحت رقم 2)220097)))703.

202I

T-YEN BUSINESS

T-YEN BUSINESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

T-YEN BUSINESS

زنقة رگر گة ش8رع الكشرنيش شقة 

) ط8بق أر�ضي إق8 ة 2 ، 20000، 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب

T-YEN BUSINESS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي زنقة 

رگر گة ش8رع الكشرنيش شقة ) 

 لط8بق  ألر�ضي إق8 ة 2 - 20000 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

5708(9

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 7)  8رس 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 T-YEN : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

. BUSINESS

ت8جر،   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ستش8ر إد ر1، وك8لة  ؤقتة..
زنقة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 ( شقة  الكشرنيش  ش8رع  رگر گة 

 20000  -  2 إق8 ة   لط8بق  ألر�ضي 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 33.000  :  لسيد  صطفى فشز1 

حصة بقيمة 330 درهم للحصة .

 : سميع  عبد  لش حد   لسيد 

درهم   370 بقيمة  حصة   37.000

للحصة .

 3.300  :  لسيد  حمد  يت  حي8 

حصة بقيمة 330 درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  صطفى فشز1 عنش نه) ) 

ب عم8رة   37 ه  إق8 ة  ملستقبل ج 
333 رقم 3) سيد1  عروف 20000 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب .

سميع  عبد  لش حد   لسيد 
عنش نه) ) 5) زنقة  لسع8دة درب �ضي 

حمش 20000  بن  حمد  ملغرب.

 لسيد  حمد  يت  حي8 عنش نه) ) 
حي  شال1 رشيد  جمشعة 7 زنقة 77 
رقم 6) 20000  لد ر لبيض8ء  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  صطفى فشز1 عنش نه) ) 

ب عم8رة   37 ه  إق8 ة  ملستقبل ج 
333 رقم 3) سيد1  عروف 20000 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بت8ريخ ب8لد ر  لبيض8ء    لتج8رية 
 20 أبريل 2022 تحت رقم 9)5708.
203I

RK CONSULTING GROUPE

PROMO RESSOURCES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم78  لشركة

RK CONSULTING GROUPE
 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

 IMMB JAWAD B APPT 34
 DEUXIEME ETAGE ، 400000،

MARRAKECH MAROC
PROMO RESSOURCES شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 208 
سيد1 غ8نم طريق أسفي  كتب 

رقم TH9  ر كش - 70000  ر كش 
 ملغرب.

رفع رأسم78  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.2(653
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تم   20(8 دجنبر   (0 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسم78  لشركة  رفع 
أ1  ن  درهم«   8.000.000«
 8.(00.000« إلى  درهم«   (00.000«
إجر ء  ق8صة   : طريق  عن  درهم« 
 ع ديشن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   07 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

9)20 تحت رقم 59)3.
207I

LAARISS

HYGOPRO SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

LAARISS
 rue aguelmane sidi ali app 2 20
 AGDAL RABAT ، 10090، RABAT

MAROC
HYGOPRO SARL AU شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع عبد 
 لكريم  لخط8بي إق8 ة جش د 09) 
 لط8بق 3  لشقة 73 كليز  ر كش - 

70000  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(25075

في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   06
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.HYGOPRO SARL AU
:  ق8و7  بإيج8ز  غرض  لشركة 

أعم78 أو إنش8ء ت  ختلفة.
ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
جش د  إق8 ة  عبد  لكريم  لخط8بي 
كليز   73 3  لشقة  09)  لط8بق 

 ر كش - 70000  ر كش  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد عزيز عسلي عنش نه) ) رقم 
 (2050 دو ر  لد يمة  لصخير ت   55

 لصخير ت  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد عزيز عسلي عنش نه) ) رقم 
 (2050 دو ر  لد يمة  لصخير ت   55

 لصخير ت  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35080).

205I
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LAARISS

GALONET SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

LAARISS
 rue aguelmane sidi ali app 2 20
 AGDAL RABAT ، 10090، RABAT

MAROC
GALONET SARL AU شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع عبد 
 لكريم  لخط8بي إق8 ة جش د 09) 
 لط8بق 3  لشقة 73 كليز  ر كش - 

70000  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(250(7

في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (5
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.GALONET SARL AU
:  ق8و7  بإيج8ز  غرض  لشركة 

أعم78 أو إنش8ء ت  ختلفة.
ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
جش د  إق8 ة  عبد  لكريم  لخط8بي 
كليز   73 3  لشقة  09)  لط8بق 

 ر كش - 70000  ر كش  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد عزيز عسلي عنش نه) ) رقم 
 (2050 دو ر  لد يمة  لصخير ت   55

 لصخير ت  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد عزيز عسلي عنش نه) ) رقم 

 (2050 دو ر  لد يمة  لصخير ت   55

 لصخير ت  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35266).

206I

LOGIFIN

SPORTS PRESSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LOGIFIN

 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

SPORTS PRESSE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 330  جمع 

 لش ف8ء ) ت.ر.بشخ8لف  لط8بق ) 

 لشقة 05 طنجة 90000 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(2678(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 28  8رس 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.SPORTS PRESSE

).  لعمل   : غرض  لشركة بإيج8ز 

 لصحفي  لري8�ضي

تشغيل  شقع  لكتروني   .2

للمعلش 8ت  لري8ضية

لألحد ث  3.  لتغطية  إلعال ية 

 لري8ضية.

7. إنت8ج  ألفالم  لري8ضية

5. تنظيم  ألحد ث  لري8ضية

6.  الستير د و لتصدير

، جميع  لعملي8ت  وبشجه أعم   .7

أو  مل8لية  أو  لتج8رية    لصن8عية 

أو  لعق8ر ت  أو  ألور ق  مل8لية 

 أو  لنقل أو  للشجستي8ت أو  الستير د 

أو  إلد رة  أو  لتمثيل   أو  لتصدير 

أو  لسمسرة  ملتعلقة  أو  لعمشلة 

بغرض  غير  ب8شر  أو  بشكل  ب8شر 

تسهل  أن  يرجح  أو  لتي   لشركة 

تشسيعه8 أو تطشيره8.

 330  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

ت.ر.بشخ8لف   (  جمع  لش ف8ء 

 90000 طنجة   05 )  لشقة   لط8بق 

طنجة  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (0.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

حصة   50  :  لسيد فؤ د صديقي 

بقيمة 00) درهم للحصة .

50 حصة   :  لسيد ح8تم صديقي 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  صديقي  فؤ د   لسيد 

 سن8نة قط8ع  لفروسية تجزئة  ملن8ر 

قطعة )8 90000 طنجة  ملغرب.

عنش نه) )  صديقي  ح8تم   لسيد 

 سن8نة قط8ع  لفروسية تجزئة  ملن8ر 

قطعة )8 90000 طنجة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  صديقي  ح8تم   لسيد 

 سن8نة قط8ع  لفروسية تجزئة  ملن8ر 

قطعة )8 90000 طنجة  ملغرب

 لسيد عدن8ن  لري8�ضي عنش نه) ) 

شرف  لعق8ب  حجر  لنحل  دو ر 

90000 طنجة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   27 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3759.

207I

ARBOUNY YASSINE

AS FIDUCIARE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

ARBOUNY YASSINE

 lot alkhozzama imm 6 appt 8

 lissasfa ، 20000، Casablanca

maroc

AS FIDUCIARE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : تجزئة 

 لخز  ة عم8رة 6  لد ر 8  لحي 

 لحسني  لد ر  لبيض8ء تجزئة 

 لخز  ة عم8رة 6  لد ر 8  لحي 

 لحسني  لد ر  لبيض8ء 20000  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.736(69

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر   2022 أبريل   (8 في   ملؤرخ 

ذ ت  شركة   AS FIDUCIARE حل 

رأسم8له8   ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 

وعنش ن  قره8  درهم   (00.000

 6 عم8رة  تجزئة  لخز  ة   إلجتم8عي 

8  لحي  لحسني  لد ر  لبيض8ء   لد ر 

تجزئة  لخز  ة عم8رة 6  لد ر 8  لحي 

 لحسني  لد ر  لبيض8ء 20000  لد ر 

ملخلف8ت  نتيجة   لبيض8ء  ملغرب 

ج8ئحة كشرون8.

و عين:

و  إيم8ن  لص8في   لسيد)ة) 

د ر  ال 8ن بلشك س عم8رة  عنش نه) ) 

90  لد ر 8 عين  لسبع  لد ر لبيض8ء 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

تجزئة  وفي   2022 أبريل   (8 بت8ريخ 

 لخز  ة عم8رة 6  لد ر 8  لحي  لحسني 

تجزئة  لخز  ة عم8رة   لد ر  لبيض8ء 

6  لد ر 8  لحي  لحسني  لد ر  لبيض8ء 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
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ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 27 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 2)8227.

208I

RK CONSULTING GROUPE

PROMO RESSOURCES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض رأسم78  لشركة

RK CONSULTING GROUPE
 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

 IMMB JAWAD B APPT 34
 DEUXIEME ETAGE ، 400000،

MARRAKECH MAROC
PROMO RESSOURCES شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 208 
سيد1 غ8نم طريق أسفي  كتب 

رقمTH9  ر كش - 70000  ر كش 
 ملغرب.

خفض رأسم78  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.2(653
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تم   20(8 دجنبر   (0 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسم78  لشركة  خفض 
أ1  ن  درهم«   7.0(9.000« قدره 
»00.000).8 درهم« إلى »000.)08.) 
عدد  تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

 ألسهم.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   07 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

9)20 تحت رقم 59)3.

209I

خبرة  لشرق

BEST FRUIT AND LEGUMES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

خبرة  لشرق
79 ش8رع  لبك18 لهبيل  ق8 ة ري8ض 
 ملدينة شقة رقم 3 برك8ن 79 ش8رع 
 لبك18 لهبيل  ق8 ة ري8ض  ملدينة 
شقة رقم 3 برك8ن، 699، برك8ن 

 ملغرب

 BEST FRUIT AND LEGUMES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي شقة تقع 
في  لط8بق  الو7 زنقة لحبشس حي 
 لسالم رقم 80 برك8ن - 63300 

برك8ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

8753
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (8
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 BEST  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.FRUIT AND LEGUMES
تصدير   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

و ستر د  ملنتشج8ت  لفالحية.
عنش ن  ملقر  الجتم8عي : شقة تقع 
حي  لحبشس  زنقة  في  لط8بق  الو7 
 لسالم رقم 80 برك8ن - 63300 برك8ن 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 BEST FRUIT AND  لشركة 
بقيمة  حصة   LEGUMES : (.000

00) درهم للحصة .
 5(0  : زلشفي   لسيد   حمد ن 

بقيمة 00) درهم.
 لسيد  حمد قس8 ي : 790 بقيمة 

00) درهم.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  زلشفي   لسيد  حمد ن 
 80 رقم  حي  لسالم  لحبشس  زنقة 

برك8ن 63300 برك8ن  ملغرب.
 7  لسيد  حمد قس8 ي عنش نه) ) 
زنقة  لك8رة حي  لشحدة برك8ن 63300 

برك8ن  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  زلشفي   لسيد  حمد ن 
 80 رقم  حي  لسالم  لحبشس  زنقة 

برك8ن 63300 برك8ن  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  07 بت8ريخ  ببرك8ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 239/2022.
2(0I

FREIN ITKANE SARL

فران إتقان
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FREIN ITKANE SARL
 MAG 1 N 43 LOTS EL BARAKA
BENSOUDA FES ، 30000، ف8س 

Maroc
فر ن إتق8ن شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  حل 

) رقم 73 تجزئة  لبركة بنسشدة - 
30000 ف8س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
7272(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (2
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
فر ن   : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

إتق8ن.
غرض  لشركة بإيج8ز : بيع أجز ء 

 لسي8ر ت .
:  حل  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 - بنسشدة  تجزئة  لبركة   73 رقم   (

30000 ف8س  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  : كم78  لزو ي   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  كم78  لزو ي   لسيد 

فرنس8 30000 فرنس8 فرنس8.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  عبشد   لسيد  حمد 

ف8س 30000 ف8س  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   27 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 986).

2((I

خبرة  لشرق

AFRIAGRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

خبرة  لشرق

79 ش8رع  لبك18 لهبيل  ق8 ة ري8ض 

 ملدينة شقة رقم 3 برك8ن 79 ش8رع 

 لبك18 لهبيل  ق8 ة ري8ض  ملدينة 

شقة رقم 3 برك8ن، 699، برك8ن 

 ملغرب

AFRIAGRO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 حمد  لدرة رقم )8 حي  ملجد برك8ن 

- 63300 برك8ن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.6((9

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر حل   2022 أبريل   08  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

AFRIAGRO  بلغ رأسم8له8 00.000) 

درهم وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 حمد  لدرة رقم )8 حي  ملجد برك8ن - 

63300 برك8ن  ملغرب نتيجة 7 : لعدم 

تشفر  لشركة على  ال ك8ني8ت  مل8لية 

الكم78  لنش8ط.
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ش8رع  ب  حدد  قر  لتصفية  و 
 حمد  لدرة رقم )8 حي  ملجد برك8ن 

- 63300 برك8ن  ملغرب. 
و عين:

خلدون  ع8 ر    لسيد)ة) 
ش8رع  ملسيرة  والد  عنش نه) )  و 
63300  لن8ظشر   بر هيم  لن8ظشر 

 ملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
تبليغ  لعقشد  و  حل    ملخ8برة 

و  لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  07 بت8ريخ  ببرك8ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 237/2022.
2(2I

خبرة  لشرق

KASPI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

خبرة  لشرق
79 ش8رع  لبك18 لهبيل  ق8 ة ري8ض 
 ملدينة شقة رقم 3 برك8ن 79 ش8رع 
 لبك18 لهبيل  ق8 ة ري8ض  ملدينة 
شقة رقم 3 برك8ن، 699، برك8ن 

 ملغرب
KASPI شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

)في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ز وية 

 ر كش زنقة 77) حي  لقدس برك8ن 
- 63300 برك8ن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.580(
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تقرر   2022 أبريل   20 في   ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية  حدودة  حل شركة 
KASPI  بلغ  ذ ت  لشريك  لشحيد 
وعنش ن  درهم   (00.000 رأسم8له8 
 قره8  إلجتم8عي ز وية  ر كش زنقة 
 63300  - برك8ن  حي  لقدس   (77
لعدم تشفر   : برك8ن  ملغرب نتيجة 7 
على  ال ك8ني8ت  مل8لية   لشركة 

الكم78  لنش8ط.
ز وية  ب  حدد  قر  لتصفية  و 
77) حي  لقدس برك8ن   ر كش زنقة 

- 63300 برك8ن  ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة)  حمد قسش و عنش نه) ) 

برك8ن 63300 برك8ن  ملغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   20 بت8ريخ  ببرك8ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 235/2022.

2(3I

خبرة  لشرق

ORIENTAL PARKING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

خبرة  لشرق

79 ش8رع  لبك18 لهبيل  ق8 ة ري8ض 

 ملدينة شقة رقم 3 برك8ن 79 ش8رع 

 لبك18 لهبيل  ق8 ة ري8ض  ملدينة 

شقة رقم 3 برك8ن، 699، برك8ن 

 ملغرب

ORIENTAL PARKING شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 5 زنقة 

 لقنيطرة  لشطر  لث8ني حي  لسع8دة 

سد1 سليم8ن برك8ن - 63300 برك8ن 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.3575

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر حل   2022 أبريل   20  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

ORIENTAL PARKING  بلغ 
وعنش ن  درهم   (00.000 رأسم8له8 
زنقة   5 رقم   قره8  إلجتم8عي 

 لقنيطرة  لشطر  لث8ني حي  لسع8دة 

سد1 سليم8ن برك8ن - 63300 برك8ن 

 ملغرب نتيجة 7 : لعدم تشفر  لشركة 

الكم78  على  ال ك8ني8ت  مل8لية 

 لنش8ط.

 5 رقم  و حدد  قر  لتصفية ب 
حي  زنقة  لقنيطرة  لشطر  لث8ني 
 - برك8ن  سليم8ن  سد1   لسع8دة 

63300 برك8ن  ملغرب. 
و عين:

و  بشقش  عبد  لش حد   لسيد)ة) 
زنقة  لقنيطرة   5 رقم  عنش نه) ) 
سد1  حي  لسع8دة   لشطر  لث8ني 
63300 برك8ن  ملغرب  سليم8ن برك8ن 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  07 بت8ريخ  ببرك8ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 507/2022.
2(7I

SOFICOF

EARTHSENSE SARL.AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SOFICOF
 angle rue ghazali et zeryab ,(

 apt 2 les orangers rabat ،
10000، Rabat MAROC

EARTHSENSE SARL.AU شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 6 زنقة 

ض8ية  لعش   لط8بق  لر بع شقة رقم 
6)  كد 7  لرب8ط - 0000)  لرب8ط 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(59773

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   0(
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.EARTHSENSE SARL.AU
در سة   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
جميع  وتصدير  وبيع  ستير د  شر ء 
 ملنتج8ت  لزر عية  ن  ش د أو  ش د 
جميع  تنمية  أو  لحم8ية  كيمي8ئية 
وكذلك  ملش د  ألخرى   لثق8ف8ت 
در سة  لتطشير  بذلك   ملتعلقة 
جميع  ش8ريع  تحقيق   ، و لتركيب 
،  لتمثيل  أو تطشير  لشرك8ت  إنش8ء 
،  للجنة ،  ع8لجة  إلنت8ج ،  لتحش7 
ب8ملنتج8ت  يتعلق  لكل  8  و لتصنيع 
 لزر عية و لزر عة بشكل ع8م - جميع 
 عم78  لزر عية و لبستنة  ملس8ح8ت 

 لخضر ء.
بجميع  ملعطي8ت  وعمش 8  لقي8م 
في  لتنمية  لشركة  تس8هم   لتي قد 
وكذ لك  إلنع8ش بجميع أنش عه، بيع 
وتب8د7  لتجهيز ت  ملب8شرة   لشر ء، 

أو  لغير  ملب8شرة
زنقة   6  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
ض8ية  لعش   لط8بق  لر بع شقة رقم 
0000)  لرب8ط   - 6)  كد 7  لرب8ط 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسم78  لشركة:   بلغ 

00.000,00) درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (000  : بنمشعمة   لسيد  رو ن 

بقيمة 00) درهم.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد  رو ن بنمشعمة عنش نه) ) 
حي  لليمشن  ب8ستشر  ش8رع   7 رقم 

 لرب8ط 0000)  لرب8ط  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  رو ن بنمشعمة عنش نه) ) 
حي  لليمشن  ب8ستشر  ش8رع   7 رقم 

 لرب8ط 0000)  لرب8ط  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   26 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 78)27).
2(5I
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B&B INDUSTRY

صناعة ب & ب
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

B&B INDUSTRY

 QUARTIER LYCEE IMZOUREN

 ALHOCEIMA ، 32250،

IMZOUREN MAROC

صن8عة ب & ب شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  لث8نش1 

- 32250   زورن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

372(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (9

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 إلقتض8ء بمختصر تسميته8 : صن8عة 

ب & ب.
-  ق8و7   : غرض  لشركة بإيج8ز 

 لتعبئة و لتغليف

- ت8جر  نتج8ت  لتنظيف

- ت8جر  ستحضر ت  لتجميل .

حي   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 لث8نش1 - 32250   زورن  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (0.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد  س8 ة بنعي�ضى : 50 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

50 حصة   :  لسيد  يشب بنعي�ضى 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  بنعي�ضى   لسيد  يشب 
32250   زورن  03 ش8رع و د  خز ن 

 ملغرب.

 لسيد  س8 ة بنعي�ضى عنش نه) ) 
32250   زورن  03 ش8رع و د  خز ن 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  بنعي�ضى   لسيد  يشب 
32250   زورن  03 ش8رع و د  خز ن 

 ملغرب

 لسيد  س8 ة بنعي�ضى عنش نه) ) 
32250   زورن  03 ش8رع و د  خز ن 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ب8لحسيمة بت8ريخ 27 أبريل 

2022 تحت رقم )35.

2(6I

خبرة  لشرق

SAHB TRAVAUX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم78  لشركة

خبرة  لشرق

79 ش8رع  لبك18 لهبيل  ق8 ة ري8ض 

 ملدينة شقة رقم 3 برك8ن 79 ش8رع 

 لبك18 لهبيل  ق8 ة ري8ض  ملدينة 

شقة رقم 3 برك8ن، 699، برك8ن 

 ملغرب

SAHB TRAVAUX شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 6 

 سجد  لهجرة حي  ملجد برك8ن - 

63300 برك8ن  ملغرب.
رفع رأسم78  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.798(

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

تم   2022 أبريل   (5 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسم78  لشركة  رفع 

»500.000 درهم« أ1  ن »00.000) 

عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 
ديشن  إجر ء  ق8صة  ع   : طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   26 بت8ريخ  ببرك8ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 225/2022.

2(7I

SOFICOF

OGB CONSEIL SARL.AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SOFICOF
 angle rue ghazali et zeryab ,(

 apt 2 les orangers rabat ،
10000، Rabat MAROC

OGB CONSEIL SARL.AU شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 6 زنقة 

ض8ية  لعش   لط8بق  لر بع شقة رقم 
6) كد 7  لرب8ط  لرب8ط 0000) 

 لرب8ط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(59767

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 29  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 OGB  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.CONSEIL SARL.AU
:  جلس  بإيج8ز  غرض  لشركة 
تدريب  ملهنيين- خد 8ت  الستش8ر ت 
و لشرك8ت  لألفر د  و لدعم 
و ملنظم8ت  لع8 ة  و ملجتمع8ت 
أو  لخ8صة  ألخرى-  ستش8ر ت 
نظم  إد رة  تنظيم  إستر تيجية 
تسشيق  ملش رد  إد رة   علش 8ت 
 لبشرية و لتش صل  ن  لتصميم إلى 

 لتنفيذ- خد 8ت تدريب شخصية.

تدريب  ملهنيين و ألفر د في  إلد رة 
و التص8الت وإد رة  لتسشيق في جميع 
في  و لتدريب   لقط8ع8ت-  ملششرة 

 ج78 إد رة  ألعم78
بجميع  ملعطي8ت  وعمش 8  لقي8م 
تنمية  لشركة  في  تس8هم  قد   لتي 

وكذلك .
زنقة   6  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
ض8ية  لعش   لط8بق  لر بع شقة رقم 
 (0000 6) كد 7  لرب8ط  لرب8ط 

 لرب8ط  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسم78  لشركة:   بلغ 

00.000,00) درهم،  قسم ك8لت8لي:
000) حصة   :  لسيد ط8رق بن8ني 

بقيمة 00) درهم.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  بن8ني  ط8رق   لسيد 
 ( ش   ((97 رقم   (  لتجزئة  لشف8ق 

تم8رة 0000) تم8رة  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة دع8ء  ملضمض عنش نه) ) 
 ( ش   ((97 رقم   (  لتجزئة  لشف8ق 

تم8رة 0000) تم8رة  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   26 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 73)27).

2(8I

AIT RAZOUK MOULOUD 
 STE PNEUS ACHRAF SARL

AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

AIT RAZOUK MOULOUD
 N 14 2 EME ETAGE AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
 STE PNEUS ACHRAF SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
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 ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي دو ر 

صنه8جة سيد1 يشسف  بن  حمد 
صفرو - 000)3 صفرو  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
3679

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 فبر ير   (6
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. PNEUS ACHRAF SARL AU
غرض  لشركة بإيج8ز : بيع وشر ء 
.بط8ري8ت.زيشت  لسي8ر ت   لعجالت 
العط8ب  لسي8ر ت  . لفحص  لتقني 

. ستير د وتصدير .
دو ر   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
يشسف  بن  حمد  سيد1  صنه8جة 

صفرو - 000)3 صفرو  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
000.) حصة   :  لسيد عمر  رجي 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
دو ر   لسيد عمر  رجي عنش نه) ) 
يشسف  بن  حمد  سيد1  صنه8جة 

صفرو 000)3 صفرو  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
دو ر   لسيد عمر  رجي عنش نه) ) 
يشسف  بن  حمد  سيد1  صنه8جة 

صفرو 000)3 صفرو  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
))  8رس  بت8ريخ   البتد ئية بصفرو 

2022 تحت رقم 137/2022.
2(9I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

STEPEGG
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 لرقم )  لعم8رة )9  لحي  لحسني 

 نطقة  ألنشطة  القتص8دية ، 

76300،  ليشسفية  ملغرب

STEPEGG شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 78 

عم8رة بن شليحة ش8رع  حمد 

 لخ8 س - 50)73 بن جرير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3(93

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   09

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.STEPEGG

أشغ78   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ختلفة و  لبن8ء

بيع لش زم و أدو ت  ملكتب

 لتنظيف و لبستنة.
رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

ش8رع  حمد  شليحة  بن  عم8رة   78

 لخ8 س - 50)73 بن جرير  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  :  لسيد  حمد  لعجيلي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  حمد  لعجيلي عنش نه) ) 

 ق8 ة بس8تين ت8ركة عم8رة 7 شقة 22 

30)70  ر كش  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  حمد  لعجيلي عنش نه) ) 

 ق8 ة بس8تين ت8ركة عم8رة 7 شقة 22 

30)70  ر كش  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ب8بن جرير بت8ريخ 28 أبريل 

2022 تحت رقم 30).

220I

JURISMAG SARL

ICE MAGHREB SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

ICE MAGHREB SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ملنطقة 

 لصن8عية ليس8سفة ، طريق 

 لجديدة،  ملجمع د لي،  ملدخل ب 

،  لط8بق  ألر�ضي - 20000  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.206367

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   2022 أبريل   2( في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :
تفشيت  لسيد )ة) رضش ن ب8لفالح 

700 حصة  جتم8عية  ن أصل 700 
حصة لف8ئدة  لسيد )ة) عمر بنجلشن 

بت8ريخ )2 أبريل 2022.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

 29 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 823060.

22(I

audilex accounting

Société Immobilière Topo

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

audilex accounting

 rue al mouzdalifa imm sami

 n°17 ، 40000، marrakech

maroc

 Société Immobilière Topo

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ملح8 يد 
حد ئق  نس شقة9 ، لط8بق  الو7 

عم8رة ك - 70000  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(25073

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (7

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.Société Immobilière Topo

وك8لة   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

عق8رية.

:  ملح8 يد  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
، لط8بق  الو7  شقة9  حد ئق  نس 

عم8رة ك - 70000  ر كش  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد جم78 جنين : 000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
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عنش نه) )  جنين  جم78   لسيد 

شقة9  حد ئق  نس   ملح8 يد 

 70000 ك  عم8رة  ، لط8بق  الو7 

 ر كش  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  جنين  جم78   لسيد 

شقة9  حد ئق  نس   ملح8 يد 

 70000 ك  عم8رة  ، لط8بق  الو7 

 ر كش  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35879).

222I

LE CONSUL SAS

IVY-BIKE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LE CONSUL SAS

 BP 4191 TOUR HASSAN CP

 10000 RABAT ، 0، RABAT

MAROC

IVY-BIKE SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي بلشك 

32 رقم 777)  ملح8 يد  ر كش - 

70000  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(25069

في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 30  8رس 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

IVY-  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.BIKE SARL

 : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 RESTAURANT ET SERVICE DE

.RESTAURATION MOBILE

 32 عنش ن  ملقر  الجتم8عي : بلشك 
رقم 777)  ملح8 يد  ر كش - 70000 

 ر كش  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 370  : ف8طمة   لسيدة  لحمش1 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 330  : أبش جد  رو ن   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 لسيد أبش جد نبيل : 330 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيدة  لحمش1 ف8طمة عنش نه) ) 
هللا  عبد  سيد1  بلعط8ر  دو ر 
 AL  72050 غي8ث أيت أورير  لحشز 

HAOUZ  ملغرب.
أبش جد  رو ن عنش نه) )   لسيد 
فيال س 55  لزهشر2  لنخيل  لجنشبي 

 ر كش 70000  ر كش  ملغرب.
عنش نه) )  نبيل  أبش جد   لسيد 
غي8ث  هللا  عبد  سيد1  دو ر  ملرس 
 AL  72050 أورير  لحشز  أيت 

HAOUZ  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة  لحمش1 ف8طمة عنش نه) ) 
هللا  عبد  سيد1  بلعط8ر  دو ر 
 AL  72050 غي8ث أيت أورير  لحشز 

HAOUZ  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   29 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم )3532).
223I

EXPERTISE GARTI

 METROF MAROC SERVICES
INDUSTRIELS

إعالن  تعدد  لقر ر ت

EXPERTISE GARTI
 (22AVENUE SIDI MOHAMED 3

 BEN ABDELLAH APPT 1
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

 METROF MAROC SERVICES
INDUSTRIELS »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي:  كتب رقم 
8)3  ركز  ألعم78 نشرد  ي قطعة 
73 أ  ملنطقة  لحرة - 90000 طنجة 

 ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
.89(73

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 فبر ير   (0  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 
 AZIZ KARABACAK بيع  لسيد 
عدده8  8ئة  و لتي  حصصه  جميع 
حصة للسيد برونش  نطش ن جشزيف 

بشليز1
قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 
 AZIZ KARABACAK ستق8لة  لسيد 
وتعيين  للشركة  كمسير   ن  ه8 ه 
 لسيد برونش  نطش ن جشزيف بشليز1 

كمسير وحيد للشركة
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
)و6و7و)):  لذ1 ينص  بند رقم 
على  8يلي:  لشريك  لشحيد و  ملسير 
برونش  هش  لسيد  للشركة   لجديد 

 نطش ن جشزيف بشليز1
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  07 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 253387.
227I

CAF MAROC

 ASSIALIN INTERNATIONAL
TRADE & SERVICES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 ASSIALIN INTERNATIONAL

 TRADE & SERVICES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي زنقة و د 

زيز رقم 20  ق8 ة ك8سطي8  لط8بق 

 لت8ني رقم 0) - 90000 طنجة 

 ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(06829

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

2022 تم تحشيل  5) أبريل   ملؤرخ في 

للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 

20  ق8 ة ك8سطي8  »زنقة و د زيز رقم 

 90000  -  (0 رقم   لط8بق  لت8ني 

»حي  لحجيالت  إلى  طنجة  ملغرب« 
طنجة   90000  -  (0 رقم   6 زنقة 

 ملغرب«.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   29 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3872.

225I

Atlas Valora Conseil

CHARAF DISTRIBUTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH  ملغرب

CHARAF DISTRIBUTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع عبد 

 لكريم  لخط8بي إق8 ة جش د رقم 

09)  لط8بق  لث8لث شقة رقم 73 

جليز - 70000  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(25027

 06 في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.CHARAF DISTRIBUTION

:  النشطة  غرض  لشركة بإيج8ز 

غير  و  تشزيع  لغد ئية  و   لتج8رية 

 لغد ئية .

ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

جش د  إق8 ة  عبد  لكريم  لخط8بي 
رقم  09)  لط8بق  لث8لث شقة  رقم 

73 جليز - 70000  ر كش  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيدة شر ف  لدين غزالن : 500 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 لسيدة شر ف  لدين  ريم : 500 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

غزالن  شر ف  لدين   لسيدة 

 8( رقم  درب  لش8وش  عنش نه) ) 

70050  ر كش  سيبع  لشم8لي 

 ملغرب.

شر ف  لدين  ريم   لسيدة 

 8( رقم  درب  لش8وش  عنش نه) ) 

70050  ر كش  سيبع  لشم8لي 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

غزالن  شر ف  لدين   لسيدة 

 8( رقم  درب  لش8وش  عنش نه) ) 

70050  ر كش  سيبع  لشم8لي 

 ملغرب

شر ف  لدين  ريم   لسيدة 

 8( رقم  درب  لش8وش  عنش نه) ) 

70050  ر كش  سيبع  لشم8لي 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 7667.

226I

خبرة  لشرق

MARINA ATLAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة
خبرة  لشرق

79 ش8رع  لبك18 لهبيل  ق8 ة ري8ض 
 ملدينة شقة رقم 3 برك8ن 79 ش8رع 
 لبك18 لهبيل  ق8 ة ري8ض  ملدينة 
شقة رقم 3 برك8ن، 699، برك8ن 

 ملغرب
MARINA ATLAL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 6  ملركب 
 لتج8ر1  8رين8  لسعيدية برك8ن - 

63300 برك8ن  ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.(775

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تم تعيين   2022 أبريل   25  ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة)  جديد   سير 

بلعش�ضي  ريم كمسير وحيد
تبع8 لقبش7  ستق8لة  ملسير.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  07 بت8ريخ  ببرك8ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 246/2022.
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

BOUSSOUNI SERVICE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم78  لشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
 لرقم )  لعم8رة )9  لحي  لحسني 
 نطقة  ألنشطة  القتص8دية ، 

76300،  ليشسفية  ملغرب
BOUSSOUNI SERVICE شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 
378  كرر حي  لقدس - 76300 

 ليشسفية  ملغرب .
رفع رأسم78  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.(623

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تم   2022 فبر ير   0( في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسم78  لشركة  رفع 

»820.000 درهم« أ1  ن »300.000 

عن  درهم«   (.(20.000« إلى  درهم« 

إد 8ج  حتي8طي أو أرب8ح أو   : طريق 

عالو ت إصد ر في رأس  مل78.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ب8ليشسفية بت8ريخ 26 أبريل 

2022 تحت رقم 3)).
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

FZ PRESTA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 لرقم )  لعم8رة )9  لحي  لحسني 

 نطقة  ألنشطة  القتص8دية ، 

76300،  ليشسفية  ملغرب

FZ PRESTA شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ركز ر س 

 لعين - 76300  ليشسفية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

333(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   0(

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 FZ  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.PRESTA

أشغ78   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ختلفة و  لبن8ء

 الشغ78  لفالحية

 الستير د و  لتصدير.

عنش ن  ملقر  الجتم8عي :  ركز ر س 

 لعين - 76300  ليشسفية  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 600.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 6.000  : ف8طمة  فصيح   لسيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيدة ف8طمة فصيح عنش نه) ) 
 (57 رقم   0( زنقة   02  لس8ملية 

20700  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة ف8طمة فصيح عنش نه) ) 
 (57 رقم   0( زنقة   02  لس8ملية 

20700  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ب8ليشسفية بت8ريخ 22 أبريل 

2022 تحت رقم 0)).
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audilex accounting

ABM SURVEILLANCE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

audilex accounting

 rue al mouzdalifa imm sami

 n°17 ، 40000، marrakech

maroc

 ABM SURVEILLANCE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  بش ب 

 ر كش  نطقة 20 عم8رة7)) 

 لشقة5) - 70000  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(2507(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 27  8رس 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 ABM  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.SURVEILLANCE SARL
 - :  ملر قبة  غرض  لشركة بإيج8ز 

 لحر سة.
:  بش ب  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
عم8رة7))   20  ر كش  نطقة 

 لشقة5) - 70000  ر كش  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (0.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 500  :  لسيد عبد  للطيف  غر ر 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 AHMITI BENJAMIN  لسيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   : 500

للحصة.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عبد  للطيف  غر ر   لسيد 
 20 عنش نه) )  بش ب  ر كش  نطقة 
عم8رة7))  لشقة5) 70000  ر كش 

 ملغرب.
 AHMITI BENJAMIN  لسيد 
عنش نه) ) ش8رع 8  18 975)  لبينس 

0)737  لبينس فرنس8.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عبد  للطيف  غر ر   لسيد 
 20 عنش نه) )  بش ب  ر كش  نطقة 
عم8رة7))  لشقة5) 70000  ر كش 

 ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   29 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35322).
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DAMO CONSULTING SARL

MAHER ALUMINIUM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 1° ETG N°18 57

 TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

MAHER ALUMINIUM شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

بئر  نزر ن 7 زنقة و د  لي8ن  ق8 ة 
 لزهر ء  لط8بق 5 رقم 9) - 90000 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(26799

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   07
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.MAHER ALUMINIUM
نج8رة   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 الملنيشم و  الشغ78  ملتنشعة .
عنش ن  ملقر  الجتم8عي : ش8رع بئر 
 نزر ن 7 زنقة و د  لي8ن  ق8 ة  لزهر ء 
طنجة   90000  -  (9 رقم   5  لط8بق 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (00  :  لسيد  دريس  لف8تحي 

حصة بقيمة 000.) درهم للحصة .
 (00  :  لسيد   دريس  لف8تحي 
 (00.000 بقيمة  حصة  جتم8عية 

درهم.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد  دريس  لف8تحي عنش نه) ) 
 375 عم8رة   35  لعرف8ن  جمشعة 
طنجة   90090  2( رقم   03 ط8بق 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  دريس  لف8تحي عنش نه) ) 

 375 عم8رة   35  لعرف8ن  جمشعة 

طنجة   90090  2( رقم   03 ط8بق 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 253279.

23(I

FINAUDIT

BP PHARM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

BP PHARM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لد ر 

 لبيض8ء ، حي  شال1 عبد هللا ، 

ش8رع 39 رقم ) ،  لط8بق  ألو7 ، 

عين  لشق - 20000  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.2(2075

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

2022 تم تحشيل  07 أبريل   ملؤرخ في 

للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 

، حي  شال1 عبد هللا  » لد ر  لبيض8ء 

 ، ،  لط8بق  ألو7   ( رقم   39 ش8رع   ،

20000  لد ر  لبيض8ء   - عين  لشق 

 p30(( طريق   5 »رقم  إلى   ملغرب« 

 27(82  - بشسكشرة  لد ر  لبيض8ء 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب«.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 07 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 18 2022 تحت رقم 39)823.

232I

KBYS CALL

KBYS CALL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

KBYS CALL

ز وية زنقة  أل ير  شال1 عبد هللا و 

زنقة  لنخلة عم8رة ) ط7 شقة 7 ، 

20000،  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

KBYS CALL شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ز وية زنقة 

 أل ير  شال1 عبد هللا و زنقة  لنخلة 

عم8رة ) ط7 شقة 7 - 20000  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57(707

 2( في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 KBYS  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.CALL

:  لتسشيق  غرض  لشركة بإيج8ز 

بجميع  و  التص8الت  عبر  له8تف 

أنش عه8.

ز وية   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

زنقة  و  هللا  عبد  زنقة  أل ير  شال1 

 لنخلة عم8رة ) ط7 شقة 7 - 20000 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد  لسيفر بدر : 000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
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و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 (8  لسيد  لسيفر بدر عنش نه) ) 

شقة   6 زنقة حسن  لصغير  لط8بق 

70 20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 (8  لسيد  لسيفر بدر عنش نه) ) 

شقة   6 زنقة حسن  لصغير  لط8بق 

70 20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 26 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 707)57.

233I

El Jabran-Compta

بو أنفست هيلس
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

El Jabran-Compta

 Av Moulay Ismail,IM Moulay.(7

Ismail,6eme étage n°23-

TANGER ، 90000، طنجة  ملغرب

بش أنفست هيلس شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 7) ش8رع 

 شال1  سم8عيل عم8رة  شال1 

 سم8عيل  لط8بق 6 رقم 23 - 9000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(26789

في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (3

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
بش   : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

أنفست هيلس.
:  لتطشير  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لعق8ر1 لالستير د و لتصدير.
 (7  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
ش8رع  شال1  سم8عيل عم8رة  شال1 
 9000 - 23 6 رقم   سم8عيل  لط8بق 

طنجة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : ط8رق  بشدخ8ني   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 (000  : ط8رق  بشدخ8ني   لسيد  

بقيمة 00.000) درهم.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
بشدخ8ني ط8رق عنش نه) )   لسيد 
س.ط.م   27/1 طر نسف8لسترت 
أونفرس   2000  2550 كشنتيش 

بلجيك8.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
بشدخ8ني ط8رق عنش نه) )   لسيد 
س.ط.م   27/1 طر نسف8لسترت 
كشنتيش 2550 2000 أونفرس بلجيك8
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3775.
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Atlas Valora Conseil

SURGEC TRAVAUX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH  ملغرب
 SURGEC TRAVAUX

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لشطر 

 الو7 حرف )ك) رقم 26) 

ت8 نصشرت 70300  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(25025

 (9 في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.SURGEC TRAVAUX

و  :  لبن8ء  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 الشغ78  لعمش ية.

:  لشطر  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 الو7 حرف )ك) رقم 26) ت8 نصشرت 

70300  ر كش  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  :  لسيد  مش�ضي  لكبير 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )   لسيد  مش�ضي  لكبير 
 (26 رقم  )ك)  حرف   لشطر  الو7 

ت8 نصشرت 70300  ر كش  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )   لسيد  مش�ضي  لكبير 
 (26 رقم  )ك)  حرف   لشطر  الو7 

ت8 نصشرت 70300  ر كش  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 7663.

235I

EL MARSA CONSEIL

RGBUS TRANS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
ش8رع  دريس  الو7 رقم  لد ر 93) ، 

70000،  لعيشن  ملغرب
RGBUS TRANS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  دينة 
 لشف8ق رقم A(253  لعيشن - 

70000  لعيشن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
7(777

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   28
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.RGBUS TRANS
تشتغل   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
وخ8رجه  د خل  ملغرب   لشركة 
لحس8ب  نقل  لع8 لين  في  ج78 
 لغيرونقل  ألفر د لحس8بهم  لخ8ص, 
نقل  لبض8ئع للحس8ب  لخ8ص, نقل 
لحس8ب  لغير,  ملش صالت   لبض8ئع 

 ملدرسية, تأجير  آلالت.
:  دينة  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 لشف8ق رقم A(253  لعيشن - 70000 

 لعيشن  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيدة عش طف  لركيبي : 000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
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 لسيد ة عش طف  لركيبي : 000) 
بقيمة 00) درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عش طف  لركيبي   لسيدة 
بدون  زنقة  شال1  دريس  عنش نه) ) 
 70000 حي  لفد ء  لعيشن  رقم 

 لعيشن  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عش طف  لركيبي   لسيدة 
بدون  زنقة  شال1  دريس  عنش نه) ) 
 70000 حي  لفد ء  لعيشن  رقم 

 لعيشن  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   29 بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 1237/2022.

236I

LAF CONSEIL

SOCIETE HE BUILDING 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

LAF CONSEIL
 LOTISSEMENT EL HAMED
 N262 EL MAJJATIA OULAD

 TALEB CASABLANCA ، 20490،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE HE BUILDING شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 7) 

س8حة ش8ر7 نيكش7  لط8بق  لس8بع 
رقم 2  لد ر  لبيض8ء - 20700 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
570983

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 )3  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.SOCIETE HE BUILDING

أعم78   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لبن8ء.

 (7  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

نيكش7  لط8بق  لس8بع  س8حة ش8ر7 
 20700  - 2  لد ر  لبيض8ء  رقم 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد  لصديق  يت  لط8لب 

درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  لصديق  يت  لط8لب 

دو ر  سف8لن  فالندر   عنش نه) ) 
ز كشرة 20700 ز كشرة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  لصديق  يت  لط8لب 

دو ر  سف8لن  فالندر   عنش نه) ) 
ز كشرة 20700 ز كشرة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 2( بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم -.
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 لركيبي

MOTO IMRANE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 لركيبي

كلميم ، 000)8، كلميم  ملغرب

MOTO IMRANE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 
 لحسن  لث8ني زنقة  أل م  ملتحدة 

رقم 25) ط8نط8ن. - 82000 
ط8نط8ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
6093

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 29  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.MOTO IMRANE
غرض  لشركة بإيج8ز : بيع و شر ء 

 لدر ج8ت  لن8رية و قطع  لغي8ر . .
ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
زنقة  أل م  ملتحدة   لحسن  لث8ني 
رقم 25) ط8نط8ن. - 82000 ط8نط8ن 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : حش 8ني  هش8م   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  حش 8ني  هش8م   لسيد 
حي  لسعديين )0  لزنقة 7) رقم 07 

كلميم 000)8 كلميم  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  حش 8ني  هش8م   لسيد 
حي  لسعديين )0  لزنقة 7) رقم 07 

كلميم 000)8 كلميم  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   26  البتد ئية بط8نط8ن بت8ريخ 

2022 تحت رقم 86.

238I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

AUTO LACHQAR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

ش8رع  لحسن  لث8ني رقم )8 حي 

 avenue سيط8 سشق  لسبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk

sebt، 23550، سشق  لسبت  ملغرب

AUTO LACHQAR شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي تجزئة 

 شرف  لرقم 8) سشق  لسبت - 

23550 سشق  لسبت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

377

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   05

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 AUTO : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

. LACHQAR

بيع   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لسي8ر ت  ملستعملة.

تجزئة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 - سشق  لسبت   (8  شرف  لرقم 

23550 سشق  لسبت  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  : لشقر   لسيد  لخدير 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
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 لسيد  لخدير لشقر عنش نه) ) حي 
سشق   23550  لهدى سشق  لسبت 

 لسبت  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  لشقر   لسيد  لخدير 

 23550 سشق  لسبت  حي  لهدى 

سشق  لسبت  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية بسشق  لسبت  والد  لنمة 

رقم  تحت   2022 أبريل   29 بت8ريخ 

.265

239I

ر ز1 لالستش8ر ت

BON CONFORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

ر ز1 لالستش8ر ت

ش8رع 27 نشنبر عم8رة حمد1 ولد 

 لرشيد  لط8بق رقم )0 شقة رقم )0 

 لعيشن ، 70000،  لعيشن  ملغرب

BON CONFORT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 شال1  سم8عيل حي  ملكتب  لشطني 

للسكك  لحديدية ش8رع رقم )0 

زنقة 03 رقم 20  لحي  ملحمد1 

 لد ر لبيض8ء. - 20000  لد ر لبيض8ء 

 ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(7873(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

 ملؤرخ في 28  8رس 2022 تم تحشيل 

للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 

»ش8رع  شال1  سم8عيل حي  ملكتب 

 لشطني للسكك  لحديدية ش8رع رقم 
20  لحي  ملحمد1  رقم   03 زنقة   0(

 لد ر لبيض8ء. - 20000  لد ر لبيض8ء 

 ملغرب« إلى »زنقة أكفش7 رقم 8) حي 

 70000  - )0  لعيشن.  خط  لر لة 

 لعيشن  ملغرب«.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 28 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 8رس 2022 تحت رقم 622)).

270I

CABINET RAMI EXPERTISE

SINOFRA GROUP

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

SINOFRA GROUP شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

عبد  لكريم  لخط8بي، عم8رة  بن 

 ش�ضى  لغش ش  لط8بق  لث8ني ف8س - 

30000 ف8س  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.7070(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

2022 تم تحشيل  05 أبريل   ملؤرخ في 

للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 

» ش8رع عبد  لكريم  لخط8بي، عم8رة 

 بن  ش�ضى  لغش ش  لط8بق  لث8ني 

إلى  ف8س  ملغرب«   30000  - ف8س 

أوالد  جم8عة  أوالد  لهش ر1  »دو ر 

ف8س   30000  - ف8س  أحش ز  طيب 

 ملغرب«.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   29 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 2336.

27(I

STE SMART TAX & AUDIT

STE CECCR
إعالن  تعدد  لقر ر ت

STE SMART TAX & AUDIT

 DOUAR OULED TALEB,

 LOTISSEMENT ASSAKANE AL

 ANIKE CENTRE DIAMAND

 2EME ETG N°8، 20610،

CASABLANCA MAROC

STE CECCR »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: إق8 ة 

 لحديقة شقة )7,  لط8بق 7, عين 

 لسبع - -  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.(5686(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

تم  تخ8ذ   202( 27 شتنبر   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 

تحشيل  ملقر  الجتم8عي  لى  لد ر 

07,  ملكتب رقم   لبيض8ء,عم8رة رقم 
ش8رع زوليخة نصر1   ,5 77,  لط8بق 

تجمع فلشريد  سنتر ب8رك.

على  ينص  2:  لذ1  رقم  قر ر 

رأسم78  لشركة  في   8يلي:  لزي8دة 

 , درهم   2.000.000,00 قدره  مل8 

درهم  لى   7.000.000,00 لنقله  ن 

6.000.000,00 درهم.

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

بند رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 

 ,07 رقم  عم8رة   :  ملقر  الجتم8عي 

ش8رع   ,5 77,  لط8بق  رقم   ملكتب 

زوليخة نصر1 تجمع فلشريد  سنتر 

ب8رك

على  ينص  6:  لذ1  رقم  بند 

يتم  ملس8همة في  لشركة  ن   8يلي: 

مل8  طرف  لسيد  دريس  لحفظي 

درهم و  لسيد   5.720.000,00 قدره 

 280.000.00 قدره  مل8   نير لحفظي 

درهم . 

بند رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 
 6.000.000,00 ر سم78  لشركة 
سهم   60.000 درهم  قسم  لى 
00.00) درهم للسهم  لش حد  بقيمة 
:  لسيد  و  شزعة على  لشكل  لت8لي 
و  سهم   57.200  دريس  لحفظي 

 لسيد  نير لحفظي 2.800 سهم.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 22 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 987)82.

272I

MOGADOR CONSULTING

 AUTO ECOLE OUCHALLA
FRERES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

 AUTO ECOLE OUCHALLA
FRERES شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ملحل 

 ملتش جد بمركز بيزض8ض - 77000 
 لصشيرة  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
6(23

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 AUTO : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

. ECOLE OUCHALLA FRERES
:  درسة  بإيج8ز  غرض  لشركة 

تعليم  لسي8قة.
:  ملحل  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 77000  - بيزض8ض  بمركز   ملتش جد 

 لصشيرة  ملغرب .
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أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 
درهم،  قسم ك8لت8لي:

 370  : هللا  عبد   لسيد  ش8لة 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 لسيد  ش8لة لحسن : 330 حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

330 حصة   :  لسيد  ش8لة رشيد 
بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  ش8لة عبد هللا عنش نه) ) 
 77000  7 27  لبحيرة  لشطر 

 لصشيرة  ملغرب .
عنش نه) )  لحسن   لسيد  ش8لة 
77000  لصشيرة  دو ر  كير ر  كليف 

 ملغرب.
عنش نه) )  رشيد   لسيد  ش8لة 
77000  لصشيرة  دو ر  كير ر  كليف 

 ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  ش8لة عبد هللا عنش نه) ) 
 77000  7 27  لبحيرة  لشطر 

 لصشيرة  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  07  البتد ئية ب8لصشيرة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 77).
273I

- MADIF SERVICES - SARL AU

ZED EXPRESE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

- ZED EXPRESE- SARL AU
 LOT S E NASSIM I IMM 10 MAG
 67 HAY RAHMA SALE ، 11000،

SALE MAROC

ZED EXPRESE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي تجزئة 

 لنسيم )  ق8 ة 0)  حل رقم 67 

حي  لرحمة سال - سال 00))) سال 

 ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.3(667

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

)202 تم تعيين  )0 يشليشز   ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة)  جديد   سير 

دعنشن عص8م كمسير وحيد

تبع8 لقبش7  ستق8لة  ملسير.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   25 بت8ريخ  بسال   البتد ئية 

2022 تحت رقم 38777.

277I

- MADIF SERVICES - SARL AU

ZED EXPRESE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

- ZED EXPRESE- SARL AU

 LOT S E NASSIM I IMM 10 MAG

 67 HAY RAHMA SALE ، 11000،

SALE MAROC

ZED EXPRESE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي تجزئة 

 لنسيم )  ق8 ة 0)  حل رقم 67 حي 

 لرحمة سال 000)) سال  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.3(667

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   202( يشليشز   0( في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

تفشيت  لسيد )ة)  بر هيم  لزجلي 

أصل  حصة  جتم8عية  ن   (.000

)ة)  لف8ئدة  لسيد  حصة   (.000

يشليشز   0( بت8ريخ  دعنشن  عص8م 

.202(

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

أبريل   25 بت8ريخ  بسال   البتد ئية 

2022 تحت رقم 38777.

275I

LAF CONSEIL

SOCIETE CONSTFRERE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LAF CONSEIL

 LOTISSEMENT EL HAMED

 N262 EL MAJJATIA OULAD

 TALEB CASABLANCA ، 20490،

CASABLANCA MAROC

SOCIETE CONSTFRERE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 7) 

س8حة ش8ر7 نيكش7  لط8بق  لس8بع 
رقم 2  لد ر  لبيض8ء - 20700 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57(879

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   ((

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.SOCIETE CONSTFRERE

أعم78   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لبن8ء و غسل  لسي8ر ت.

 (7  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

نيكش7  لط8بق  لس8بع  س8حة ش8ر7 
 20700  - 2  لد ر  لبيض8ء  رقم 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 500  :  لسيد  حمد  لحمشيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 لسيد  حمد كنكشح : 500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  حمد  لحمشيد عنش نه) ) 
 ( رقم   (7 عم8رة ب   ق8 ة  لبيض8ء 
20700  لد ر  سيد1  ش ن  لبيض8ء 

 لبيض8ء  ملغرب.
عنش نه) )  كنكشح   لسيد  حمد 
 6 رقم   97 عم8رة  تجزءة  لضم8ن 
20700  لد ر  عين  لشق  لبيض8ء 

 لبيض8ء  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  حمد  لحمشيد عنش نه) ) 
 ( رقم   (7 عم8رة ب   ق8 ة  لبيض8ء 
20700  لد ر  سيد1  ش ن  لبيض8ء 

 لبيض8ء  ملغرب
عنش نه) )  كنكشح   لسيد  حمد 
 6 رقم   97 عم8رة  تجزءة  لضم8ن 
20700  لد ر  عين  لشق  لبيض8ء 

 لبيض8ء  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 29 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822658.

276I

FIDORO MULTI-SERVICES

CHRONO DAKHLA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
CHRONO DAKHLA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ملنطقة 
 لصن8عية  لسالم، تجزئة رقم 2)، 
 لد خلة. - 73000  لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

2(397
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.CHRONO DAKHLA
أنشطة   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ملترلشجي8.
:  ملنطقة  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 ،(2 رقم  تجزئة   لصن8عية  لسالم، 

 لد خلة. - 73000  لد خلة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد علش ن حميد : 500 حصة 

بقيمة 00,00) درهم للحصة .
حصة   500  :  لسيد عب8د  حمد 

بقيمة 0.000) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  حميد  علش ن   لسيد 

 لد خلة 73000  لد خلة  ملغرب.
عنش نه) )  عب8د  حمد   لسيد 

 لرب8ط 0060)  لرب8ط  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  حميد  علش ن   لسيد 

 لد خلة 73000  لد خلة  ملغرب
عنش نه) )  عب8د  حمد   لسيد 

 لرب8ط 0060)  لرب8ط  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 26 بت8ريخ  بش د1  لذهب   البتد ئية 

أبريل 2022 تحت رقم 733.

277I

FIDORO MULTI-SERVICES

 GROUP WELDING*
 DAKHLA MULTISERVICES

*G.W.D.M
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
 GROUP WELDING DAKHLA*
 MULTISERVICES *G.W.D.M
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  لقسم 

2،  لزنقة ))،  لرقم 07،  لد خلة. - 

73000  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

2(395

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (5

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

 GROUP WELDING DAKHLA*

.MULTISERVICES *G.W.D.M

جميع   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

أشغ78  لنج8رة  ملعدنية،  ألملنيشم 

وخد 8ت  أشغ78  و إلينشكس، 

ع8 ة،  ستير د  تج8رة   ختلفة، 

وتصدير. .

حي   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 ،07 ))،  لرقم  2،  لزنقة   لقسم 

 لد خلة. - 73000  لد خلة  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

حصة   250  :  لسيد  لب8ز  لبشير 

بقيمة 00,00) درهم للحصة .

 لسيد بج8جي يشنس : 250 حصة 

بقيمة 00,00) درهم للحصة .

 250  :  لسيد  يت  حمد لحسن 

حصة بقيمة 00,00) درهم للحصة .

 لسيد ب8لعجلي عزيز : 250 حصة 

بقيمة 00,00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )   لسيد  لب8ز  لبشير 

أك8دير 80652 أك8دير  ملغرب.

عنش نه) )  يشنس  بج8جي   لسيد 
بنشر  سيد1   27350 بنشر  سيد1 

 ملغرب.

لحسن   لسيد  يت  حمد 
83007  والد  ت8يمة  عنش نه) )  والد 

ت8يمة  ملغرب.
عنش نه) )  عزيز  ب8لعجلي   لسيد 

 ملحمدية 28830  ملحمدية  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )   لسيد  لب8ز  لبشير 

أك8دير 80652 أك8دير  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 26 بت8ريخ  بش د1  لدهب   البتد ئية 

أبريل 2022 تحت رقم 732.
278I

AL HUDA CONSEIL SARL

BRIOCHE FEZ
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
)7 ش8رع  حمد  لزرقطشني  ق8 ة 

كشثر  لشقة 9 ، 30000، ف8س 
 ملغرب

BRIOCHE FEZ شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي تجزئة 

ي8سين  لقطعة 5 بالد  بن عبد هللا 
طريق صفرو - 30000 ف8س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
72777

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   20
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.BRIOCHE FEZ
 - :  قهى  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 طعم.

تجزئة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

بالد  بن عبد هللا   5 ي8سين  لقطعة 

طريق صفرو - 30000 ف8س  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد  صطفى علش1  سم8عيلي 

درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  صطفى علش1  سم8عيلي 
70) زنقة  عنش نه) )  ق8 ة س8رة رقم 
صفرو  طريق   2 حي  لشف8ء  طشرينش 

30000 ف8س  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  صطفى علش1  سم8عيلي 
70) زنقة  عنش نه) )  ق8 ة س8رة رقم 
صفرو  طريق   2 حي  لشف8ء  طشرينش 

30000 ف8س  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية بف8س بت8ريخ 07  18 2022 

تحت رقم 2037.

279I

AL HUDA CONSEIL SARL

STATION OUED JEMAA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

AL HUDA CONSEIL SARL

)7 ش8رع  حمد  لزرقطشني  ق8 ة 

كشثر  لشقة 9 ، 30000، ف8س 

 ملغرب

STATION OUED JEMAA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي :  لرقم 

79  ملنظر  لجميل  لنرجس طريق 

سيد1  حر زم - 30000 ف8س 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.62769
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بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تقرر حل   2022 أبريل   07  ملؤرخ في 
شركة   STATION OUED JEMAA
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 
وعنش ن  درهم   (00.000 رأسم8له8 
79  ملنظر   قره8  إلجتم8عي  لرقم 
سيد1  طريق   لجميل  لنرجس 
 حر زم - 30000 ف8س  ملغرب نتيجة 

لعدم تحقيق أ1 رقم  ع8 الت.
و عين:

و  عبد  الاله  جبيلي   لسيد)ة) 
تجزئة  لهش ء  لجميل  عنش نه) ) 
ف8س   30000 طريق صفرو   87 رقم 

 ملغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 
بت8ريخ 07 أبريل 2022 وفي  لرقم 79 
 ملنظر  لجميل  لنرجس طريق سيد1 

 حر زم - 30000 ف8س  ملغرب.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 لتج8رية بف8س بت8ريخ 07  18 2022 

تحت رقم 2039.
250I

El Jabran-Compta

بلجك طرانس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

El Jabran-Compta
 Av Moulay Ismail,IM Moulay.(7

Ismail,6eme étage n°23-
TANGER ، 90000، طنجة  ملغرب

بلجك طر نس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 3 إق8 ة 
 لفر بي  كتب 35 ش8طئ إفريقي8 
 لط8بق 3 - 90000 طنجة  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.(07(7(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
 ملؤرخ في 27 فبر ير 2022 تم تحشيل 
للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 
ش8طئ   35 إق8 ة  لفر بي  كتب   3«
طنجة   90000  -  3 إفريقي8  لط8بق 
 ملغرب« إلى »27 تجزئة  ألنش ر  لط8بق 

2 - 90000 طنجة  ملغرب«.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
27  8رس  بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 2777.

25(I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE TRANS-MED AZHAR
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
 STE TRANS-MED AZHAR SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي تجزئة 
 لبح8رة و د1 لش - تطش ن تطش ن 

93000 تطش ن  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3(797
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 28  8رس 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. TRANS-MED AZHAR SARL
تقشم   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
ب8شغ78  لنقل  لطرقي   لشركة 
خ8رجه  و  د خل  ملغرب  للبض8ئع 
جميع  لعملي8ت  و  لحس8ب  لغير 

 ملرتبطة به8 ..
تجزئة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
تطش ن  تطش ن   - لش  و د1   لبح8رة 

93000 تطش ن  ملغرب .
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسم78  لشركة:   بلغ 

00.000,00) درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد  حمد  الزهر  لركيك : 500 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 لسيد  حمد  لركيك : 500 حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

 :  لسيد   حمد  الزهر  لركيك 
500 بقيمة 00) درهم.

 500  :  لسيد  حمد  لركيك 
بقيمة 00) درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  حمد  الزهر  لركيك 
)0300  لك8نتي  عنش نه) )  سب8ني8 

 سب8ني8.
عنش نه) )   لسيد  حمد  لركيك 
 93080 حي  ملصلى ب8ششية و د1 لش 

تطش ن  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )   لسيد  حمد  لركيك 
 93080 حي  ملصلى ب8ششية و د1 لش 

تطش ن  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   27 بت8ريخ  بتطش ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 299).
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BUSINESS CENTER.COM

DIYAH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

BUSINESS CENTER.COM
ش8رع عبد  ملش ن رقم 236 إق8 ة ف 
8  لط8بق  لث8ني رقم 6 ، 20390، 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب
DIYAH شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : ش8رع 

عبد  ملش ن رقم 236، ش8رع ب8سكي، 
 ق8 ة ف8، ط8بق 2  كتب رقم 6 - 

20260  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
.75872(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تقرر حل   2022 أبريل   25  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  شركة   DIYAH

 (00.000 رأسم8له8   ملحدودة  بلغ 

درهم وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

236، ش8رع ب8سكي،  عبد  ملش ن رقم 

 -  6 2  كتب رقم  ط8بق   ق8 ة ف8، 

20260  لد ر  لبيض8ء  ملغرب نتيجة 

لعدم تحقيق غرض  لشركة.

و عين:

 لسيد)ة) عدن8ن عمر و عنش نه) ) 
ري8ض  ربيعة  لعدوية  ق8 ة  زنقة 

2)) الجيروند  3 شقة   ملششر ط8بق 

20750  لد ر  لبيض8ء  ملغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

بت8ريخ 25 أبريل 2022 وفي ش8رع عبد 

 ملش ن رقم 236، ش8رع ب8سكي،  ق8 ة 

ف8، ط8بق 2  كتب رقم 6 - 20260 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 07 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 18 2022 تحت رقم 55)823.

253I

ديش ن  الست8ذ أكرم زهير  شثق بمر كش

 CONCEPT INVESTMENT

GROUP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ديش ن  الست8ذ أكرم زهير  شثق 

بمر كش

ش8رع عبد  لكريم  لخط8بي عم8رة 
رقم 08 شقة رقم 0)  لط8بق  لث8لث 

، 70000،  ر كش  ملغرب

 CONCEPT INVESTMENT

GROUP شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي بمر كش 

إق8 ة  سكجشر، سشكش ة رقم 

30)2،  لط8بق  ألو7 ، شقة رقم 5 - 

70000  ر كش  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(27835
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في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 23  8رس 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 
 CONCEPT INVESTMENT

.GROUP
غرض  لشركة بإيج8ز :  

- إلنع8ش  لعق8ر1.
-كل أعم78  لبن8ء. 
- ش كبة  ملش8ريع.

في  حصص  أخذ  أو  -  ملش8ركة 
جميع  لشرك8ت أو  ملق8والت و شر ء 

 لقيم و  لسند ت.
- ملط8عم،  لسي8حة

بمر كش   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
رقم  سشكش ة  إق8 ة  سكجشر، 
30)2،  لط8بق  ألو7 ، شقة رقم 5 - 

70000  ر كش  ملغرب .
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 50  : فهيم   لسيد سعيد جشرج 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
حصة   50  : يشنس  الزلي   لسيد 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
فهيم  جشرج  سعيد   لسيد 
عنش نه) ) 875 ش8رع  حمد  لس8دس 
3  لد ر لبيض8ء  حي  الدريسية 

70000  ر كش  ملغرب .
 لسيد يشنس  الزلي عنش نه) ) 875 
ش8رع  حمد  لس8دس حي  الدريسية 
70000  ر كش  3  لد ر لبيض8ء 

 ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
فهيم  جشرج  سعيد   لسيد 
عنش نه) ) 875 ش8رع  حمد  لس8دس 
3  لد ر لبيض8ء  حي  الدريسية 

70000  ر كش  ملغرب

 لسيد يشنس  الزلي عنش نه) ) 875 
ش8رع  حمد  لس8دس حي  الدريسية 
70000  ر كش  3  لد ر لبيض8ء 

 ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 لتج8رية بمر كش بت8ريخ - تحت رقم .
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CABINET SEDDIK & ASSOCIES

NAHLACOM نهلكم
إعالن  تعدد  لقر ر ت

NAHLACOM نهلكم
شركة  س8همة 000.000.) درهم
 ملقر  الجتم8عي : فيال قسمة بلشك 
E) قط8ع 7 حي  لري8ض  لرب8ط 

تحرير ثالثة أرب8ع  ن  بلغ رأسم78 
 لشركة 

بمقت�ضى  حضر   .I
شركة  ملس8همي   جلس  الد رة، 
NAHLACOM SA نهلكم ، بت8ريخ7) 

 8رس 2022 ، تم  8 يلي :
تحرير ثالثة أرب8ع  ملتبقية   •
رأسم78  لشركة  ملكتتب   ن  بلغ 
 750.000 قدره  بم8  و  لغير  دفشع 
و  س8ئلة  ث8بتة  ديشن  درهم  ق8بل 
طرف  ملس8همين  ن   ستحقة  ن 
رأسم78  عن  أجل  لتحرير  لك8 ل 

750 ألف درهم.
7  ن  لق8نشن  تغيير  لبند   •

 ألس8�ضي للشركة.
تم  إليد ع بكت8بة  لضبط   .II
 28 يشم  ب8لرب8ط  ب8ملحكمة  لتج8رية 

 بريل 2022 تحت رقم 27280). 
تم إيد ع  لتصريح بتعديل   .III
 28 يشم  ب8لرب8ط   لسجل  لتج8ر1 

 بريل 2022 تحت رقم 37)3.
بمث8بة  عالن

255I

advanced finance corporate

HYPERTEC SYSTEM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
20800، mohammedia maroc

HYPERTEC SYSTEM شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ز وية ش8رع 
 لجيش  مللكي و زنقة ألز س  لط8بق 

3  كتب 2) - 20300  ملحمدية 
 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.23737
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تمت   2022 أبريل   20 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :
سليمة سبيلي  )ة)  تفشيت  لسيد 
00) حصة  جتم8عية  ن أصل 00) 
)ة) عبد  لعزيز  حصة لف8ئدة  لسيد 

أكديش بت8ريخ 20 أبريل 2022.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
 البتد ئية ب8ملحمدية بت8ريخ 20 أبريل 

2022 تحت رقم 875.
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advanced finance corporate

HYPERTEC SYSTEM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
20800، mohammedia maroc

HYPERTEC SYSTEM شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ز وية ش8رع 
 لجيش  مللكي زنقة ألز س  لط8بق 3 
 كتب 2) ،20300  ملحمدية  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.23737
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تم تعيين   2022 أبريل   20  ملؤرخ في 
 سير جديد للشركة  لسيد)ة) أكديش 

عبد  لعزيز كمسير وحيد

تبع8 لقبش7  ستق8لة  ملسير.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  07  البتد ئية ب8ملحمدية بت8ريخ 

2022 تحت رقم 875.

257I

3CK

ZAMRANI PRO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

3CK

5  ق8 ة  دم 3  لط8بق  الو7 شقة 

رقم 3 ش8رع  ملحطة سم8علة سط8ت 

، 26000، سط8ت  ملغرب

ZAMRANI PRO شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي شقة 5 

 لط8بق  لت8ني زنقة آبن سين8 درب 

عمر سط8ت - 26000 سط8ت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

6003

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2020 يشنيش   29

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.ZAMRANI PRO

غرض  لشركة بإيج8ز : أعم78 بن8ء 

 ختلفة وكهرب8ء للبن8ي8ت..

 5 شقة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

درب  سين8  آبن  زنقة   لط8بق  لت8ني 

عمر سط8ت - 26000 سط8ت  ملغرب.
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أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد  لز ر ني نشر لدين : 000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

نشر لدين   لسيد  لز ر ني 

 3 عنش نه) )  ق8 ة سلط8نة  لشطر 

 26000 سط8ت   (8 7  لشقة  بلشك 

سط8ت  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

نشر لدين   لسيد  لز ر ني 

 3 عنش نه) )  ق8 ة سلط8نة  لشطر 

 26000 سط8ت   (8 7  لشقة  بلشك 

سط8ت  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
)2 يشليشز   البتد ئية بسط8ت بت8ريخ 

2020 تحت رقم 396/20.

258I

EL MARSA CONSEIL

OULAAOUD PRODUCTION
إعالن  تعدد  لقر ر ت

EL MARSA CONSEIL

ش8رع  دريس  الو7 رقم  لد ر 93) ، 

70000،  لعيشن  ملغرب

 OULAAOUD PRODUCTION

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: ش8رع 

طلحة بن  لزبير عم8رة قريش رقم 

)0  لحي  ملحمد1  لعيشن - 70000 

 لعيشن  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.239(7

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

تم  تخ8ذ   2022 أبريل   28  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 

 ض8فة نش8ط.

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 
 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

بند رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 
- لسيطرة على أ1 نشع  ن  لط8ئر ت 
و ملف8وض8ت- - لتج8رة  طي8ر  بدون 
وتصدير  و ستير د  وبيع  شر ء 
و لعمالت  طي8ر  بدون   لط8ئر ت 
وبيع  ذ ت  لصلة-شر ء   ملعدنية 
بدون  وتصدير  لط8ئر ت  و ستير د 
طي8ر و لعمالت  ملعدنية ذ ت  لصلة-
 لتسشيق و لتسشيق  لرقمي و إلقليمي 
أنش ع  لتسشيق- إلنت8ج  وجميع 
 لسمعي  لبصر1- لتدريب  ملنهي-

 لصح8فة- لطب8عة
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   29 بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 1234/2022.
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ADVOLIS

WINNING DISTRIBUTION
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

 WINNING DISTRIBUTION
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لحي 
 لصن8عي  لبست8ن III  لقطعة 

 ألرضية رقم I 119 - 60000 وجدة 
 ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.37(9(
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
 ملؤرخ في 06 فبر ير 2022 تم تحشيل 
للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 
III  لقطعة  » لحي  لصن8عي  لبست8ن 
وجدة   I ((9 - 60000  ألرضية رقم 
 ملغرب« إلى »)) طريق  بن حمديس 
 B 08 - 60000 وج8هد رقم  ملكتب 

وجدة  ملغرب«.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   25 بت8ريخ  بشجدة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 573.
260I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

 CAFE RESTAURANT
DELACROIX

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
ش8رع  لحسن  لث8ني رقم )8 حي 
 avenue سيط8 سشق  لسبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk
sebt، 23550، سشق  لسبت  ملغرب

 CAFE RESTAURANT
DELACROIX شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 لكشرنيش  ق8 ة دي8ر 7 عم8رة   - ب 
 ر ب رقم )0 حي بشركشن - 20053 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
57(755

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (2
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 CAFE  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.RESTAURANT DELACROIX
غرض  لشركة بإيج8ز : -  طعم

-  قهى.
ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
7 عم8رة   - ب   لكشرنيش  ق8 ة دي8ر 
 20053  - )0 حي بشركشن   ر ب رقم 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  : حد و1  حمد   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  حد و1  حمد   لسيد 

تجزئة السيسط8 بيتش رسشر ط8بق 

 28820  6 عم8رة   7 م س   9 شقة   2

 ملحمدية  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  حد و1  حمد   لسيد 

تجزئة السيسط8 بيتش رسشر ط8بق 

 28820 عم8رة   7 س  م   9 شقة   2

 ملحمدية  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 26 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822278.

26(I

KAMA SERVICE

NOUREK INVEST
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إق8 ة أ يرة سيد1 بنشر 

، 27350، سيد1 بنشر  ملغرب

NOUREK INVEST شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ملحل 

 لك8ئن ب 7)2 تجزئة  ألنش ر سيد1 

بنشر - 27350 سيد1 بنشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3285

في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   2(

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.NOUREK INVEST
غرض  لشركة بإيج8ز : - ستغال7 

 قهى و  طعم
-  مشن  لحفالت

- تنظيم  لحفالت.
:  ملحل  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
تجزئة  ألنش ر سيد1   2(7  لك8ئن ب 

بنشر - 27350 سيد1 بنشر  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : نشرة  لقر�ضي   لسيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  نشرة  لقر�ضي   لسيدة 
سيد1  تجزئة  رض  لخير   39 رقم 

بنشر 27350 سيد1 بنشر  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  نشرة  لقر�ضي   لسيدة 
سيد1  تجزئة  رض  لخير   39 رقم 

بنشر 27350 سيد1 بنشر  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 28 بت8ريخ  بنشر  بسيد1   البتد ئية 

أبريل 2022 تحت رقم 72.
262I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 STE D.A.D TRANSPORT
INTERNATIONAL

إعالن  تعدد  لقر ر ت

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي  لفتح زنقة ينبع رقم 32  لعيشن ، 
70000،  لعيشن  ملغرب

 STE D.A.D TRANSPORT
INTERNATIONAL »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره8  الجتم8عي: حي 

 لشحدة ) ش8رع  لشريف  لر �ضي 
رقم 78 - -  لعيشن  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
.27273

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
)202 تم  تخ8ذ  08 دجنبر   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
على  ينص  )0:  لذ1  رقم  قر ر 
غير  بمقت�ضى  لجمع  لع8م   8يلي: 
تقرر   08/12/2021 ت8ريخ   لع8د1 
500 حصة  ن طرف  : تفشيت   لت8لي 
جدير1 هش8م لف8ئدة  لسيد  لديب 
جدير1    ب8رك  ستق8لة  لسيد 

هش8م  ن تسيير  لشركة 
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
على  ينص  )0:  لذ1  رقم  بند 
تعيين  لسيد  لديب   ب8رك   8يلي: 
تغيير  لشكل  للشركة  وحيد  كمسير 
ذ ت  شركة  للشركة  ن   لق8نشني 
 ملسؤولية  ملحدودة  لى شركة ذ ت 
وذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 
 لشحيد تم  اليد ع  لق8نشني لكل ه8ته 
 لتعديالت ب8ملحكمة  البتد ئية خ8رج 
وتحت   29/04/2022 بت8ريخ   الج78 
 18  07 بت8ريخ   1245/2022 رقم 

 2022
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  07 بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 1245/2022.
263I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

NAHLACOM نهلكم
إعالن  تعدد  لقر ر ت

NAHLACOM نهلكم
 ص8دقة على تفشيت أسهم

بمقت�ضى  حضر  جتم8ع   I/  
 جلس  إلد رة بت8ريخ 2)  بريل2022 
ملس8همي شركة NAHLACOM نهلكم 

SA، تمت  ملص8دقة على  8 يلي :
 (0.000 •  ملص8دقة على تفشيت 
نهلكم  شركة  طرف  سهم  ن 
لف8ئدة شركة ه8دية   NAHLACOM
لالستثم8ر ت  جميل  عبد  للطيف 

 HADYA ABDULATIF ش.ذ.م.م 
 JAMEEL INVESTMENTS LLC
وشركة   O & S FARMS وشركة 
تكنشلشجي8  ملغرب   جريسش7 
 AGRISOIL TECHNOLOGY
ر غب  س8 ي  و لسيد   MOROCCO
إسح8ق عبدو و لسيدة نسيم زهر ن. 
• تعديل  لق8نشن  ألس8�ضي للشركة
بكت8بة  لضبط  /IIتم  إليد ع 
 28 يشم  ب8لرب8ط  ب8ملحكمة  لتج8رية 

 بريل2022 تحت رقم 27278)
بتعديل  إيد ع  لتصريح  /IIIتم 
 28 يشم  ب8لرب8ط   لسجل  لتج8ر1 

 بريل2022 تحت رقم 35)3.
بمث8بة  عالن

267I

STE TRAFISCO

FAMILLE 2H
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE TRAFISCO
ش8رع عبدهللا  بن  لزبير  شيلح8 

 لجديدة 273 ، 27000،  لجديدة 
 ملغرب

FAMILLE 2H شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي تجزئة 
 لصدقة جزء 3)  لشقة رقم 7) 
 لط8بق رقم 3  لقسمة  ملفرزة 7) 
 لجديدة - 27000  لجديدة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(9373
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 28  8رس 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.FAMILLE 2H
:  لتصدير  غرض  لشركة بإيج8ز 

و الستير د.

ت8جر قطع غي8ر  لسي8ر ت.
تجزئة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 (7 رقم  3)  لشقة  جزء   لصدقة 
 (7 3  لقسمة  ملفرزة  رقم   لط8بق 

 لجديدة - 27000  لجديدة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 500  : حمد ني  هش8م   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 500  : حمد ني   لسيدة  له8م 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد هش8م حمد ني عنش نه) ) 

فرنس8 27000  لجديدة  ملغرب.
 لسيدة  له8م حمد ني عنش نه) ) 
 ق8 ة  لزهشر عم8رة 5 شقة 7 27000 

 لجديدة  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد هش8م حمد ني عنش نه) ) 

فرنس8 27000  لجديدة  ملغرب
 لسيدة  له8م حمد ني عنش نه) ) 
 ق8 ة  لزهشر عم8رة 5 شقة 7 27000 

 لجديدة  ملغرب 
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
26 أبريل   البتد ئية ب8لجديدة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 27765.

265I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

NAHLACOM نهلكم
إعالن  تعدد  لقر ر ت

NAHLACOM نهلكم
شركة  س8همة 000.000.) درهم
 ملقر  الجتم8عي : فيال قسمة بلشك 
E) قط8ع 7 حي  لري8ض  لرب8ط 
 ستق8لة أعض8ء  جلس  إلد رة

تعيين أعض8ء  جلس إد رة جدد
بمقت�ضى  حضر   .I
شركة  ملس8همي   لجمع  لع8م، 
بت8ريخ  ، نهلكم   NAHLACOM SA 

2)  بريل 2022 ، تم  8 يلي :
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أعض8ء  جلس  قبش7  ستق8لة 
سعيد  ب8لسيد  و  ملتعلقة   إلد رة 
و  هيثم  لحسن  و  لسيد   لحسن 

 لسيد خ8لد  لحسن 
تعيين  لسيد أس8 ة بن سعد بن 
 حمد  لحد د و  لسيد س8 ي ر غب 
إسح8ق عبدو و  لسيدة نسيم زهر ن 
لست  جدد  إد رة  ك8عض8ء  جلس 
ب8نعق8د  لجمع  لع8م  تنتهي  سنش ت 
 لسنش1  ملحصشر في 30 يشنيش 2027.
رشيد  لصديق  تعيين  لسيد 
صغير بمهمة  ر قب  لحس8ب8ت ملدة 
ب8نعق8د  لجمع  تنتهي  سنش ت  ثالث 
 لع8م  لسنش1  ملحصشر في 30 يشنيش 

.2027
تم  إليد ع بكت8بة  لضبط   .II
 28 يشم  ب8لرب8ط  ب8ملحكمة  لتج8رية 

 بريل 2022 تحت رقم 27277). 
بتعديل  إيد ع  لتصريح  تم   .III
 28 يشم  ب8لرب8ط   لسجل  لتج8ر1 

 بريل 2022 تحت رقم 37)3.
بمث8بة  عالن

266I

EUROMED COMPTA-SARL

TRANASTE
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

TRANASTE شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  الن8رة 
سيد1  ملخت8رشيش8وة - 52))7 

شيش8وة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
2089

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   27
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 
ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.TRANASTE
:  الشغ78  غرض  لشركة بإيج8ز 
 ملختلفة و لبن8ء-نقل  لسلع لحس8ب 
 لغير على  لصعيد  لشطني و  لدولي-

 لتج8رة.
عنش ن  ملقر  الجتم8عي : حي  الن8رة 
 7((52  - سيد1  ملخت8رشيش8وة 

شيش8وة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  :  لسيد  صطفى  لت8ئب 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد  صطفى  لت8ئب عنش نه) ) 
سيد1  ملخت8رشيش8وة  حي  الن8رة 

52))7 شيش8وة  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  صطفى  لت8ئب عنش نه) ) 
سيد1  ملخت8رشيش8وة  حي  الن8رة 

52))7 شيش8وة  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  05  البتد ئية ب8 نت8نشت بت8ريخ 

2022 تحت رقم 74/2022.
267I

DAMAN.PLUS

 SOCIETE MAROCAINE
TECH-PRO ELECTRIQUE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

SOCIETE MAROCAINE TECH-
PRO ELECTRIQUE

حي  لفتح  ه8ية ، 50000،  كن8س 
 ملغرب

SOCIETE MAROCAINE TECH-
PRO ELECTRIQUE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 28) ش8رع 

 لعرع8ر  لط8بق  لث8ني  كتب 6 - 
20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.55855

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تم تحشيل   2022 ين8ير   (2  ملؤرخ في 
للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 
ش8رع  لعرع8ر  لط8بق  لث8ني   (28«
20000  لد ر  لبيض8ء   -  6  كتب 
 - »حي  لفتح  ه8ية  إلى   ملغرب« 

50000  كن8س  ملغرب«.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
29  8رس  بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 236).

268I

PRESCOF

FOLAGRI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تغيير نش8ط  لشركة

PRESCOF
 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra Maroc
FOLAGRI شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  الجتم8عي 97 بلشك 
د  ملغرب  لعربي - 7000)  لقنيطرة 

 ملغرب.
تغيير نش8ط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.35209

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تم تغيير   2022 أبريل   (2  ملؤرخ في 
»بيع  ملش د  نش8ط  لشركة  ن 
 لكيم8وية و ألسمدة« إلى »حفر  آلب8ر 

وأشغ78 فالحية 
 ستغال7  شتل 

بيع  لعق8قير ب8لتقسيط«.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  05  البتد ئية ب8لقنيطرة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 250)9.

269I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

LYNACA / ليناكا
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

 RUE HADJ OMAR RIFFI 3(0

 4EME ETG N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

لين8كLYNACA / 8 شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 حمد طشقي  لط8بق 2 - 20000 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.5(0075

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   2022 أبريل   07 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

)ة)  ملر ك�ضي  تفشيت  لسيد 

حصة  جتم8عية  ن   500 عبد هللا 

لف8ئدة  لسيد  حصة   (.000 أصل 

أبريل   07 بت8ريخ  )ة)  ملر ك�ضي كريم 

.2022

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

 27 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822623.

270I

BELYOUNECH DIVING CENTER

 BELYOUNECH DIVING

CENTER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

BELYOUNECH DIVING CENTER

ش8رع  شال1  سم8عيل، 7)  ق8 ة 

 شال1  سم8عيل  لط8بق 3 رقم 9 

طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب
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 BELYOUNECH DIVING CENTER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 شال1  سم8عيل، 7)  ق8 ة  شال1 
 سم8عيل  لط8بق 3 رقم 9 طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(26879

في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (8
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 
.BELYOUNECH DIVING CENTER
جميع   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
 ألنشطة  لري8ضية تحت  مل8ء.تأجير 
وبيع  عد ت  لغطس.تنظيم  لرحالت
ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
7)  ق8 ة  شال1   شال1  سم8عيل، 
 - طنجة   9 رقم   3  سم8عيل  لط8بق 

90000 طنجة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : بشدر ر1   لسيد  يشب 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  بشدر ر1   لسيد  يشب 
دو ر بليشنش قي8دة بليشنش  لفنيدق 

02)93  لفنيدق  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  بشدر ر1   لسيد  يشب 
دو ر بليشنش قي8دة بليشنش  لفنيدق 

02)93  لفنيدق  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   29 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3837.

27(I

CABINET FIDUCIAIRE OUADOUD AHMED

FES SANI AGGLOS BETON
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 CABINET FIDUCIAIRE

OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT AIN AGHBAL

 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC

 FES SANI AGGLOS BETON

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: حي رقم 7 

تجزئة لطفي ) رقم 7 بلخي8ط -ف8س 

- - ف8س  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.506(9

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

تم  تخ8ذ   2022 أبريل   22  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

على  ينص  ):  لذ1  رقم  قر ر 

-  لسيد بس8م إبر هيم يصرح   8يلي: 

000) حصة بقيمة درهم  ويقر ببيع 

للحصة 00) بين لص8لح  لسيد و ئل 

صبشر.

قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 

-  ستبد 7  مل8دتين 6 و 7  ن  لنظ8م 

 ألس8�ضي  ملتعلق ب8لحصص ور سم78 

 لشركة

قر ر رقم 3:  لذ1 ينص على  8يلي: 

-بمشجب  حضر  لجمع  لع8م يصبح 

 لسيد صبشر و ئل  لحق في  م8رسة 

  ن 
ً
إد رة  لشركة دون حد ز ني بدال

 لسيد بس8م إبر هيم  لذ1  ستق78. 

تعديل  مل8دة 7) و7) 

قر ر رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 

-تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة.

قر ر رقم 5:  لذ1 ينص على  8يلي: 
يفشض  الجتم8ع جميع  لصالحي8ت 
أو  ستخرج  أو صشرة  أصل  لح8 ل 
لغرض  ستكم78  إلجر ء ت   نه 

 ملنصشص عليه8 في  لق8نشن.
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
بند رقم 6:  لذ1 ينص على  8يلي: 
بتقديم  ق8م  ملس8هم  لفرد1  لت8لي 
 ملس8هم8ت نقًد  ، وهي:  لسيد صبشر 
درهم بم8 يع8د7   100،000.00 و ئل 

1،000 حصة
بند رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 
تم تحديد رأس  مل78 بمبلغ  8ئة ألف 
درهم)  قسم   100،000.00( درهم 
درهم  بم8ئة  سهم   ((000( ألف  إلى 
،  شزعة  للسهم  درهم)   (00.00(
صبشر  على  لنحش  لت8لي:  لسيد 
يع8د7  درهم  8   100،000.00 و ئل 

000)حصة
على  ينص  7):  لذ1  رقم  بند 
قبل  إد رة  لشركة  ن  تتم   8يلي: 
شرك8ء  أو   ، أكثر  أو  طبيعي  شخص 
أو ال ، يتم تسميتهم  ن قبل  لشرك8ء 
بقر ر جم8عي  أو  في  لنظ8م  ألس8�ضي 
ع8د1 أو غير ع8د1  ن  لشرك8ء ،  ع 
أو بدون تحديد  ملدة، ويدير  لشركة 
ح8 ل لبط8قة   ،  لسيد صبشر و ئل 

CD525236 لتغريف  لشطنية رقم 
على  ينص  7):  لذ1  رقم  بند 
صحيح  بشكل  تلتزم  لشركة   8يلي: 
بجميع  ألعم78  ملتعلقة به8  ن خال7 
 ، أويل  س8بشر  للسيد  و حد  تشقيع 
 شقع ويعمل ضمن  لحدود  ملشضحة 

أعاله.
بند رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 
حي  ب  تحديد  ملقر  الجتم8عي  تم 
رقم 7 تجزئة لطفي ) رقم 7 بلخي8ط 
أ1  ك8ن  إلى  نقله  ويمكن  -ف8س، 
بقر ر  ن  الجتم8ع  في  ملغرب  آخر 
للمس8همين  ملجتمعين   لع8م 
للمقر  تغيير  وأ1   ، بشكل  ستثن8ئي 
للنشر  يخضع  أن  يجب   الجتم8عي 
حيث  لتعديل  للق8نشن  ن  وفًق8 
إنش8ء  لفروع  يمكن   لق8نشني. 
و لشك8الت و لشرك8ت  لت8بعة للشركة 

بسيط  ن  ملدير  بقر ر  بلد  أ1  في 

) ملديرين).

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   27 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 2266.
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socomif sarl

OUR MISSION SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

socomif sarl

زنقة  حمد  لحص8لي عم8رة 35 شقة 

رقم 2 ، 7005)،  لقنيطرة  ملغرب

OUR MISSION SARL AU شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 59 ش8رع 

 شال1 عبد  لعزيز ش8رع  شال1 عبد 

 لعزيز رقم 7  لقنيطرة 7000) 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

65(03

 25 في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022  8رس 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 OUR  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.MISSION SARL AU

:  حلل  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 بر ج  صمم كمبيشتر.

 59  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

ش8رع  شال1 عبد  لعزيز ش8رع  شال1 

 (7000 7  لقنيطرة  عبد  لعزيز رقم 

 لقنيطرة  ملغرب.
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أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  :  لسيد  حسين  زريدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 (000  :  لسيد   حسين  زريدة 

بقيمة 00) درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  حسين  زريدة عنش نه) ) 

بلشك ف   7 )  جمشعة  حي  لشحدة 
 (7000 27 سيد1 يحيى  لغرب  رقم 

 لقنيطرة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  حسين  زريدة عنش نه) ) 

بلشك ف   7 )  جمشعة  حي  لشحدة 
 (7000 27 سيد1 يحيى  لغرب  رقم 

 لقنيطرة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ب8لقنيطرة بت8ريخ 26 أبريل 

2022 تحت رقم 92))9.
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socomif sarl

S.B.H ALUM SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة  حمد  لحص8لي عم8رة 35 شقة 

رقم 2 ، 7005)،  لقنيطرة  ملغرب

S.B.H ALUM SARL AU شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  تجر في 

ط8بق سفلي تجزئة  لشف8ء ) رقم 

752)  لقنيطرة 7000)  لقنيطرة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

6507(

في حر  ؤرخ  عقد   بمقت�ضى 

تم إعد د  لق8نشن   2022 أبريل   28  

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 S.B.H  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.ALUM SARL AU

:  ق8و7  بإيج8ز  غرض  لشركة 

نج8رة  ألملنيشم  ملعدني.

:  تجر  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

رقم   ( في ط8بق سفلي تجزئة  لشف8ء 

7000)  لقنيطرة  752)  لقنيطرة 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

عزيزة  يت  حجشب   لسيدة 

درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .

 : عزيزة  يت  حجشب  ة   لسيد 

000) بقيمة 00) درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عزيزة  يت  حجشب   لسيدة 

 79( رقم   7 تجزئة  لشف8ء  عنش نه) ) 

7000)  لقنيطرة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عزيزة  يت  حجشب   لسيدة 

 79( رقم   7 تجزئة  لشف8ء  عنش نه) ) 

7000)  لقنيطرة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ب8لقنيطرة بت8ريخ )2 أبريل 

2022 تحت رقم 33))9.
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socomif sarl

LOYAL TRAV ALU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تغيير تسمية  لشركة

socomif sarl
زنقة  حمد  لحص8لي عم8رة 35 شقة 

رقم 2 ، 7005)،  لقنيطرة  ملغرب
LOYAL TRAV ALU شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  الجتم8عي 57 ش8رع 

سيد1 بن عش8ر حسشني ب8ب 
 صدق سال ))))) سال  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

29369
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تم تغيير   2022 أبريل   06  ملؤرخ في 
 LOYAL TRAV« تسمية  لشركة  ن 

. »MAITRE DU VERRE« إلى »ALU
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   20 بت8ريخ  بسال   البتد ئية 

2022 تحت رقم 38767.
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TAWAF ABDALLAH

ZF PARTNERS
إعالن  تعدد  لقر ر ت

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

ZF PARTNERS »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: 0) زنقة 
شر ردة  لط8بق  ألر�ضي درب لشبيال 

بشركشن - 20200  لد ر لبيض8ء 
 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.767677
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 أبريل   05  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 
ص8حب  فيصل   ستق8لة  لسيد 
وتعيين  للشركة  كمسير   ن  نصبه 
 لسيدة زينة سيم8لي كمسيرة وحيدة 

للشركة
قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 

تحيين  لقش نين  ألس8سية للشركة
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
على  ينص  7):  لذ1  رقم  بند 
فيصل   8يلي:  ستق8لة  لسيد 
ص8حب  ن  نصبه كمسير للشركة 
وتعيين  لسيدة زينة سيم8لي كمسيرة 

وحيدة للشركة
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 07 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 18 2022 تحت رقم )6)823.
276I

malartci

 SOCIETE ATELIERS
 ARC’URB MEROUANE
 ILMEN ARCHITECTE

URBANISTE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
 SOCIETE ATELIERS ARC’URB

 MEROUANE ILMEN
 ARCHITECTE URBANISTE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  لشرف 
ش8رع  حمد  لخ8 س رقم 57 بني 
 ال7 و ملتكشن  ن  لط8بق  الر�ضي 

و شرف  تش جد ن ب8لجهة  لخلفية 
- 23000 بني  ال7  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(2703
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في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   05

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

 SOCIETE ATELIERS ARC’URB

 MEROUANE ILMEN

. ARCHITECTE URBANISTE

 : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ARCHITECTE TRAVAILLANT

.SEUL

حي   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

رقم  ش8رع  حمد  لخ8 س   لشرف 

و ملتكشن  ن  لط8بق  بني  ال7   57

ب8لجهة  و شرف  تش جد ن   الر�ضي 

 لخلفية - 23000 بني  ال7  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد  رو ن  ملن : 000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

حي   لسيد  رو ن  ملن عنش نه) ) 

 لشرف ش8رع  حمد  لخ8 س رقم 57 

بني  ال7 23000 بني  ال7  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

حي   لسيد  رو ن  ملن عنش نه) ) 

رقم  ش8رع  حمد  لخ8 س   لشرف 

57 بني  ال7 23000 بني  ال7  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ببني  ال7 بت8ريخ 28 أبريل 

2022 تحت رقم 726.
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socomif sarl

CLIM EL AOUNI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة  حمد  لحص8لي عم8رة 35 شقة 

رقم 2 ، 7005)،  لقنيطرة  ملغرب
CLIM EL AOUNI شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 77 زنقة 
إبن ع8س إق8 ة إسم8عيل ، ملكتب 
رقم 7، لقنيطرة  لقنيطرة 7000) 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
603((

بمقت�ضى عقد حر  ؤرخ في 07  18 
إعد د  لق8نشن  ألس8�ضي  تم   2022
لشركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 CLIM  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.EL AOUNI
:  ق8و7  بإيج8ز  غرض  لشركة 

تركيب  لصرف  لصحي للتدفئة.
زنقة   77  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
، ملكتب  إسم8عيل  إق8 ة  ع8س  إبن 
 (7000 7، لقنيطرة  لقنيطرة  رقم 

 لقنيطرة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  :  لسيد عبد  لنبي  لعشني 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 لسيد  عبد  لنبي  لعشني : 000.) 

حصة بقيمة 00) درهم.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد عبد  لنبي  لعشني عنش نه) ) 
2870  أل ل  لقنيطرة  رقم   59 زنقة 

7000)  لقنيطرة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد عبد  لنبي  لعشني عنش نه) ) 
2870  أل ل  لقنيطرة  رقم   59 زنقة 

7000)  لقنيطرة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ب8لقنيطرة بت8ريخ 26 أبريل 

)202 تحت رقم 63)82.

278I

SAGEST

REGIUM IMPORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

REGIUM IMPORT شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لط8بق 

 الو7 رقم 3 تجزئة  لشف8ء 5 ش8رع 

جدة طريق صفرو - 30000 ف8س 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

7275(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (9

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.REGIUM IMPORT

غرض  لشركة بإيج8ز :  الستغال7 
و الستير د  للفض8ء ت  لتج8رية 

و لتصدير .
:  لط8بق  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
ش8رع   5 تجزئة  لشف8ء   3 رقم   الو7 
ف8س   30000  - صفرو  طريق  جدة 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : كريم   لسيد  قصبي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  كريم   لسيد  قصبي 
ش8رع  شال1 عبد هللا طريق   ( فيال 

 يمشز ر م ج 30000 ف8س  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  كريم   لسيد  قصبي 
ش8رع  شال1 عبد هللا طريق   ( فيال 

 يمشز ر م ج 30000 ف8س  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3)23.
279I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

TAGRADEV تاكراديف
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
85) ش8رع زرقطشني  ق8 ة 

 لزرقطشني  لط8بق  لس8دس ، 
00)20،  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

TAGRADEV ت8كر ديف »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد«
وعنش ن  قره8  الجتم8عي: 2) ش8رع 

جبل  لعي8�ضي - -  لرب8ط  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
.3(36

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 أبريل   (2  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022)الجريدة الرسمية   8772

قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 

 (00 تفشيت  على   ملص8دقة 

درهم للحصة   (000 حصة  ن فئة 

شركة  ملش8ريع  ملتحدة  طرف   ن 

شركة  لف8ئدة   UNITED PROJETS

NAHLACOM SA نهلكم

قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 

و  ن8صر  لحسن   ستق8لة  لسيد 

أس8 ة  لحسن  ن  ه8 هم8   لسيد 

وتعيين  لسيد  للشركة  كمسيرين 

بن  حمد  لحد د  سعد  بن  أس8 ة 

و  لسيد س8 ي ر غب إسح8ق عبدو 

كمسيرين للشركة ملدة غير  حدودة • 

 لتشقيع  إلجتم8عي

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

بند رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 

7  ن  لق8نشن  ألس8�ضي  تغيير  لبند 

للشركة

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 27279).

280I

LK CONSULTING SARL

 ويمي
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL

ش8رع  حمد  لخ8 س رقم 75 

 لط8بق  لث8ث رقم 8) تطش ن ، 

93000، تطش ن  ملغرب

 ويمي شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 لجيش  مللكي رقم 2 - 93000 

تطش ن  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3(393

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 5)  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 إلقتض8ء بمختصر تسميته8 : ويمي .
بيع   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ملنتج8ت  لشبه طبية .
ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 لجيش  مللكي رقم 2 - 93000 تطش ن 

 ملغرب .
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : وئ8م   لسيدة  لزبدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  وئ8م   لسيدة  لزبدة 
تجزئة فين8نبر رقم )2 93000 تطش ن 

 ملغرب .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  وئ8م   لسيدة  لزبدة 
تجزئة فين8نبر رقم )2 93000 تطش ن 

 ملغرب 
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   (( بت8ريخ  بتطش ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 003).
28(I

DAMAN.PLUS

DAMAN.PLUS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

DAMAN.PLUS
دو ر  يت  حسين جم8عة  يت حرز 

هللا ، 000)5،  لح8جب  ملغرب
DAMAN.PLUS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي دو ر  يت 

 حسين جم8عة  يت حرز هللا - 
0000)5  لح8جب  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
56(0(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   0(
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.DAMAN.PLUS
غرض  لشركة بإيج8ز : -  ألشغ78 

 ملتعددة أو  لبن8ء.
-  الستير د و لتصدير.

-  إلتج8ر. .
دو ر   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 -  يت  حسين جم8عة  يت حرز هللا 

0000)5  لح8جب  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد  ع8د  خفيف : 750 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 250  : رضش ن  خفيف   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )   لسيد  ع8د  خفيف 
دو ر  يت  حسين جم8عة  يت حرز 

هللا 000)5  لح8جب  ملغرب.
 لسيد رضش ن  خفيف عنش نه) ) 
دو ر  يت  حسين جم8عة  يت حرز 

هللا 000)5  لح8جب  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )   لسيد  ع8د  خفيف 
دو ر  يت  حسين جم8عة  يت حرز 

هللا 000)5  لح8جب  ملغرب
 لسيد رضش ن  خفيف عنش نه) ) 
دو ر  يت  حسين جم8عة  يت حرز 

هللا 000)5  لح8جب  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  05 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 679).
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LK CONSULTING SARL

س.ب.نور
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

LK CONSULTING SARL
ش8رع  حمد  لخ8 س رقم 75 
 لط8بق  لث8ث رقم 8) تطش ن ، 

93000، تطش ن  ملغرب
س.ب.نشر شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي بشجر ح 
ش8رع عبد  لسالم بنشنة رقم 7 - 

93000 تطش ن  ملغرب .
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.2736(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تم تعيين   2022 أبريل   (7  ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة)  جديد   سير 

 لديش ني  حمد كمسير وحيد
تبع8 لقبش7  ستق8لة  ملسير.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   2( بت8ريخ  بتطش ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 256).

283I

TECH AND MEDIA FACTORY

 BETON CIRE FLOOR
DESIGN

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

حل شركة

BETON CIRE FLOOR DESIGN
75) ش8رع  حمد  لخ8 س  لط8بق 
 Tanger ،90000 ، 28 لر بع شقة 

Maroc
 BETON CIRE FLOOR DESIGN
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد)في طشر  لتصفية)



8773 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 77 
 فت8ح  لخير ش8رع ولي  لعهد طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.((5(09

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 7)  8رس   ملؤرخ في 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 BETON CIRE  لشريك  لشحيد 
رأسم8له8  FLOOR DESIGN  بلغ 
وعنش ن  قره8  درهم   (00.000
 إلجتم8عي رقم 77  فت8ح  لخير ش8رع 
طنجة   90000  - طنجة  ولي  لعهد 
 ملغرب نتيجة 7 : عدم تحقيق هدف 

 لشركة.
 77 و حدد  قر  لتصفية ب رقم 
 فت8ح  لخير ش8رع ولي  لعهد طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب. 
و عين:

و  عبد  لعزيز  رزوق   لسيد)ة) 
عنش نه) ) حي  سن8نة قط8ع  لسطشع 
زنقة 26 طنجة 90000 طنجة  ملغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  07 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 253386.
287I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

OMG TEX او م ج طيكس
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

»OMG TEX SARLAU«
أو م ج طيكس ش.م.م 

شركة  حدودة  ملسؤولية ذ ت 
 لشريك  لشحيد رأسم8له8 00.000) 

درهم
 ملقر  الجتم8عي : ز وية ش8رع  نف8 و 
زنقة هشنين-ط8بق  لث8ني  لشقة 3 − 

 لد ر  لبيض8ء

تأسيس شركة 

 (5 بت8ريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   ،2022  بريل 

ذ ت  لشريك   حدودة  ملسؤولية 

 لشحيد ذ ت  ملميز ت  لت8لية:

 -  لشريك  لشحيد 

 لسيدة زبيدة  دري�ضي قيطشني 

أو م ج طيكس   لتسمية:  

OMG TEX SARL AU ش.م.م

شركة  حدودة  نشعية  لشركة:  

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد

 ملشضشع  الجتم8عي  

أو  صن8عية  أ1  عد ت  •تأجير 

قط8ع8ت  لجميع   نشآت  خصصة 

دون حصر.

• أد ء أ1 خد ة وتصنيع و ع8لجة 

أصن8ف  جميع  وصن8عة  وإنه8ء 

 ملالبس.

•  ملن8ولة  ع  لغيرأو  نج8ز 

أنشطة  ملنسشج8ت  لص8لحه8 

و لغز7 و لنسيج و لحي8كة و لطب8عة 

و لصب8غة.

و ملش د  لخ8م  شر ء  ملنتج8ت   •

أو  ورش  ملالبس  لتشغيل   لالز ة 

 لنسيج  ن  لسشق  ملحلي و لش رد ت.

ورش  و قتن8ء  وتركيب  إنش8ء   •

 ملالبس و لنسيج و إلصالح.

سنة  بتد ء   99  دة  لشركة : 

 ن ت8ريخ تأسيسه8
ز وية ش8رع  نف8   ملقر  الجتم8عي : 

 3 و زنقة هشنين-ط8بق  لث8ني  لشقة 

ـ  لد ر  لبيض8ء.
رأسم78  رأسم78  لشركة : حدد 

درهم   (00.000 في  بلغ   لشركة 

حصة  ن فئة   (.000  قسمة على 

00) درهم، 25%  دفشعة خصصت 

للشريكة  لشحيدة  لسيدة  جميعه8 
زبيدة  دري�ضي قيطشني

عينت كمسيرة   لتسيير :  

غير  حدودة  لسيدة  ملدة  للشركة 
زبيدة  دري�ضي قيطشني

تبتدئ  ن ف8تح   لسنة  مل8لية : 

ين8ير وتنتهي في )3 ديسمبر لكل سنة. 

تشزع  ألرب8ح   ألرب8ح : 
تكشين  الحتي8طي  لق8نشني  بعد 
ويخش7  لب8قي للشرك8ء حسب  8 هش 
 ذكشر في  لق8نشن  ألس8�ضي للشركة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
رقم  تحت  للد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

3)8223 بت8ريخ 27  بريل 2022
ب8لسجل  تقييد  لشركة  وتم 
ب8لد ر  ب8ملحكمة  لتج8رية   لتج8ر1 
بت8ريخ   57(53( تحت رقم   لبيض8ء 

27  بريل 2022.
 بمث8بة  قتطف وبي8ن

285I

CKE CONSULTING

 ACCEDO CONSULTING
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

CKE CONSULTING
 Bd Mohamed Zerktouni, ,2(
 Rés. ALBORJ, 6 éme étage,

 ،Casablanca - Maroc. ، 20250
 لد ر  لبيض8ء  ملغرب

 ACCEDO CONSULTING SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 59 ش8رع 
 لزرقطشني  لط8بق  لت8لت  لرقم 8 

 لد ر لبيض8ء - 20250  لد ر لبيض8ء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
57(937

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   07
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.ACCEDO CONSULTING SARL
عملي8ت   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لبر جة  ملعلش 8تية.

و  لعملي8ت  الخرى   الستش8رة 
 ملتعلقة ب8ملعلش ي8ت .

59 ش8رع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 
 8  لزرقطشني  لط8بق  لت8لت  لرقم 
20250  لد ر لبيض8ء   لد ر لبيض8ء - 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (5.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيدة  لف8ضل ن8دية : 50 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
حصة   (00  :  لسيد  ر د حلشم 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيدة  لف8ضل ن8دية عنش نه) ) 
أم  إق8 ة  بروسبير  يريمي  زنقة   03
 لربيع ط8بق 03 شقة 7) ف78 فلشر1 
20390  لد ر لبيض8ء   لد ر لبيض8ء 

 ملغرب.
عنش نه) )  حلشم   لسيد  ر د 
أم  إق8 ة  بروسبير  يريمي  زنقة   03
 لربيع ط8بق 03 شقة 7) ف78 فلشر1 
20390  لد ر لبيض8ء   لد ر لبيض8ء 

 ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة  لف8ضل ن8دية عنش نه) ) 
أم  إق8 ة  بروسبير  يريمي  زنقة   03
 لربيع ط8بق 03 شقة 7) ف78 فلشر1 
20390  لد ر لبيض8ء   لد ر لبيض8ء 

 ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 07 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 18 2022 تحت رقم 823027.
286I

- MADIF SERVICES - SARL AU

MADIF SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

- MADIF SERVICES - SARL AU
 Bis RUE LIBAN N°3 OCEAN

 Rabat 12 ، 11040، SALE
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MAROC

MADIF SERVICES شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 2)  كرر 

ش8رع لبن8ن رقم3  ملحيط  لرب8ط - 

070))  لرب8ط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(59755

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   03

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.MADIF SERVICES

غرض  لشركة بإيج8ز : • 

خد ة  لتنظيف

أعم78  ختلفة  •

تج8رة.  •

عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 2)  كرر 

 - لبن8ن رقم3  ملحيط  لرب8ط  ش8رع 

070))  لرب8ط  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  : إيم8ن  لزو كي   لسيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيدة إيم8ن  لزو كي عنش نه) ) 

 (09 عم8رة   جمشعة  لضحى  لخير 

سال   (((00 سال  لجديدة   3 شقة 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة إيم8ن  لزو كي عنش نه) ) 

 (09 عم8رة   جمشعة  لضحى  لخير 

سال   (((00 سال  لجديدة   3 شقة 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   26 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 37)27).

287I

SACOFI

BON CONFORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

TRAVELSHIP

 7RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE

 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc

BON CONFORT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي بلشك ) 

زنقة 3 رقم 20 حي  لسككيين ش8رع 

 شال1  سم8عيل  لد ر  لبيض8ء - 

20670  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(7873(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

 ملؤرخ في 23 فبر ير 2022 تم تحشيل 

للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 

»بلشك ) زنقة 3 رقم 20 حي  لسككيين 

ش8رع  شال1  سم8عيل  لد ر  لبيض8ء 

إلى  20670  لد ر  لبيض8ء  ملغرب«   -

»زنقة عبدة رقم 8) حي خط  لر  لة 

)0  لعيشن - 0)700  لعيشن  ملغرب«.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 28 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 8رس 2022 تحت رقم 9378)8.

288I

ر ز1 لالستش8ر ت

MMAHRA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ر ز1 لالستش8ر ت
ش8رع 27 نشنبر عم8رة حمد1 ولد 

 لرشيد  لط8بق رقم )0 شقة رقم )0 
 لعيشن ، 70000،  لعيشن  ملغرب

MMAHRA شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 8) 
حي ه8جر1  لعيشن - 70000  لعيشن 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
7(283

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   20
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.MMAHRA
:  ستير د  بإيج8ز  غرض  لشركة 

وتصدير وبيع  نش ع  ملنتشج8ت.
 (8 رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
حي ه8جر1  لعيشن - 70000  لعيشن 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسم78  لشركة:   بلغ 

0.000.000) درهم،  قسم ك8لت8لي:
و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عبد  لسالم  كن8و   لسيدة 
بشكر ع  وقي8دة  جم8عة  عنش نه) ) 

 لعيشن 70000  لعيشن  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة ع8ئشة بشس8ك عنش نه) ) 

 70000 فشسبشكر ع  لعيشن   خيم 

 لعيشن  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   2( بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 1114/2022.

289I

fiduciaire abrouki khadija

CHACHIYABAYSARA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

fiduciaire abrouki khadija

 bab doukkala imm habouss N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

CHACHIYABAYSARA شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : صشكش 8 
2 سشدر1 رقم 289  سكجشر 

 ر كش - 70000  ر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.96705

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

تقرر حل   2022 أبريل   0(  ملؤرخ في 

ذ ت  شركة   CHACHIYABAYSARA

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 (00.000 رأسم8له8   لشحيد  بلغ 

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  درهم 

 289 رقم  سشدر1   2 صشكش 8 

70000  ر كش   -  سكجشر  ر كش 

 ملغرب نتيجة لعدم  لربح.

و عين:

و  ش8في  ف8طمة   لسيد)ة) 

عنش نه) ) حي  لبردعي رقم 7)  ر كش 

)ة)  70000  ر كش  ملغرب كمصفي 

للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

بت8ريخ )0 أبريل 2022 وفي حي  لبردعي 
70000  ر كش   - 7)  ر كش  رقم 

 ملغرب.
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ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   26 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35237).
290I

fiduciaire abrouki khadija

BENSAMY SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تشسيع نش8ط  لشركة 

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
BENSAMY SERVICES شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  الجتم8عي دو ر والد 

يحيى ت8 صلشحت ت8حن8وت  ر كش - 
2)723  ر كش  ملغرب.
تشسيع نش8ط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.((3939

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
 ملؤرخ في )0 أبريل 2022 تمت إض8فة 
إلى نش8ط  لشركة   ألنشطة  لت8لية 

 لح8لي :
وتركيب  عد ت  لضشء  تأجير 
و ملشلد ت+تج8رة  ألجهزة  و لصشت 

 اللكترونية .
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
أبريل   26 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35200).
29(I

FIDACTIVE

DAROUACH FISH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

DAROUACH FISH شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  لشحدة 

تجزئة  لبحرية رقم 38)  ملر�ضى - 

0)700  لعيشن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.336(3

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر حل   2022 )3  8رس   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسم8له8  DAROUACH FISH  بلغ 

وعنش ن  قره8  درهم   90.000

 إلجتم8عي حي  لشحدة تجزئة  لبحرية 
0)700  لعيشن   - 38)  ملر�ضى  رقم 

 ملغرب نتيجة 7 : تصفية ودية .

حي  ب  حدد  قر  لتصفية  و 

 لنهضة ش8رع  لعيشن رقم 35  ملر�ضى 

 لعيشن - 0)700  لعيشن  ملغرب. 

و عين:
و  دروش  رضش ن   لسيد)ة) 
تد رت  نز   حي   5(( رقم  عنش نه) ) 

)ة)  كمصفي  80000  ك8دير  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

حي   : ب8لتصفية   لشث8ئق  ملتعلقة 

 لنهضة ش8رع  لعيشن رقم 35  ملر�ضى 
 لعيشن

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 220).

292I

SOMADINCO

NETRAFAT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SOMADINCO

إق8 ة  8جشر7 عم8رة B رقم2 

حي  لقدس  لبرنش�ضي ، 0)206، 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب

NETRAFAT شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  لقدس 
زنقة 6 رقم 75  لبرنش�ضي - 0)206 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57(759

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (9

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.NETRAFAT

:  نعش  بإيج8ز  غرض  لشركة 

عق8ر1.

حي   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 - 75  لبرنش�ضي  رقم   6  لقدس زنقة 

0)206  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد فتشح عبد  لرز ق : 000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد فتشح عبد  لرز ق عنش نه) ) 

جرير  بن   73(50  ( حي  لرحمة 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد فتشح عبد  لرز ق عنش نه) ) 

جرير  بن   73(50  ( حي  لرحمة 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 28 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822790.

293I

UNIVERS DES EXPERTS SARL

MYA EDIFICIO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

UNIVERS DES EXPERTS SARL
 77RUE FARHAT HACHAD

 RESIDENCE CITY CASABLANCA
 ، 20200، CASABLANCA

MAROC
MYA EDIFICIO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 75 زنقة 
عبد  لق8در  فتق8ر  لط8بق  لث8ني 
رقم 7 - 20222  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.77927(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تقرر حل   2022 أبريل   07  ملؤرخ في 
 MYA شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 (00.000 EDIFICIO  بلغ رأسم8له8 
 75 درهم وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 
عبد  لق8در  فتق8ر  لط8بق  زنقة 
 لث8ني رقم 7 - 20222  لد ر  لبيض8ء 
عدم  ز ولة   :  7 نتيجة   ملغرب 

 نشطته8  نذ ت8سيسه8.
زنقة   75 و حدد  قر  لتصفية ب 
عبد  لق8در  فتق8ر  لط8بق  لث8ني رقم 

7 - 20222  لد ر  لبيض8ء  ملغرب. 
و عين:

و  بد و1  عدن8ن   لسيد)ة) 
عنش نه) ) )0) زنقة  بش  لشقت  ق8 ة 
بشركشن   38 شقة   3 ط8بق   لرج8ء 
20200  لد ر  لبيض8ء  ملغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و  جم78  لدين  يشنس   لسيد)ة) 
عنش نه) )  سيمي زنقة 07 عم8رة 9) 
20)20  لد ر  حسني  حي   05 شقة 
 لبيض8ء  ملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022)الجريدة الرسمية   8776

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 05 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 18 2022 تحت رقم 823253.
297I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT

Elite Golden Sport
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT

طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب
Elite Golden Sport شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي 

 لنصرش8رع  ملضيق رقم )2 طنجة - 
90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(06(23

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2020 يشنيش   23
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 Elite  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.Golden Sport
غرض  لشركة بإيج8ز : بيع  لسلع 

و ملنتج8ت  لري8ضية بشكل ع8م.
حي   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 لنصرش8رع  ملضيق رقم )2 طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (0.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
بشلعيش   لسيد  حمد  ملخت8ر 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (00  :

للحصة.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

بشلعيش   لسيد  حمد  ملخت8ر 
عنش نه) ) 3 زنقة كريكش  ق8 ة فنيس 

 90000 طنجة   38 شقة   8 ط8بق 

طنجة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

بشلعيش   لسيد  حمد  ملخت8ر 
عنش نه) ) 3 زنقة كريكش  ق8 ة فنيس 

 90000 طنجة   38 شقة   8 ط8بق 

طنجة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

يشليشز   (3 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2020 تحت رقم 232366.
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global audit partners

 MOROCCAN SOURCING

BUILDING COMPANY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc

 MOROCCAN SOURCING

BUILDING COMPANY شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي )2 ش8رع 

إ 8م  سلم ،ط8بق 3 شقة 9 إق8 ة 

سر ج  لش زيس - 0)207  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.38358(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   2022 أبريل   08 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

خ8لد  مللشكي  )ة)  تفشيت  لسيد 

أصل  حصة  جتم8عية  ن   (.000

2.000 حصة لف8ئدة  لسيد )ة) حمزة 

 مللشكي بت8ريخ 08 أبريل 2022.

خ8لد  مللشكي  )ة)  تفشيت  لسيد 

أصل  حصة  جتم8عية  ن   (.000

)ة)  لف8ئدة  لسيد  حصة   2.000

عثم8ن  مللشكي بت8ريخ 08 أبريل 2022.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

 07 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 18 2022 تحت رقم 32)823.
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RIEGO WAY INVEST

RIEGO WAY INVEST
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

RIEGO WAY INVEST

55 ش8رع  لزرقطشني فض8ء 

 لزرقطشني  لط8بق ) شقة رقم 

3 حي  ملستشفي8ت ، 20000، 

MAROC لد ر لبيض8ء 

RIEGO WAY INVEST شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 55 ش8رع 

 لزرقطشني فض8ء  لزرقطشني  لط8بق 

 الو7 شقة رقم 3 حي  ملستشفي8ت 

 لد ر لبيض8ء 20000  لد ر لبيض8ء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57(375

في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (8

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.RIEGO WAY INVEST

تركيب   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

أنظمة  لر1 و لضخ.

55 ش8رع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 
 لزرقطشني فض8ء  لزرقطشني  لط8بق 
حي  ملستشفي8ت   3  الو7 شقة رقم 
20000  لد ر لبيض8ء   لد ر لبيض8ء 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  خ8لد  ربيعي   لسيد 
 ق8 ة  الن8قة عم8رة 65  لشقة 8 عين 
 لسبع 20000  لد ر لبيض8ء  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  خ8لد  ربيعي   لسيد 
 ق8 ة  الن8قة عم8رة 65  لشقة 8 عين 

 لسبع 20000  لد ر لبيض8ء  ملغرب
 - بت8ريخ  تم  إليد ع  لق8نشني ب- 

تحت رقم -.
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FIDUCIAIRE AL WAFA

 ES-SAADAOUI MONEY
TRANS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD ALLAL BENABDELLAH N°60

 FKIH BEN SALAH ، 23200،
FKIH BEN SALAH MAROC

 ES-SAADAOUI MONEY TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 375 
ش8رع  لجيش  مللكي  يت بشكرين 

 لفقيه بن ص8لح - 23200  لفقيه 
بن ص8لح  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
5033

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 )0  8رس 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

ES-  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.SAADAOUI MONEY TRANS

غرض  لشركة بإيج8ز : -  لشس8طة 

في  س8ئل تحشيل  أل ش 7.

-  لقي8م بعملي8ت صرف  لعمالت 

نقد .

عنش ن  ملقر  الجتم8عي : رقم 375 

بشكرين  ش8رع  لجيش  مللكي  يت 

 لفقيه بن ص8لح - 23200  لفقيه بن 

ص8لح  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 500  : كم78   لسيد  لسعد و1 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 500  :  لسيد  لسعد و1  حمد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  لسعد و1 كم78 عنش نه) ) 

بن  دو ر  لن8ضشر  لكريف8ت  لفقيه 

ص8لح  بن  23200  لفقيه  ص8لح 

 ملغرب.

 لسيد  لسعد و1  حمد 

دو ر  لن8ضشر  لكريف8ت  عنش نه) ) 

23200  لفقيه بن   لفقيه بن ص8لح 

ص8لح  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  لسعد و1  حمد 

دو ر  لن8ضشر  لكريف8ت  عنش نه) ) 

23200  لفقيه بن   لفقيه بن ص8لح 

ص8لح  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

بت8ريخ  بن ص8لح  ب8لفقيه   البتد ئية 

05 أبريل 2022 تحت رقم 07).

298I

LE PREMIER CONSEIL

AR COMPLEX
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
AR COMPLEX شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي تجزئة 
أرك8ن كشلف غسشر جزء رقم 7 
حرف أ 2 ت8سلط8نت - 70000 

 ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(25(09

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   05
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 AR  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.COMPLEX
* شغل   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 طعم
و لشجب8ت  *  لشجب8ت  لسريعة 

 لخفيفة,سن8ك
* قهى )ص8لشن  لقهشة و لش18)

تجزئة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
أرك8ن كشلف غسشر جزء رقم 7 حرف 
70000  ر كش   - ت8سلط8نت   2 أ 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد عبد  لص8دق نبيل : 000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

نبيل  عبد  لص8دق   لسيد 

دو ر  لد يس8ت  والد  عنش نه) ) 

 ش نة 000)7 شيش8وة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

نبيل  عبد  لص8دق   لسيد 

دو ر  لد يس8ت  والد  عنش نه) ) 

 ش نة 000)7 شيش8وة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  07 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35358).
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AB RED( COMPTA

AL NASHAR IMMOBILIERE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AB RED1 COMPTA

 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000

 AL NASHAR IMMOBILIERE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي يعقشب 

 ملنصشر رقم 2 لط8بق  لث8ني رقم 7 - 

90070 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(268(7

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 AL  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.NASHAR IMMOBILIERE

:  إلنع8ش  غرض  لشركة بإيج8ز 

 لعق8ر1.

يعقشب   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 ملنصشر رقم 2 لط8بق  لث8ني رقم 7 - 

90070 طنجة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد سعيد  لريش�ضي : 20 حصة 

بقيمة 000.) درهم للحصة .
حصة   60  : علي  لنش8ر   لسيد 

بقيمة 000.) درهم للحصة .
 20  :  لسيدة إحس8ن  ملنصشر1 

حصة بقيمة 000.) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد سعيد  لريش�ضي عنش نه) ) 
زنقة  لفتشح  عين  لحي8ني  لحديقة 

رقم 5 90000 طنجة  ملغرب.
عنش نه) )  علي  لنش8ر   لسيد 
 (9 رقم  أ نية  فيال  طريق  لجبل 

90000 طنجة  ملغرب.
إحس8ن  ملنصشر1   لسيدة 
قط8ع  لعبق  حي  لرهر ه  عنش نه) ) 

زنقة 38 90000 طنجة  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
إحس8ن  ملنصشر1   لسيدة 
قط8ع  لعبق  حي  لرهر ه  عنش نه) ) 

زنقة 38 90000 طنجة  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 253295.
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MGT CONSULTING

R 2A SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

MGT CONSULTING
 JNANE ERRAHMA GRP 4
 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
 R 2A SERVICES
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شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد)في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 2) زنقة 
صبر1 بشجمعة  لط8بق  ألو7 شقة 

رقم 6 - 20200  لبيض8ء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
. 3(53(3

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022  18  05 في   ملؤرخ 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 R 2A SERVICES  لشريك  لشحيد 
 بلغ رأسم8له8 0.000) درهم وعنش ن 
صبر1  زنقة   (2  قره8  إلجتم8عي 
 6 رقم  بشجمعة  لط8بق  ألو7 شقة 
 : - 20200  لبيض8ء  ملغرب نتيجة 7 

عدم  ز ولة أ1 نش8ط تج8ر1.
 (2 ب  حدد  قر  لتصفية  و 
بشجمعة  لط8بق  ألو7  صبر1  زنقة 
 20200 6  لد ر لبيض8ء  رقم  شقة 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب. 
و عين:

عبد ملجيد  لرضش ني   لسيد)ة) 
 (2 إق8 ة  بروكة زنقة  و عنش نه) ) 
20200  لبيض8ء  73 عين  لشق  رقم 

 ملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 07 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

دجنبر )202 تحت رقم 803362.
30(I

STE FIDLAMIAE SARL

 INVEST BUILDING
CONSTRUCTION MAROC

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
 INVEST BUILDING

 CONSTRUCTION MAROC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 5) ش8رع 

 ألبط78 رقم 7 أكد 7 - 0000) 
 لرب8ط  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(3620(
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
 ملؤرخ في 07  8رس 2022 تم تحشيل 
للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 
 - أكد 7   7 رقم  ش8رع  ألبط78   (5«
»دو ر  إلى  0000)  لرب8ط  ملغرب« 
تم8رة   (2000  - زعير  أوالد  ب8رك 

 ملغرب«.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  05 بت8ريخ  بتم8رة   البتد ئية 

2022 تحت رقم 8032.
302I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

MG GREEN WATER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
د ر  لبر و  الحس8ن عم8رة - د - رقم ) 
ش8رع  بن سين8  لد ودي8ت  ر كش ، 

70080،  ر كش  ملغرب
MG GREEN WATER شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
 D( وعنش ن  قره8  إلجتم8عي

 DAR ALBIR OUALIHSSANE
 DAOUDIATE MARRAKECH -

70000  ر كش  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.875(8

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
2022 تم تحشيل  07 أبريل   ملؤرخ في 
للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 
 D( DAR ALBIR OUALIHSSANE«
 DAOUDIATE MARRAKECH -
 N°356« 70000  ر كش  ملغرب« إلى

 GARAGE N° ( SIDI MOUSSA
 TASSALTANTE MARRAKECH -

70000  ر كش  ملغرب«.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   (3 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 7039.
303I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

STG MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير تسمية  لشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen (85

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC
STG MAROC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  الجتم8عي تق8طع 
 شال1 عبد  لعزيز و لزالقة رقم 5 
،  ق8 ة  لنصر ، شقة 22 ،  لط8بق 
 لس8دس - 90020 طنجة  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

 57303
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تم   2022 أبريل   (7 في   ملؤرخ 
 STG« تسمية  لشركة  ن  تغيير 
 STG TELEMATICS« إلى   »MAROC

. »MOROCCO
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  07 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 253389.
307I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

TISIRPARK
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
د ر  لبر و  الحس8ن عم8رة - د - رقم ) 
ش8رع  بن سين8  لد ودي8ت  ر كش ، 

70080،  ر كش  ملغرب
TISIRPARK شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي ب8ب 

دك8لة درب  لجديد رقم 79  ر كش - 

70000  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(25067

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (9

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.TISIRPARK

:  ستئج8ر  غرض  لشركة بإيج8ز 

 ش قف  لسي8ر ت.

حي ب8ب   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

دك8لة درب  لجديد رقم 79  ر كش - 

70000  ر كش  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  :  لسيد  لعبد1  حمد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )   لسيد  لعبد1  حمد 

حي ب8ب دك8لة درب  لجديد رقم79 

 ر كش 70000  ر كش  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )   لسيد  لعبد1  حمد 

حي ب8ب دك8لة درب  لجديد رقم79 

 ر كش 70000  ر كش  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   29 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35320).

305I



8779 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 

FIDUCIAIRE BAMMOU

LAOUCHIR ISKANE
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
LAOUCHIR ISKANE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ز وية ش8رع 
 الستقال7 و ش8رع  ملرسة إق8 ة لبرال 
أ  كتب رقم 08 - 7000)  لقنيطرة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
67983

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   ((
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. LAOUCHIR ISKANE
:  نعش  بإيج8ز  غرض  لشركة 

عق8ر ت و  لبن8ي8ت
في  الشغ78  ملختلفة  و   ق8ولة 

 لبن8ء
  ق8ولة في نقل  لبض8ئع.

ز وية   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
ش8رع  ملرسة  و  ش8رع  الستقال7 
إق8 ة لبرال أ  كتب رقم 08 - 7000) 

 لقنيطرة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  :  لسيد  لغ8ز1 لعشيشير 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  لغ8ز1 لعشيشير عنش نه) ) 

عنترة  طريق  بشنس   23 رقم  فيال 

7000)  لقنيطرة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  لغ8ز1 لعشيشير عنش نه) ) 

عنترة  طريق  بشنس   23 رقم  فيال 

7000)  لقنيطرة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ب8لقنيطرة بت8ريخ 8) أبريل 

2022 تحت رقم 082)9.
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COFIDET SARL

 GERMAN INDUSTRY

AFFAIRS-GIA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

COFIDET SARL

 AVENUE MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 2EME ETG N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

GERMAN INDUSTRY AFFAIRS-

GIA شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 شال1  سم8عيل 7)  ق8 ة  شال1 

 سم8عيل  لط8بق 03 رقم 09 - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(269(7

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (3

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 
GERMAN INDUSTRY AFFAIRS-

.GIA
:  ألنشطة  غرض  لشركة بإيج8ز 
و لترويحية  و لترفيهية   لري8ضية 

و ألنشطة ذ ت  لصلة ب8لري8ضة.
ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
7)  ق8 ة  شال1   شال1  سم8عيل 
 -  09 رقم   03  سم8عيل  لط8بق 

90000 طنجة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد كش7 فلشرين هينر1 : 000) 

بقيمة 00) درهم.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
هينر1  فلشرين  كش7   لسيد 
 (3A 6(((8 س8 الندويغ  عنش نه) ) 
ه8 بشرغ   20095 أمل8ني8  فيلبيل  ب8د 

أمل8ني8.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
هينر1  فلشرين  كش7   لسيد 
 (3A 6(((8 س8 الندويغ  عنش نه) ) 
ه8 بشرغ   20095 أمل8ني8  فيلبيل  ب8د 

أمل8ني8
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  07 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم )390.
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»N. AMAR AUDIT & CONSULTING »N2AC

AGRI NORTH ATLANTIC 
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 N. AMAR AUDIT &
»CONSULTING »N2AC

 GHANDI MALL, BD GHANDI,
 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 AGRI NORTH ATLANTIC »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: 2) ش8رع 
 ش�ضى بن نصير  لط8بق  الو7 رقم 

) - - طنجة  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
.7(693

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 أبريل   07  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
على  ينص  ):  لذ1  رقم  قر ر 
 8يلي: بمقت�ضى قر ر  لشريك  لشحيد 
تفشيت  لسيد  على  تمت  ملص8دقة 
 (.000 أحمد ر يس   Ahmed RAISS
 AL شركة  لحسينية  لف8ئدة  حصة 
شركة  س8همة  وهي   HOCEINIA
ب8لد ر  في  لسجل  لتج8ر1   سجلة 

 لبيض8ء. تحت رقم 57975
على  ينص  2:  لذ1  رقم  قر ر 
علم8  أح8ط  ملس8هم  لشحيد   8يلي: 
 Ahmed RAISS ب8ستق8لة  لسيد 
كمسير  ر يس  ن  نصبه  أحمد 
جدد  وتعيين  سيرين  للشركة، 
: لسيد  غير  حدودة  لفترة  لشركة 
إق8 ة   ،9 عنش نه) )   حمد  لغر ر1 
عبد  لرحم8ن  سيد1  أنف8  ب18 
 لبيض8ء - أنف8 20000  لد ر  لبيض8ء 
حمزة  لغر ر1   ملغرب،  لسيد 
عنش نه) ) فيال سلش ن زنقة ت8 8ريس، 
20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب و  أنف8 
فيال  غ8لي  لغر ر1 عنش نه) )   لسيد 
 20000 أنف8  ت8 8ريس،  سلش ن زنقة 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
 ،75  ،77  ،  (5  ،7  ،6 رقم  بند 
على  8يلي:  ينص  :  لذ1  و77   76
حذف  مل8دة 77  ن  لنظ8م  ألس8�ضي 
و لتعديل  ملرتبط للمش د 6 و 7 و 5) 
وتغيير أرق8م  ملش د 75 و 76 و 77  لتي 
على  لتش لي  ب8لت8لي  رقمة  أصبحت 

77 و 75 و 76
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  05 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 7)2537.
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 ستأ نة  ملتنبي للمح8سبة

 CAFE PATISSERIE GLACIE
TOUBKAL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 ستأ نة  ملتنبي للمح8سبة
30) ش8رع  ملتنبي  لط8بق 2 ، 

23000، بني  ال7  ملغرب
 CAFE PATISSERIE GLACIE

TOUBKAL شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ر ب 
بمجمع  و نية  لفضيلة ) رقم 7 

ش8رع  حمد  لس8دس - 23000 بني 
 ال7  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(2689

في حر  ؤرخ  عقد   بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 أبريل   (5  
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 CAFE  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.PATISSERIE GLACIE TOUBKAL
غرض  لشركة بإيج8ز :  قهى

خب8ز
ص8نع  لحلشي8ت.

:  ر ب  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 7 رقم   ( بمجمع  و نية  لفضيلة 
بني   23000  - ش8رع  حمد  لس8دس 

 ال7  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 200  : عبي  ف8طمة  يت   لسيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 800  : دو 8ن   لسيد  بر هيم 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيدة ف8طمة  يت عبي عنش نه) ) 
عين  سردون  طريق  حي  عي8ط 

23000 بني  ال7  ملغرب.
عنش نه) )  دو 8ن   لسيد  بر هيم 
عين  سردون  طريق  حي  عي8ط 

23000 بني  ال7  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة ف8طمة  يت عبي عنش نه) ) 
عين  سردون  طريق  حي  عي8ط 

23000 بني  ال7  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 البتد ئية ببني  ال7 بت8ريخ 27 أبريل 

2022 تحت رقم 5)7.

309I

boss management accounting

ربستر كو.
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

boss management accounting
 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN
 MAROC ، 93000، tetouan

maroc
ربستر كش. شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  يكست8 
ص8في8 رقم 8 بلشك 72 حي  غر س 

 8رتيل 50)93 تطش ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3(00(
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 فبر ير   (7
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
ربستر   : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

كش..
تشييد   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ملب8ني  لسكنية و غير  لسكنية.

:  يكست8  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
حي  غر س   72 بلشك   8 ص8في8 رقم 

 8رتيل 50)93 تطش ن  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
عبد  لرحم8ن  لح8رق   لسيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
500 حصة   :  لسيد سعد ال يحي 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عبد  لرحم8ن  لح8رق   لسيد 
س  بلشك  تجزئة   ينة  عنش نه) ) 
عم8رة 2 رقم ) حجر لعروسة 93070 

تطش ن  ملغرب.
عنش نه) )  ال يحي  سعد   لسيد 
03  لط8بق  لث8ني  ش8رع  لجز ئر رقم 

93000 تطش ن  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عبد  لرحم8ن  لح8رق   لسيد 
س  بلشك  تجزئة   ينة  عنش نه) ) 
عم8رة 2 رقم ) حجر لعروسة 93070 

تطش ن  ملغرب
عنش نه) )  ال يحي  سعد   لسيد 
03  لط8بق  لث8ني  ش8رع  لجز ئر رقم 

93000 تطش ن  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
فبر ير   (7  البتد ئية بتطش ن بت8ريخ 

2022 تحت رقم 622.
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TAZA CONSULTING

 STE EL GHABAR MED DES
TRAVAUX DIVERS DE L›EST
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE EL GHABAR DES
TRAVAUX DIVERS DE L›EST
 شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد

  قره8  إلجتم8عي: حي  لسعديين 

رقم 3) - ت8زة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

6509

في  حر  ؤرخ  عقد  :بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (7

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد

 SOCIETE EL GHABAR DES

 TRAVAUX DIVERS DE L’EST

:تسمية  لشركة

أعم78   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لبن8ء

 ألرضي8ت و لجدر ن

أعم78 ع8 ة

تهيئة  ملك8تب

 لتج8رة

حي   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 لسعديين رقم 3) - ت8زة

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة

 20.000 رأسم78  لشركة:  : بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي

 200  :   حمشد فخر  لدين  لغب8ر 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة

و لع8ئلية  : ألسم8ء  لشخصية   

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء

  حمشد فخر  لدين  لغب8ر عنش نه 

رقم 2) حي  لسعديين - ت8زة

و لع8ئلية  : ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة

  حمشد فخر  لدين  لغب8ر عنش نه 

رقم 2) حي  لسعديين - ت8زة

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية بت8زة بت8ريخ 07  18 2022 

تحت رقم )9)

3((I



8781 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 

FLASH ECONOMIE

LIXUS GAZ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LIXUS GAZ

 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حرة  ولجة    قره8  إلجتم8عي: 

جم8عة  لعش  ة   دشر  لش8وية 

 لط8بق  الر�ضي  كتب رقم 2 - طنجة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(26675

في  عرفي  ؤرخ  عقد  :بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 فبر ير   (6

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة

LIXUS GAZ:تسمية  لشركة

تسشيق   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

وتشزيع  لغ8ز وتركيب  ملش د و ملعد ت 

و مللحق8ت لغ8ز  لبشت8ن و لبروب8ن

ولجة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

حرة  دشر  لش8وية جم8عة  لعش  ة 

 لط8بق  الر�ضي  كتب رقم 2 - طنجة

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة

 (00.000 : بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي

 (60  : بشلعيش  زكري8ء   لسيد 

حصة،ش8رع إبيري8 رقم26 طنجة

 (60  : بشلعيش  ط8رق   لسيد 

خليج  إق8 ة  ،ش8رع  لجشالن  حصة 

طنجة تطش ن

  لسيد بشلعيش  حمد علي : 60) 

حصة ،ش8رع إبيري8 رقم26 طنجة

 (00  : بشلعيش    لسيدة حشرية 

حصة ،ش8رع إبيري8 رقم26 طنجة

 (60  : بشلعيش    لسيد  ش�ضى 

خليج  إق8 ة  ،ش8رع  لجشالن  حصة 

طنجة رقم )3) ط 3 تطش ن

 (60  : بشلعيش  يشسف    لسيد 

خليج  إق8 ة  ش8رع  لجشالن  حصة، 

طنجة رقم )3) ط 7 تطش ن.

 (00  :   لسيدة حفصة بشلعيش 

ش8رع  لجشالن إق8 ة خليج   ، حصة 

طنجة رقم )3) ط 5 تطش ن 

 ملجمشع:000) حصة

و لع8ئلية  : ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة

،ش8رع  بشلعيش  زكري8ء   لسيد 

إبيري8 رقم 26 طنجة

،ش8رع  بشلعيش  ط8رق   لسيد 

 لجشالن إق8 ة خليج طنجة تطش ن

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   25 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم )367

3(2I

FLASH ECONOMIE

 BOUSKOURA INVEST 

FUND
تأسيس شركة  ملس8همة

bouskoura invest fund

 شركة  ملس8همة

رأسم8له200000:8)5 درهم

  قره8  الجتم8عي: 6 تجزئة الكشلين 

سيد1  عروف-  لد ر  لبيض8ء
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

537(6(:

طرف  عقد  شثق  ن  بمقت�ضى 

 ألست8ذة كنزة بن عبد  لجليل بت8ريخ 

تم إعد د  لق8نشن   2022 )0  8رس 

 ألس8�ضي لشركة  ملس8همة ب8ملميز ت 

 لت8لية

شكل  لشركة : شركة  ملس8همة

 bouskoura invest fund:تسمية 

 لشركة

: ب8ني  نعش  غرض  لشركة 

وإنش8ء ت  ختلفة  أعم78  عق8ر1 

) ق8و7)

  ملقر  الجتم8عي : 6 تجزئة الكشلين 

سيد1  عروف -  لد ر  لبيض8ء

 ملدة : 99 سنة

 5(200000 رأسم78  لشركة:   

درهم.

في  جتم8ع8ت  شروط  لقبش7 
حقشق  و م8رسة   ملس8همين 
إلى  كل  س8هم  ُيدعى   لتصشيت: 
 الجتم8ع8ت. كل سهم يعطي  لحق في 

صشت و حد
تحشيل  ألسهم: شروط  ملش فقة

بي  ب8دو  لبشير,  ق8 ة   لرئيس: 
طريق سيد1 عبد   02  نف8 فيال رقم 

 لرحم8ن  لد ر  لبيض8ء 
 ملدير  لع8م:عمشر   ين,تجزئة 
بر دة ك8ليفشرني8 رقم 7  لد ر  لبيض8ء

 : ر قبي  لحس8ب8ت
 7 حديد, لد ر  لبيض8ء   حمد 
فريش7  زنقة  زنقة  ملعطي  لجزولي 

س8بق8 أنف8
ب8ملركز  تم  إليد ع  لق8نشني 
ب8لد ر  لبيض8ء  لالستثم8ر   لجهش1 
رقم  تحت   2022 )2  8رس  بت8ريخ 

8(6(80
3(3I

TRAGESCO

BAOBA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، (59
2490، CASABLANCA MAROCA

BAOBA شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 75 ش8رع 
)) ين8ير  لط8بق  الولى شقة رقم 
69) - 25020 د ر  لبيض8ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
523083

 27 بمقت�ضى عقد عرفي  ؤرخ في 
إعد د  لق8نشن  تم   202( أكتشبر 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.BAOBA
صن8عة   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 الحذية و ألكسسش ر ت.
75 ش8رع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 
رقم  شقة  ين8ير  لط8بق  الولى   ((

69) - 25020 د ر  لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : زه8نك  جي8نكش   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  زه8نك  جي8نكش   لسيد 
 7 20  لط8بق  زنقة أركنششن رقم   3

20500 د ر  لبيض8ء  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  زه8نك  جي8نكش   لسيد 
 7 20  لط8بق  زنقة أركنششن رقم   3

20500 د ر  لبيض8ء  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 22 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

نشنبر )202 تحت رقم 70))80.

3(7I

PREMIUM FINANCE

 JANAT AL MAARIFA
 GROUPEMENT SCOLAIRE

PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 JANAT AL MAARIFA

 GROUPEMENT SCOLAIRE
PRIVE شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طشر  لتصفية)
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وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم )69 
ش8رع سط8ت أزلي - 70000  ر كش 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.63773

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تقرر   2022 7)  8رس  في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  حل 
 JANAT AL MAARIFA  ملحدودة 
 GROUPEMENT SCOLAIRE
 (00.000 رأسم8له8  PRIVE  بلغ 
درهم وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 
 70000  - أزلي  سط8ت  ش8رع   69(
أز ة   :  7 نتيجة   ر كش  ملغرب 

 قتص8دية.
و حدد  قر  لتصفية ب رقم )69 
70000  ر كش   - ش8رع سط8ت أزلي 

 ملغرب. 
و عين:

بدر  لرحم8ن  كنشش و   لسيد)ة) 
عنش نه) ) 2) ش8رع  ملشحدين 75000 
ورز ز ت  ملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   (9 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 37927).

3(5I

PREMIUM FINANCE

 MEKKIOUI TRAVAUX ET
ALUM

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

حل شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MEKKIOUI TRAVAUX ET ALUM

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد)في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 352 تجزئة 
زكري8ء  ح8 يد - 70000  ر كش 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.87265

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 أبريل   ((  ملؤرخ في 
ذ ت  سؤولية  حدودة  شركة 
 MEKKIOUI ذ ت  لشريك  لشحيد 
TRAVAUX ET ALUM  بلغ رأسم8له8 
وعنش ن  قره8  درهم   (00.000
 إلجتم8عي 352 تجزئة زكري8ء  ح8 يد 
 : 70000  ر كش  ملغرب نتيجة 7   -

أز ة  قتص8دية.
 352 ب  حدد  قر  لتصفية  و 
 70000  - زكري8ء  ح8 يد  تجزئة 

 ر كش  ملغرب. 
و عين:

و  رشيد  كيش1   لسيد)ة) 
 (0( رقم   5 عنش نه) )  ملح8 يد 
)ة)  70000  ر كش  ملغرب كمصفي 

للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   20 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 37977).
3(6I

FB2H CONSEILS

OUARZATRAV SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FB2H CONSEILS
 N°05 BLOC P CITE LA
 RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

OUARZATRAV SARL AU شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 7 
بلشك 6 حي  لبهجة - 75000 ورز ز ت 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
((927

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 09  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.OUARZATRAV SARL AU
أعم78   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
 تنشعة أو إنش8ء ت ؛ شركة هندسة 
 دنية. تج8رة  تنشعة، ق8و7 لبن8ء أو 
صي8نة طرق  التص8الت وأن8بيب  ملي8ه 
و لصرف  لصحي،تنظيف  ، لر1 
و لشقق.  و جه8ت  ملحالت و ملخ8زن 

 ملق8و7 للمزرعة أو
إلخ.   ، ،  لطرق  صي8نة  لحد ئق 
إد رة  لعملي8ت  لتج8رية  ؛  ق8و7 
للخد ة  أو  لزر عية  أو  لصن8عية 

 ملدنية أو  لعسكرية..
 7 رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
بلشك 6 حي  لبهجة - 75000 ورز ز ت 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد  لحسن8و1  حمد : 000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد  لحسن8و1  حمد 
 75800 ح8رة  ملر بطين  عنش نه) ) 

تنغير  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  لحسن8و1  حمد 

 75800 ح8رة  ملر بطين  عنش نه) ) 

تنغير  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   2(  البتد ئية بشرز ز ت بت8ريخ 

2022 تحت رقم 59).

3(7I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 STE TECHNIQUES ET
 TRAVAUX MODERNES

(S2TM)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،

80000، AGADIR MAROC

 STE TECHNIQUES ET TRAVAUX

MODERNES (S2TM) شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 32) 
زنقة  ليم8 ة حي  ملنزه سيم  لرب8ط 

لدى  كسيس بيلدينغ - 70)0) 

 لرب8ط  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.86(55

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

)202 تقرر حل  )0 شتنبر   ملؤرخ في 

 STE شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 TECHNIQUES ET TRAVAUX

MODERNES (S2TM)  بلغ 
وعنش ن  درهم   500.000 رأسم8له8 
زنقة   (32 رقم   قره8  إلجتم8عي 

 ليم8 ة حي  ملنزه سيم  لرب8ط لدى 

70)0)  لرب8ط   - بيلدينغ   كسيس 

 ملغرب نتيجة 7 : حل طشعي.

و حدد  قر  لتصفية ب رقم 32) 
زنقة  ليم8 ة حي  ملنزه سيم  لرب8ط 

 (0(70  - بيلدينغ  لدى  كسيس 

 لرب8ط  ملغرب. 
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و عين:
و  ر قع  عبد لشه8ب   لسيد)ة) 
629  جمشعة  الحد  رقم  عنش نه) ) 
70)0)  لرب8ط  )  لرب8ط  حي  لنهضة 

 ملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   26 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3028.
3(8I

PREMIUM FINANCE

EUROMIRA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

EUROMIRA شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي شقة رقم 
3  لط8بق  لث8ني رقم )95 تجزئة 

 ملس8ر طريق آسفي - 70000  ر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(27853

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 30  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.EUROMIRA

 : بإيج8ز  غرض  لشركة 
لألفر د  نقل  هنية  )خد ة   لنقل 

و لشرك8ت).
شقة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
رقم 3  لط8بق  لث8ني رقم )95 تجزئة 
 ملس8ر طريق آسفي - 70000  ر كش 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : نبيل   لشش   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  نبيل   لشش   لسيد 
بي ب ج ب   (( ك78 دو لفين8س رقم 

 يلفيلشن )2800  دريد إسب8ني8.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  نبيل   لشش   لسيد 
بي ب ج ب   (( ك78 دو لفين8س رقم 

 يلفيلشن )2800  دريد إسب8ني8
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   22 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35069).

3(9I

LIXUS COMMERCE ET MARKETING

 LIXUS COMMERCE ET
MARKETING

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 LIXUS COMMERCE ET
MARKETING

 10RUE LIBERTÉ ÉTAGE 3
 APPARTEMENT 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 LIXUS COMMERCE ET

MARKETING شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 0) زنقة 
 لحرية  لط8بق 3  لشقة 5 - 20000 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57(39(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (2

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 LIXUS : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

.COMMERCE ET MARKETING

:  لتج8رة؛  غرض  لشركة بإيج8ز 

 لتصدير و  إلستر د.

زنقة   (0  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 20000 - 5 3  لشقة   لحرية  لط8بق 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  : كحيل   لسيد  حمد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 (000  : كحيل   لسيد   حمد 

بقيمة 00) درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  كحيل   لسيد  حمد 

 000000  ( تجزئة شعب8ن   852 رقم 

 لعر ئش  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  كحيل   لسيد  حمد 

 000000  ( تجزئة شعب8ن   852 رقم 

 لعر ئش  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 26 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822757.

320I

ر ز1 لالستش8ر ت

SA-BOUA FISH
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ر ز1 لالستش8ر ت
ش8رع 27 نشنبر عم8رة حمد1 ولد 

 لرشيد  لط8بق رقم )0 شقة رقم )0 
 لعيشن ، 70000،  لعيشن  ملغرب
SA-BOUA FISH شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 
 لسم8رة حي ن8د1  لضب8ط عم8رة 
رقم 02  لط8بق  لث8ني رقم رقم 09 

 لعيشن - 70000  لعيشن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
7098(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 30  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
SA-  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.BOUA FISH
ت8جر   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
ب8لجملة  أسم8ك   لسمك.ت8جر 
جميع  نتج8ت  ) 8ري8ج).تسشيق 

 ملأكشالت  لبحرية..
ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 لسم8رة حي ن8د1  لضب8ط عم8رة رقم 
02  لط8بق  لث8ني رقم رقم 09  لعيشن 

- 70000  لعيشن  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
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عنش نه) )  بشعك8د   لسيد  حمد 

سبت  ذهب  حي  بش  زنقة  لعرش8ن 

كزولة أسفي 76000  سفي  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  بشعك8د   لسيد  حمد 

سبت  ذهب  حي  بش  زنقة  لعرش8ن 

كزولة أسفي 76000  سفي  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   0( بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 895/2022.

32(I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ALLINONE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق  لبريد 0)3  لرئيسية 

 لرشيدية ، 52000،  لرشيدية 

 ملغرب

ALLINONE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 07 

ش8رع  لزرقطشني تجزئة زوبيدة 

هبشنة صفرو - 000)3 صفرو 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.2275

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر حل   2022 05  8رس   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

ALLINONE  بلغ رأسم8له8 00.000) 

درهم وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 

ش8رع  لزرقطشني تجزئة زوبيدة   07

هبشنة صفرو - 000)3 صفرو  ملغرب 

نتيجة 7 :  ز ة شغل.

 07 و حدد  قر  لتصفية ب رقم 

زوبيدة  تجزئة  ش8رع  لزرقطشني 

هبشنة صفرو - 000)3 صفر  ملغرب. 

و عين:

  لسيد)ة)  ب8رك  لح8ج

تنغير  عنش نه) )  ركز  لنيف  و   

)ة)  كمصفي  تنغير  ملغرب   52752

للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

تبليغ  لعقشد و  حل    ملخ8برة 

 و  لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   2( بت8ريخ  بصفرو   البتد ئية 

2022 تحت رقم 150/2022.
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ر ز1 لالستش8ر ت

ABOUELFOUTOUH FISH
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ر ز1 لالستش8ر ت

ش8رع 27 نشنبر عم8رة حمد1 ولد 

 لرشيد  لط8بق رقم )0 شقة رقم )0 

 لعيشن ، 70000،  لعيشن  ملغرب

 ABOUELFOUTOUH FISH

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي زنقة 

أكفش7 رقم 20 حي خط  لر لة )0 

 لعيشن - 70000  لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

70997

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 30  8رس 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.ABOUELFOUTOUH FISH

ت8جر   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

ب8لجملة  أسم8ك   لسمك.ت8جر 

جميع  نتج8ت  ) 8ري8ج).تسشيق 

 ملأكشالت  لبحرية..
زنقة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 0( حي خط  لر لة   20 أكفش7 رقم 

 لعيشن - 70000  لعيشن  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد خ8لد  بش لفتشح عنش نه) ) 
ري8ض  سفي  زنقة   06 بلشك   (0

76000  سفي  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد خ8لد  بش لفتشح عنش نه) ) 
ري8ض  سفي  زنقة   06 بلشك   (0

76000 أسفي  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   05 بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 904/2022.
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RIM FINANCIAL

RIM FINANCIAL 78ريم فينشنسي

إعالن  تعدد  لقر ر ت

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD

 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE N°9

BELVEDERE ، 20300

  لد ر  لبيض8ء  ملغرب
 RIM FINANCIAL 78ريم فينشنسي

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: 387 ش8رع 

 حمد  لخ8 س  لط8بق 5 شقة رقم 

7) بلفيدير - 0)203  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

7(((89

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   202( نشنبر   03  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 
للشركة  ن  تغيير  ملقر  الجتم8عي 
 387  لعنش ن  لك8ئن ب8لد ر  لبيض8ء 
ش8رع  حمد  لخ8 س  لط8بق 5 شقة 
إلى  لعنش ن  لت8لي:  بلفيدير   (7 رقم 
278 ش8رع   يل زوال  لط8بق 2 شقة 

رقم 9 بلفيدير  لد ر  لبيض8ء.
قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 

تحيين  لق8نشن  الس8�ضي للشركة
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
بند رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 

 ملقر  الجتم8عي 
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 26 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822797.
327I

RIM FINANCIAL

NISSAY IMMO نيس18  يمش
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300،  لد ر 
 لبيض8ء  ملغرب

 NISSAY IMMO نيساي ايمو
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 56 ش8رع 
 شال1 يشسف  لط8بق 3 شقة 7) - 

20375  لد ر  لبيض8ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
57(253

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 )2  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
: نيس18   إلقتض8ء بمختصر تسميته8 

.NISSAY IMMO يمش 
:  ستأجر  غرض  لشركة بإيج8ز 

عق8ر ت.
56 ش8رع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 
 -  (7 شقة   3  شال1 يشسف  لط8بق 

20375  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 بلغ رأسم78  لشركة: 6.069.000 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 60.690  :  لسيد ي8سين  عبشش 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  ي8سين  عبشش   لسيد 
حي  مللعب زنقة ف8س  لعيشن 65750 

 لعيشن  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  ي8سين  عبشش   لسيد 
حي  مللعب زنقة ف8س  لعيشن 65750 

 لعيشن  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 26 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 75)822.
325I

STE AYAD CONSULTING SARL

TRANS WEEK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وف8ة شريك

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
 2EME ETAGE APPT N°9 ،
60000، OUJDA MAROC
TRANS WEEK شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي تجزئة 
برحيلي وشرك8ؤه 283 طريق ت8زة - 

60000 وجدة  ملغرب.

وف8ة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.37(79
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
2022 تم  إلعالم  )) أبريل   ملؤرخ في 
بشف8ة  لشريك جم78 ق8در1 و تشزيع 
لرسم   

ً
تبع8 على  لشرثة  حصصه 

 2022 فبر ير   2( في   إلر ثة  ملؤرخ 
ب8لشكل  ألتي :

 لسيد)ة) عبد لق8در ق8در1 ، 325 
حصة .

 325  ، ق8در1  رشيد   لسيد)ة) 
حصة .

 325  ، ق8در1  جال7   لسيد)ة) 
حصة .

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   2( بت8ريخ  بشجدة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 579.
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STE AYAD CONSULTING SARL

TRANS WEEK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة
STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE MOULAY AHMED
 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA

 2EME ETAGE APPT N°9 ،
60000، OUJDA MAROC
TRANS WEEK شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي تجزئة 
برحيلي وشرك8ؤه 283 طريق ت8زة - 

60000 وجدة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.37(79

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تقرر حل   2022 أبريل   ((  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسم8له8  TRANS WEEK  بلغ 
وعنش ن  قره8  درهم   (00.000
وشرك8ؤه  برحيلي  تجزئة   إلجتم8عي 
وجدة   60000  - ت8زة  طريق   283
:  لغ8ء  ملشروع   7 نتيجة   ملغرب 

وف8ة  لشريك  ملسير  لسيد  بسبب 

جم78 ق8در1.

تجزئة  ب  حدد  قر  لتصفية  و 

 - ت8زة  طريق   283 وشرك8ؤه  برحيلي 

60000 وجدة  ملغرب. 

و عين:
ق8در1 عبد  لق8در    لسيد)ة) 

ش8رع  هد و1 بنسعيد  و عنش نه) )   

 (7 رقم  د  زنقة  تجزئة  لسلط8ني 

)ة)  كمصفي  وجدة  ملغرب   60000

للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

تبليغ  لعقشد  و  حل    ملخ8برة 

و  لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : تجزئة 

برحيلي وشرك8ؤه 283 طريق ت8زة 

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   2( بت8ريخ  بشجدة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 579.
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GHIZLANE DOUBLANE

AZIHAS TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عم8رة  لعبد1 ش8رع  حمد 

 لس8دس ، 27000،  لجديدة  ملغرب

AZIHAS TRAVAUX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي زنقة سمية 

 ق8 ة شهرز د )  لط8بق 3 رقم 3) - 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57(7(3

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (3

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.AZIHAS TRAVAUX

 : بإيج8ز  غرض  لشركة 
 Entrepreneur de travaux

.d’impression
زنقة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
سمية  ق8 ة شهرز د )  لط8بق 3 رقم 

3) - 20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
500 حصة   :  لسيد  لكشش عزيز 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 لسيد  لكشش حسن : 500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  عزيز   لسيد  لكشش 
رقم 07 زنقة  حمد  ملهد1  لجش هر1 
 27000 حي  ملن8ر   08  ملنطقة 

 لجديدة  ملغرب.
عنش نه) )  حسن   لسيد  لكشش 
 27000 ش8رع  شال1  سم8عيل   90

 لجديدة  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  عزيز   لسيد  لكشش 
رقم 07 زنقة  حمد  ملهد1  لجش هر1 
 27000 حي  ملن8ر   08  ملنطقة 

 لجديدة  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 26 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822769.

328I

CORPORATE AUDIT GROUP

NOVA’ELITE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
775, ش8رع عبد  ملش ن،  لط8بق 
 لخ8 س، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
NOVA’ELITE شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
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)في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 67، زنقة 
عزيز بال7 ،  لط8بق  لث8ني، رقم 3، - 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
782385

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 22  8رس   ملؤرخ في 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
NOVA’ELITE  بلغ   لشريك  لشحيد 
وعنش ن  درهم   (0.000 رأسم8له8 
 قره8  إلجتم8عي 67، زنقة عزيز بال7 
 20000  -  ،3 رقم  ،  لط8بق  لث8ني، 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب نتيجة 7 : ..
و حدد  قر  لتصفية ب 67، زنقة 
 - ،3 عزيز بال7 ،  لط8بق  لث8ني، رقم 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة) ف8طمة  لزهر ء  لحط8ب 
 8 2،  لشقة  عنش نه) )  لةف8ق  و 
تم8رة  ملغرب   (2000  27(8  لعم8رة 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 
 ،67  : ب8لتصفية   لشث8ئق  ملتعلقة 
زنقة عزيز بال7 ،  لط8بق  لث8ني، رقم 

3،  لد ر  لبيض8ء
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 22 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم )82225.
329I

CORPORATE AUDIT GROUP

EXPANSO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تغيير تسمية  لشركة

CORPORATE AUDIT GROUP
775, ش8رع عبد  ملش ن،  لط8بق 
 لخ8 س، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
EXPANSO شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  الجتم8عي 9)2، 

ش8رع لهر ويين، حي سيتي دجمعة، 
 لط8بق  لث8لث - 20000  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب.
تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
228967

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تم تغيير   2022 أبريل   2(  ملؤرخ في 
تسمية  لشركة  ن »EXPANSO« إلى 

. « ASK CAPITAL«
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 22 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822250.

330I

Bennani & Associes

إندي سمي كوندكتور موروكو 
 Indi Semiconductor للك

Morocco LLC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc
إند1 سمي كشندكتشر  شروكش للك 
 Indi Semiconductor Morocco
LLC شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 6) ش8رع 
 لجيش  مللكي, زنقة جاللي  لعريبي 
طبق 8 رقم 8) - 20250  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
57(203

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 فبر ير   07
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

إند1   : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

 Indi للك  كشندكتشر  شروكش  سمي 

.Semiconductor Morocco LLC

تطشير   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ، تطبيق8ت  لهندسة  لكهرب8ئية 

وبشكل أكثر تحديًد   لدو ئر  ملتك8 لة 

 ملخصصة .

6) ش8رع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 

جاللي  لعريبي  زنقة   لجيش  مللكي, 

20250  لد ر   -  (8 رقم   8 طبق 

 لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 90.678 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 Ay dee لشركة أ1 د1 كي ليمتد 

بقيمة  حصة   Kay limited : 889

02) دره 

 لشركة .... : ... بقيمة 02) درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لشركة .... عنش نه) ) ... ... ... ....

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عالو1   لسيد  حمد  فتي 

روولكس  د  شش�ضي   757 عنش نه) ) 

7000  شنس بلجيك8

شيلر  سلف8ن  تش 8س   لسيد 

 9266( ب8لبش   ش8رع   9(6 عنش نه) ) 

بيش  لشالي8ت  ملتحدة  نيشبشرت 

 أل ريكية

سينغ  رج8  كنشرديف   لسيد 

ه8ث8و1  طريق   22 عنش نه) )  ب78 

02720 لكزينغتشن  لشالي8ت  ملتحدة 

 أل ريكية

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 22 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم -.

33(I

STE ARSALAN CHAOUIA

STE EXTRAMIRIJ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
ش8رع  لجيش  مللكي حي  ملعطي رقم 
 SETTAT ،26000 ، 873 63) ص.ب

MAROC
STE EXTRAMIRIJ شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 26  رس 

سلط8ن  لط8بق  الو7 شقة 3 - 
20006  لد ر لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
57(59(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 23  8رس 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.EXTRAMIRIJ
: أعم78 أو  غرض  لشركة بإيج8ز 

تشييد  تنشعة
ت8جر.

 26  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 رس سلط8ن  لط8بق  الو7 شقة 3 - 

20006  لد ر لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 500  :  لسيد  لغشز1  حمد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 لسيد  لغشز1 يشنس : 500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )   لسيد  لغشز1  حمد 
 26000  72 الكشلين  لرقم  تجزئة 

سط8ت  ملغرب.
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عنش نه) )  يشنس   لسيد  لغشز1 

 (75 )0  لرقم  حي  لسالم  لشطر 

26000 سط8ت  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )   لسيد  لغشز1  حمد 

 26000  72 الكشلين  لرقم  تجزئة 

سط8ت  ملغرب

عنش نه) )  يشنس   لسيد  لغشز1 

 (75 )0  لرقم  حي  لسالم  لشطر 

26000 سط8ت  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 27 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822672.

332I

 كتب  لدر س8ت إنطالق

ر أ اكسبريس
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 كتب  لدر س8ت إنطالق

 Cym Cité Des Émirats arabes 33

 Unis 33 Cym Cité Des Émirats

 arabes Unis، 10050، Rabat

 ملغرب

ر أ  كسبريس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 28) زنقة 

 لعرع8ر  لط8بق  لث8ني رقم  ملكتب 

2  لد ر  لبيض8ء - 0000)  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

78829(

 25 في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2020 دجنبر 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
أ  ر   : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

 كسبريس.
:  لنقل  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لطرقي للبض8ئع.
عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 28) زنقة 
رقم  ملكتب   لعرع8ر  لط8بق  لث8ني 
0000)  لد ر   - 2  لد ر  لبيض8ء 

 لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
حصة   (.000  :  لسيد   ين رزقي 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 797  لسيد   ين رزقي عنش نه) ) 
 (0000 3 ش8رع  شديبش كيت8  لط8بق 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 797  لسيد   ين رزقي عنش نه) ) 
 (0000 3 ش8رع  شديبش كيت8  لط8بق 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 
رقم  تحت   202( فبر ير   07

.702032206506
333I

CORPORATE AUDIT GROUP

TRANSMEL SUD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
775, ش8رع عبد  ملش ن،  لط8بق 
 لخ8 س، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
TRANSMEL SUD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 حمد  لخ8 س، عم8رة 9، شقة 7 - 
73000  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
2(305

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 8)  8رس 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.TRANSMEL SUD
غرض  لشركة بإيج8ز : - 

جميع عملي8ت  لنقل، وكيل شحن
وتخزين  تشزيع  نقل،   -

 لبض8ئع،  لخد 8ت  للشجستية.
ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 -  7 9، شقة   حمد  لخ8 س، عم8رة 

73000  لد خلة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 500.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  :  لسيد عبد  لش حد  الخ 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
حصة   (.000  :  لسيد رض8  الخ 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 لسيد يشنس  الخ : 000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 لسيد  حمد هش8م  الخ : 000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 لسيدة سن8ء  الخ : 000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  سن8ء  الخ   لسيدة 
بشعزة  د ر   (6 رقم  سليمة  تجزئة 

20000  لنش صر  ملغرب.
 لسيد عبد  لش حد  الخ عنش نه) ) 
زنقة  بش  ملح8سن  لروي8ني   3 رقم 
20000  لد ر  9  ملع8ريف  ش   7 ط 

 لبيض8ء  ملغرب.
عنش نه) )  رض8  الخ   لسيد 

 سب8ني8  سب8ني8  سب8ني8  سب8ني8.
 ((  لسيد يشنس  الخ عنش نه) ) 
20000  لد ر  حي  لهن8  زتقة  ملن8رة 

 لبيض8ء  ملغرب.

هش8م  الخ   لسيد  حمد 
57)  ق8 ة  لسق8ط ش8رغ  عنش نه) ) 
22  ملع8ريف  ش   (0 ط  بئر  نزر ن 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  سن8ء  الخ   لسيدة 
بشعزة  د ر   (6 رقم  سليمة  تجزئة 

20000  لنش صر  ملغرب
عنش نه) )  رض8  الخ   لسيد 

 سب8ني8  سب8ني8  سب8ني8  سب8ني8
 ((  لسيد يشنس  الخ عنش نه) ) 
20000  لد ر  حي  لهن8  زتقة  ملن8رة 

 لبيض8ء  ملغرب
هش8م  الخ   لسيد  حمد 
57)  ق8 ة  لسق8ط ش8رغ  عنش نه) ) 
22  ملع8ريف  ش   (0 ط  بئر  نزر ن 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 (8 بت8ريخ  بش د1  لدهب   البتد ئية 

أبريل 2022 تحت رقم 668.

337I

cedre compta

AZIMUTH42 SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

cedre compta
 rue3 caire ahadaf ، 53100، 79

azrou maroc
AZIMUTH42 SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي تجزئة 
 لصنشبر 7)2-7 أحد ف أزرو - 

00)53 أزرو  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(769
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (3
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.AZIMUTH72 SARL
- نش8ء   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
وك8فة خد 8ت  و لخطشط   لشبك8ت 
وصي8نه  لالتص8الت   لبنية  لتحتية 

تفكيك وتجميع.
تجزئة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 - أزرو  أحد ف   2(7-7  لصنشبر 

00)53 أزرو  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 500  : حسن  هللا   لسيد  عط 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 500  : هش8م  هللا   لسيد  عط 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد  عط هللا حسن عنش نه) ) 

فرنس8 75008 فرنس8 فرنس8.
 لسيد  عط هللا هش8م عنش نه) ) 

فرنس8 75008 فرنس8 فرنس8.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  عط هللا حسن عنش نه) ) 

فرنس8 75008 فرنس8 فرنس8
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   27 بت8ريخ  ب8زرو   البتد ئية 

2022 تحت رقم 56).
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JURIS INVEST PARTNERS

 MARRAKESH BUSINESS
DEVELOPPEMENT

إعالن  تعدد  لقر ر ت

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 6)ـ8) 

تجزئة  لتشفيق سيد1  عروف  لد ر 
 لبيض8ء، 20270،  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب
 MARRAKESH BUSINESS

DEVELOPPEMENT »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: ش8رع 
 حمد  لخ8 س عم8رة كلزيشم 
 لط8بق  لخ8 س كليز - 70000 

 ر كش  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
.99533

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 22  8رس   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 
تفشيت  جمشع 972  ن  لحصص  ن 
 MARRAKESH شركة  طرف شرك8ء 
 BUSINESS DEVELOPPEMENT
Z 5 HOLDING SARL لف8ئدة شركة
قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 
 Z 5  ملش فقة كشريك جديد شركة 
رقم  لسجل  بمر كش   HOLDING
55)22)  مثله8  ملسير   لتج8ر1 

 لشحيد  لسيد  حمد  لزهيد
قر ر رقم 3:  لذ1 ينص على  8يلي: 
و ب8لت8لي  صبح ر سم78  لشركة كم8 
 Z 5 لف8ئدة شركة  حصة   972 يلي 
لف8ئدة  حصص   (0 و   HOLDING

 لسيد  حمد  لزهيد
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
بند رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 
تعديل  و  تحيين  لنظ8م  الس8�ضي 

 مل8دتين 6 و7  ن  لنظ8م  الس8�ضي
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   27 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35275).

336I

 تم8نية  لزيتشن

ATLAS MINAMI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

 تم8نية  لزيتشن
ش8 رع حم8ن  لفصش كي عرصة 

 ملع8ش عم8رة  لقب8ج رقم 9  كتب 
رقم 3 ، 70000،  ر كش  

 ATLAS MINAMI

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : 
 OUALED BOUCETA IDLSSANE -

70000 ورز ز ت  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
.978(

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تقرر   2022 )3  8رس  في   ملؤرخ 
ذ ت  شركة   ATLAS MINAMI حل 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 
 (00.000 رأسم8له8   لشحيد  بلغ 
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  درهم 
 OUALED BOUCETA IDLSSANE
نتيجة  ورز ز ت  ملغرب   - 70000

اللتشطيب  لنه8ئي عن  لشركة .
و عين:

و  بشدقي  ي8سين  طهى   لسيد)ة) 
عنش نه) ) عرصة بن  بر هيم رقم26 
)ة)  70000  ر كش  ملغرب كمصفي 

للشركة.
و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 
 OUALED بت8ريخ 20  8رس 2022 وفي
 BOUCETA IDLSSANE - 70000

ورز ز ت  ملغرب.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   25  البتد ئية بشرز ز ت بت8ريخ 

2022 تحت رقم 65).
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Aïd comptable

 STE CAFE RESTAURANT
KHATABI FRERES

شركة  لتض8 ن
حل شركة

Aïd comptable
 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc
 ste cafe restaurant khatabi
freres شركة  لتض8 ن)في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 
صفرو ت8هلة ت8زة - 35000 ت8زة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.2705

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر   2022 أبريل   09 في   ملؤرخ 

 ste cafe شركة  لتض8 ن  حل 

restaurant khatabi freres  بلغ 

وعنش ن  درهم   (0.000 رأسم8له8 

 قره8  إلجتم8عي ش8رع صفرو ت8هلة 

 : ت8زة  ملغرب نتيجة 7   35000  - ت8زة 

عدم  ملردودية.

ش8رع  ب  حدد  قر  لتصفية  و 

صفرو ت8هلة - 35000 ت8زة  ملغرب. 

و عين:

و  عزيز  لخط8بي   لسيد)ة) 

ت8زة  ت8هلة  ف8س  ش8رع  عنش نه) ) 

)ة)  كمصفي  ت8زة  ملغرب   35000

للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   27 بت8ريخ  بت8زة   البتد ئية 

2022 تحت رقم 87).

338I

TRAGESCO

BALMAYA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

TRAGESCO

 BD LA RESISTANCE B21، (59

2490، CASABLANCA MAROCA

BALMAYA شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 75 ش8رع 

)) ين8ير ط8بق ) شقة رقم 69) - 

20050 د ر  لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57(907
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في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (5
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.BALMAYA
صن8عة   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 الحذية و ألكسسش ر ت.
75 ش8رع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 
 -  (69 رقم  شقة   ( ين8ير ط8بق   ((

20050 د ر  لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 500.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
حصة   500.000  : ت8و  لي   لسيد 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 JIANGXI  لسيد لي ت8و عنش نه) ) 
 SHENG PEN ZE XIAN YANG ZI
ZHENG 330000 JIANGXI  لصين.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 JIANGXI  لسيد لي ت8و عنش نه) ) 
 SHENG PEN ZE XIAN YANG ZI
ZHENG 330000 JIANGXI  لصين

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 29 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 0)8230.
339I

DWELLING

MAFR TRANSPORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

DWELLING
 AV YOUSSEF IBNOU 5

 TACHEFINE 2EME ETG APPT
 3 TANGER RESD LA PLAGE،

90000، TANGER MAROC

MAFR TRANSPORT شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 5 ش8رع 

يشسف  بن ت8شفين  لط8بق 2 

 الق8 ة رقم 3 طنجة - 90000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(2668(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 25  8رس 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 MAFR : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

.TRANSPORT

:  ستير د  بإيج8ز  غرض  لشركة 

وتصدير  ملنتج8ت  لغذ ئية  لزر عية 

و لسلع  الستهالكية  ليش ية.

ش8رع   5  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

يشسف  بن ت8شفين  لط8بق 2  الق8 ة 
رقم 3 طنجة - 90000 طنجة  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 20.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

200 حصة   :  لسيد كم78  لت8ز1 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 لسيد  كم78  لت8ز1 : 200 بقيمة 

00) درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  كم78  لت8ز1   لسيد 

فرنس8 72000  تيين فرنس8.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  كم78  لت8ز1   لسيد 
فرنس8 72000  تيين فرنس8

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 لتج8رية بطنجة بت8ريخ - تحت رقم -.
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DWELLING

BREADS & BLENDS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

DWELLING
 AV YOUSSEF IBNOU 5

 TACHEFINE 2EME ETG APPT
 3 TANGER RESD LA PLAGE،

90000، TANGER MAROC
BREADS & BLENDS شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 5 ش8رع 

يشسف  بن ت8شفين  لط8بق 2 
 الق8 ة رقم 3 طنجة - 90000 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(23629

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 ين8ير   06
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.BREADS & BLENDS
:  شغل  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 طعم.
ش8رع   5  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
يشسف  بن ت8شفين  لط8بق 2  الق8 ة 
رقم 3 طنجة - 90000 طنجة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد كريم زولف : 000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 لسيد  كريم زولف : 000) بقيمة 

00) درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  زولف  كريم   لسيد 

 25 رقم  أو  زنقة  حي  ملنظر  لجميل 

90000 طنجة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  زولف  كريم   لسيد 

 25 رقم  أو  زنقة  حي  ملنظر  لجميل 

90000 طنجة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية بطنجة بت8ريخ - تحت رقم -.

37(I

MATAHRI ABDERRAHIM

YOU AIR TRANS
إعالن  تعدد  لقر ر ت

MATAHRI ABDERRAHIM

05) زنقة وليلي حي  لسالم برك8ن ، 

63300، برك8ن  ملغرب

 YOU AIR TRANS

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: رقم 02 
زنقة  م  لقرى حي قش8ظ برك8ن - 

63300 برك8ن  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.7773

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

تم  تخ8ذ   2022 أبريل   (8  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

على  ينص  )0:  لذ1  رقم  قر ر 

 8يلي: تفشيت 500 حصة  ن  لسيدة 

لبط8قة  يشسفي  يم8ن  لح8 لة 

 لتعريف  لطنية رقم FA(82637  لى 

 لسيدة  ريبي  كر م  لح8 لة لبط8قة 

FA(50566 لتعريف  لطنية رقم 
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على  ينص  02:  لذ1  رقم  قر ر 

 8يلي:  ستق8لة  لسيدة  لسيدة 

لبط8قة  يشسفي  يم8ن  لح8 لة 

 FA(82637 رقم   لتعريف  لطنية 

وتعيين  لسيدة  ريبي  كر م كمسيرة 

لبط8قة  لشركة  لح8 لة  وحيدة 

FA(50566 لتعريف  لطنية رقم 

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

بند رقم 6:  لذ1 ينص على  8يلي: 

حصة  ن  لسيدة  تفشيت500 

لبط8قة  يشسفي  يم8ن  لح8 لة 

 لتعريف  لطنية رقم FA(82637  لى 

 لسيدة  ريبي  كر م  لح8 لة لبط8قة 

FA(50566 لتعريف  لطنية رقم 

بند رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 

ر س  78  لشركة  بلغ  ئة  لف 

كل  حصة  درهم  قسمة  لى  لف 

حصة بمئة درهم لى  لسيد  لسيدة 

 ريبي  كر م  لح8 لة لبط8قة  لتعريف 

FA(50566 لطنية رقم 

على  ينص  7):  لذ1  رقم  بند 

 8يلي:  ستق8لة  لسيدة  لسيدة 

لبط8قة  يشسفي  يم8ن  لح8 لة 

 FA(82637 رقم   لتعريف  لطنية 

وتعيين  لسيدة  ريبي  كر م كمسيرة 

لبط8قة  لشركة  لح8 لة  وحيدة 

FA(50566 لتعريف  لطنية رقم 

بند رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 

لشركة  ن  تغير لشكل  لق8نشني 

شركة  ملسؤولية  ملحدودة  لى لشركة 

 ن شركة  ملسؤولية  ملحدودة د ت 

 لشريك  لش حد

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   26 بت8ريخ  ببرك8ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 224/2022.

372I

TQG FIDUCIAIRE

 GENERAL CONSTRUCTION
COMPANY OF AFRICA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

رفع رأسم78  لشركة

TQG FIDUCIAIRE
رقم 000) بن ت8شفين  زلي ، 

50)70،  ر كش  ملغرب
 GENERAL CONSTRUCTION
COMPANY OF AFRICA شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي 
 لريلض )0 رقم )0  لط8بق  لسفلي 

 بن جرير - 50)73   بن جرير 
 ملغرب.

رفع رأسم78  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.2735
بمقت�ضى  لجمع  لع8م 
أبريل   2( في   إلستثن8ئي  ملؤرخ 
رأسم78  لشركة  رفع  تم   2022
درهم«   (25.000.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   50.000.000« أ1  ن 
 : عن طريق  درهم«   (75.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  05  البتد ئية ب8بن جرير بت8ريخ 

2022 تحت رقم 207.
373I

 ملركز  ملر ك�ضي لإلرش8د

MANCHE 50
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ملركز  ملر ك�ضي لإلرش8د
شقة رقم ٩  دخل أ عم8رة أنس 

 8جشريل ش8رع  شال1 عبد هللا ، 0، 
 ر كش  ملغرب

MANCHE 50 شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 77 
عم8رة ف إق8 ة  لبست8ن 5 طريق 
آسفي - 70000  ر كش  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(27897

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   30
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.MANCHE 50
تسيير   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لري8ض8ت و دور  لضي8فة .
 77 رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
طريق   5 إق8 ة  لبست8ن  ف  عم8رة 

آسفي - 70000  ر كش  ملغرب .
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (0.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 LANGLOIS HALLEY  لسيدة 
 KATIA NATHALIE CLAUDE : (00

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 LANGLOIS HALLEY  لسيدة 
 KATIA NATHALIE CLAUDE
 LA BOITARDIERE  720 عنش نه) ) 
 50380 SAIN PAIR SUR MER

. FRANCE
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 LANGLOIS HALLEY  لسيدة 
 KATIA NATHALIE CLAUDE
 LA BOITARDIERE  720 عنش نه) ) 
 50380 SAIN PAIR SUR MER

 FRANCE
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   25 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 7))35).

377I

 ملركز  ملر ك�ضي لإلرش8د

 TRAVEL CONSULTING
GROUP

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

 ملركز  ملر ك�ضي لإلرش8د
شقة رقم ٩  دخل أ عم8رة أنس 

 8جشريل ش8رع  شال1 عبد هللا ، 0، 
 ر كش  ملغرب

 TRAVEL CONSULTING GROUP
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي بريستيج 
ت8ركة عم8رة 3  كتب رقم 2  لط8بق 

) ت8ركة 70000  ر كش  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 -.
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
 ملؤرخ في 0)  8رس 2022 تم تحشيل 
للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 
3  كتب رقم  »بريستيج ت8ركة عم8رة 
70000  ر كش  ت8ركة   ( 2  لط8بق 
»عم8رة ست8فروال بالطش  إلى   ملغرب« 
7)  لط8بق  ألو7  لتكنة  و   (2 رقم 
70000  ر كش   - جليز   لعسكرية 

 ملعرب«.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   (5 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 37826).
375I

 ملركز  ملر ك�ضي لإلرش8د

AZIZ & MARCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم78  لشركة

 ملركز  ملر ك�ضي لإلرش8د
شقة رقم ٩  دخل أ عم8رة أنس 

 8جشريل ش8رع  شال1 عبد هللا ، 0، 
 ر كش  ملغرب

 AZIZ & MARCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 7 
 لط8بق  ألر�ضي إق8 ة  ملن8ر ز وية 
ش8رع  لق8�ضي عي8ض و ش8رع 

 شريت8ني8 - 70000  ر كش  ملغرب 
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رفع رأسم78  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 -.

بمقت�ضى  لجمع  لع8م 

أبريل   0( في   إلستثن8ئي  ملؤرخ 

رأسم78  لشركة  رفع  تم   2022

درهم«   ((0.786.778« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   (00.000« أ1  ن 

 : عن طريق  درهم«   (20.786.778«

أرب8ح أو عالو ت  أو  إد 8ج  حتي8طي 

إصد ر في رأس  مل78.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   25 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 2))35).

376I

 ملركز  ملر ك�ضي لإلرش8د

AZIZ & MARCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض رأسم78  لشركة

 ملركز  ملر ك�ضي لإلرش8د

شقة رقم ٩  دخل أ عم8رة أنس 

 8جشريل ش8رع  شال1 عبد هللا ، 0، 

 ر كش  ملغرب

AZIZ & MARCO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 7 

 لط8بق  ألر�ضي إق8 ة  ملن8ر ز وية 

ش8رع  لق8�ضي عي8ض و ش8رع 

 شريت8ني8 70000  ر كش  ملغرب.

خفض رأسم78  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 -.

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تم   2022 أبريل   0( في   ملؤرخ 

بمبلغ  رأسم78  لشركة  خفض 

أ1  درهم«   ((0.786.778« قدره 

إلى  درهم«   (20.786.778«  ن 

 : طريق  عن  درهم«   (00.000«

تخفيض عدد  ألسهم.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   25 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 2))35).

377I

 ملركز  ملر ك�ضي لإلرش8د

ALIBABA2ME
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم78  لشركة

 ملركز  ملر ك�ضي لإلرش8د
شقة رقم ٩  دخل أ عم8رة أنس 

 8جشريل ش8رع  شال1 عبد هللا ، 0، 
 ر كش  ملغرب

ALIBABA2ME شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 2 درب 

شنتشف ري8ض  لعروس - 70000 
 ر كش  ملغرب.

رفع رأسم78  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.8022(
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تم   2022 فبر ير   09 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسم78  لشركة  رفع 
أ1  ن  درهم«   3.900.000«
 7.000.000« إلى  درهم«   (00.000«
درهم« عن طريق : إد 8ج  حتي8طي أو 
أرب8ح أو عالو ت إصد ر في رأس  مل78.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   22 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم )3509).
378I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

BOUAZZA AGRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تشسيع نش8ط  لشركة 

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC
BOUAZZA AGRO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  الجتم8عي دو ر 

بشملعيز، جم8عة آيت يشسف وعلي، - 
32003  لحسيمة،  ملغرب.

تشسيع نش8ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.359(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

 ملؤرخ في 7) أبريل 2022 تمت إض8فة 

إلى نش8ط  لشركة   ألنشطة  لت8لية 

 لح8لي :

 مشن.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

 البتد ئية ب8لحسيمة بت8ريخ 29 أبريل 

357  ن  لسجل  رقم  تحت   2022

 لترتيبي.

379I

FDADNE LSLAH

فدادن لصالح
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FDADNE LSLAH

 ROUTE DE SEFROU

 GERGOURA MAZARIE

 SRAGHNA CR MTARNAGHA ،

0، SEFROU MAROC

فد دن لصالح شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي طريق 

صفرو غرغشرة  ز رع  لسر غنة 

جم8عة  طرن8غة - - صفرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3693

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (9

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 إلقتض8ء بمختصر تسميته8 : فد دن 

لصالح.

:  حطة  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لشقشد و بيع و نقل  ملش د  لبترولية و 

 طعم و  قهى.

طريق   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

غرغشرة  ز رع  لسر غنة  صفرو 

جم8عة  طرن8غة - - صفرو  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسم78  لشركة:   بلغ 

300.000,00 درهم،  قسم ك8لت8لي:

عبد  لعزيز   لسيد  لعمر و1 

درهم   300 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عبد  لعزيز   لسيد  لعمر و1 
حي  زنقة  لشف8ق   27 عنش نه) ) 

 30050  لحسني طريق عين  لشقف 

ف8س  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة ف8تن  لعمر و1 عنش نه) ) 
زنقة  لشف8ق حي  لحسني طريق   27

عين  لشقف 30050 ف8س  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   25 بت8ريخ  بصفرو   البتد ئية 

2022 تحت رقم 152/262.

350I

إئتم8نية  لشف8ء

DADINE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

إئتم8نية  لشف8ء

ش8رع عال7  لف8�ضي  لرقم 79 سط8ت 

، 26000، سط8ت  ملغرب

DADINE شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لط8بق 
 ألر�ضي ، حي  لسالم  لشطر  ألو7 

 لرقم 229 سط8ت - 26000 سط8ت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

70(7
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في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   20

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.DADINE

بيع   (-  : بإيج8ز  غرض  لشركة 

لش ز م  لديكشر و لزخرفة

-2 تج8رة ع8 ة.

:  لط8بق  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

حي  لسالم  لشطر  ألو7   ،  ألر�ضي 

 لرقم 229 سط8ت - 26000 سط8ت 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  :  لسيد  شهله78  حمد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  شهله78  حمد عنش نه) ) 

 229 )0  لرقم  حي  لسالم  لشطر 

سط8ت 26000 سط8ت  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  شهله78  حمد عنش نه) ) 

 229 )0  لرقم  حي  لسالم  لشطر 

سط8ت 26000 سط8ت  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   26 بت8ريخ   البتد ئية بسط8ت 

2022 تحت رقم 128/2022.

35(I

BETA FIDUCIAIRE

RAMDIM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تشسيع نش8ط  لشركة 

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

RAMDIM شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره8  الجتم8عي 02) 
ش8رع  لحسن  لت8ني - 60000 وجدة 

 ملغرب.
تشسيع نش8ط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.(898(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
 ملؤرخ في 22 أبريل 2022 تمت إض8فة 
إلى نش8ط  لشركة   ألنشطة  لت8لية 

 لح8لي :
تنظيم  لرحالت  لبحرية 

و لري8ض8ت  لبحرية.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
أبريل   27 بت8ريخ  بشجدة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 586.
352I

FA ADVISING EXPERTS SARL

AZUL BEREBER KECH
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
 كتب رقم 5)،  ملجمع  ملنهي ،تجزئة 
2 ش8رع عال7  لف8�ضي، إق8 ة حرف 

ب،  ر كش ، 70000،  ر كش 
 ملغرب

AZUL BEREBER KECH شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  كتب رقم 
5) ،  ملجمع  ملنهي ،تجزئة 2 ش8رع 
عال7  لف8�ضي، إق8 ة حرف ب، 

 ر كش - 70000  ر كش  ململكة 
 ملغربية

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(27969

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (5

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 AZUL  :  إلقتض8ء بمختصر تسميته8 

. BEREBER KECH

د ر   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لضي8فة.

:  كتب  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 2 ،تجزئة  ،  ملجمع  ملنهي   (5 رقم 

ش8رع عال7  لف8�ضي، إق8 ة حرف ب، 

70000  ر كش  ململكة   -  ر كش 

 ملغربية.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد  لصديق أيت  شت : 000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

أيت  شت   لسيد  لصديق 

تحت  لصشر  عنش نه) )  لز وية 

 70000 77  ر كش  رقم   لصغير 

 ر كش  ململكة  ملغربية.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

أيت  شت   لسيد  لصديق 

تحت  لصشر  عنش نه) )  لز وية 

 70000 77  ر كش  رقم   لصغير 

 ر كش  ململكة  ملغربية

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   27 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35207).

353I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

MEDAR EXPRESS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 ش8رع  ال ير  شال1 عبد هللا ، 

57000، خنيفرة  ملغرب

MEDAR EXPRESS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 05) تجزئة 

 لزهرة  شحى وحمش  لزي8ني - 57000 

خنيفرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

7377

في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   2(

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. MEDAR EXPRESS

نقل   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

بض8ئع  لغير.

 (05  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 - تجزئة  لزهرة  شحى وحمش  لزي8ني 

57000 خنيفرة  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 500  : رحش  حمد   لسيد  يت 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
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 لسيد  يت رحش  حمد عنش نه) ) 
 57000 حي  ال ل   27 رقم   5 زنقة 

خنيفرة  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  يت رحش  حمد عنش نه) ) 
 57000 حي  ال ل   27 رقم   5 زنقة 

خنيفرة  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   27  البتد ئية بخنيفرة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 85).
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STE CECONA SARL

ENTREPRISE BOUIFFROR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
 ENTREPRISE BOUIFFROR

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد)في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي دو ر رسف8 
 يت  يت بني سعيد د ر  لكبد ني 

 لدريشش دو ر رسف8  يت  يت 
بني سعيد د ر  لكبد ني  لدريشش 

62253  لدريشش  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.(0085

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تقرر حل   2022 أبريل   0(  ملؤرخ في 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 ENTREPRISE  لشريك  لشحيد 
رأسم8له8  BOUIFFROR  بلغ 
وعنش ن  قره8  درهم   50.000
رسف8  يت  يت  دو ر   إلجتم8عي 
د ر  لكبد ني  لدريشش  سعيد  بني 
دو ر رسف8  يت  يت بني سعيد د ر 
 لكبد ني  لدريشش 62253  لدريشش 
))  لحل  ملسبق   : نتيجة 7   ملغرب 

للشركة.

رشيد  حل  بشيالس  تعيين   (2
للشركة

3)  ختت8م  لتصفية.
دو ر  ب  حدد  قر  لتصفية  و 
د ر  سعيد  بني  رسف8  يت  يت 
رسف8  دو ر   لكبد ني  لدريشش 
د ر  لكبد ني  سعيد  بني   يت  يت 

 لدريشش 62253  لدريشش  ملغرب. 
و عين:

و  بشيالس  رشيد   لسيد)ة) 
دو ر د ر  لحمر  بني سعيد  عنش نه) ) 
62253  لدريشش  د ر  لكبد ني 

 ملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 
دو ر   : ب8لتصفية   لشث8ئق  ملتعلقة 
د ر  سعيد  بني  رسف8  يت  يت 

 لكبد ني  لدريشش
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 البتد ئية ب8لدريشش بت8ريخ 5) أبريل 

2022 تحت رقم 600.
355I

FIDUCIAIRE CHEMS

MODCOD
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم78  لشركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

MODCOD شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي فيال 9ك7 
زنقة  لنجد  كتب ن ر) ر3 حي 
 لري8ض  لرب8ط - 900))  لرب8ط 

 ملغرب .
رفع رأسم78  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.(28535

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
رفع  تم   2022 أبريل   (6 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسم78  لشركة 
 (0.000« أ1  ن  درهم«   990.000«

عن  درهم«   (.000.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   25 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 07)27).

356I

SELECT CONSEIL

ATELIER IFASSEN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

SELECT CONSEIL

ش8رع عبد  ملش ن عم8رة)72  لط8بق 

 لر بع رقم6) ، 20360،  لبيض8ء 

 ملغرب

ATELIER IFASSEN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : 5)) 

ش8رع  بر هيم  لرود ني  ق8 ة بشمل8ن 

 لط8بق 7 - 00)20  لد ر لبيض8ء 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.3(0(97

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر حل   2022 أبريل   07  ملؤرخ في 

ذ ت  شركة   ATELIER IFASSEN

رأسم8له8   ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 

وعنش ن  قره8  درهم   200.000,00

ش8رع  بر هيم   ((5  إلجتم8عي 

 -  7 بشمل8ن  لط8بق   لرود ني  ق8 ة 

00)20  لد ر لبيض8ء  ملغرب نتيجة 

لعدم قدرة  لشركة على  الستمر ر في 

 ملج78.

و عين:

و  بدر  لقري�ضي   لسيد)ة) 

تجزئة  لي8سمين  لرقم  عنش نه) ) 

00)20  لد ر  لبيض8ء  ك8ليفشرني   (

 ملغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

بت8ريخ 07 أبريل 2022 وفي 5)) ش8رع 

 بر هيم  لرود ني  ق8 ة بشمل8ن  لط8بق 

7 - 20300  لد ر لبيض8ء  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 29 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822992.
357I

QIT SLOTUTIONS

QIT SLOTUTIONS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

QIT SLOTUTIONS
 Lotissment Florida (77
 Sidi Maarouf، 20100،

CASABLANCA maroc
QIT SLOTUTIONS شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
 rue 37 وعنش ن  قره8  إلجتم8عي

 saad ibnou abi ouakass - 21100
.CASABLANCA maroc

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(283((
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
 ملؤرخ في )0 فبر ير 2022 تم تحشيل 
للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 
 rue saad ibnou abi ouakass 37«
 »- 2((00 CASABLANCA maroc
 Lotissment Florida Sidi  (77« إلى 
 Maarouf 20280 CASABLANCA

.»maroc
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 22 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 
822207- رقم  تحت   2022 أبريل 

.(7523
358I

AUDITAL CONSULTING

 دأت ديزاين أت بيرفيكتيون
 DAT DESIGN AT 

PERFECTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة
AUDITAL CONSULTING

 BOULEVARD MOHAMMED 29
 IV IMM F2 N°11 CASABLANCA

 ، 20500، CASABLANCA
MAROC
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 DAT دأت ديز ين أت بيرفيكتيشن 
DESIGN AT PERFECTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 2) ز وية 
ش8رع  شال1 إدريس وزنقة  لجنر 7 

فير1،  لط8بق  لر بع، شقة 7 و 
8 - 20360  لد ر  لبيض8ء  ململكة 

 ملغربية
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

570959
 07 في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022  8رس 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 
 DAT بيرفيكتيشن  أت  ديز ين  دأت 

. DESIGN AT PERFECTION
 •  : بإيج8ز  غرض  لشركة 
وتشغيل  ختبر  ألسن8ن  إد رة 

 الصطن8عية؛
و إل د د ت  تصنيع  ألدو ت   •
و لجر حي  لالستخد م  لطبي 
على  ذلك  في  بم8   ، وطب  ألسن8ن 
تصنيع  ألسن8ن  وجه  لخصشص 
 الصطن8عية و لجسشر ، و 8 إلى ذلك 

،  ملصنعة في  ختبر ت  ألسن8ن ؛
وتصدير  و ستير د  وبيع  شر ء   •
وتشزيع وتمثيل وتسشيق جميع  ملش د ، 
و إل د د ت ، و ملنتج8ت ، و ألشي8ء ، 
و ملعد ت لال ستعم78 و الستخد  8ت 
طب  ألسن8ن و  لطبية و شبه  لطبية 
و  لطبية- لجر حية  ن أ1 نشع ك8نت 

؛
تصنيع  عملي8ت  جميع  تنفيذ   •
قبل  لشركة  أدوية  ألسن8ن  ن 
في  نفسه8 أو  ن قبل أطر ف  خرى 

إط8ر شر ك8ت  لتع8قد ؛
و لدر س8ت  إنج8ز  لخد 8ت   •
طب  ألغر ض  و لتدريب  و ملششرة 
و  و شبه  لطبية  و  لطبية   ألسن8ن 

 لطبية- لجر حية ؛

بر ء ت  جميع  على  •  لحصش7 
و لعال 8ت  لتج8رية   الختر ع 
و لتر خيص و لعملي8ت  لتي تدخل في 
نط8ق غرض  لشركة ، و لتن8ز7 عنه8 ، 

و ستغالله8 وبيعه8 ؛
• إنش8ء فروع أو وك8الت في  ملغرب 

وفي  لخ8رج ؛
غير  أو  •  ملش8ركة  ملب8شرة 
 ملب8شرة للشركة في جميع  لعملي8ت 
أو  مل8لية  أو  لصن8عية   لتج8رية 
 لتي قد تكشن  رتبطة بأحد  ألشي8ء 
إنش8ء  طريق  عن   ، أعاله   ملذكشرة 
في  أو  ملس8همة   ، جديدة  شركة 
 الكتت8ب أو شر ء  ألسهم أو حقشق 
أو  ملشروع   ، أو  الند 8ج   ،  لشركة 

 ملشترك أو غير ذلك.
2) ز وية   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
وزنقة  لجنر 7  إدريس  ش8رع  شال1 
و   7 شقة  فير1،  لط8بق  لر بع، 
20360  لد ر  لبيض8ء  ململكة   -  8

 ملغربية.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (0.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
70 حصة   :  لسيدة زينب  شر قة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 30  : بشخر ق  عبد  ملشلى   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  زينب  شر قة   لسيدة 
 ،7 ري8ض  أللفة،  ملجمشعة  سكن 
 20270 أولف8   ،((9 رقم   ،9  ملدخل 

 لد ر  لبيض8ء  ململكة  ملغربية.
بشخر ق  عبد  ملشلى   لسيد 
فيال   ، بشب8ن8 قطع  لنخيل  عنش نه) ) 
3) 90070 طنجة  ململكة   أل ل رقم 

 ملغربية.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  زينب  شر قة   لسيدة 
 ،7 ري8ض  أللفة،  ملجمشعة  سكن 
 20270 أولف8   ،((9 رقم   ،9  ملدخل 

 لد ر  لبيض8ء  ململكة  ملغربية.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بت8ريخ ب8لد ر  لبيض8ء    لتج8رية 
 )2 أبريل 2022 تحت رقم 822065.
359I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

STE NOAH CALL SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
 STE NOAH CALL SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 
 حمد  لطريس رقم 9)  لشقة رقم 

5 تطش ن تطش ن 93000 تطش ن 
 ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(268(3
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
 ملؤرخ في 28  8رس 2022 تم تحشيل 
للشركة   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 
 (9 »ش8رع  حمد  لطريس رقم   ن 
 93000 5 تطش ن تطش ن   لشقة رقم 
تطش ن  ملغرب« إلى »حي  ملصلى زنقة 
 3 و  لط8بق   2 رقم3)  لط8بق   79
بطنجة - طنجة طنجة 92000 طنجة 

 ملغرب ».
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3793.
360I

CORPORATE AUDIT GROUP

SPI AL MADINA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض رأسم78  لشركة

CORPORATE AUDIT GROUP
775, ش8رع عبد  ملش ن،  لط8بق 
 لخ8 س، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
SPI AL MADINA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 775، 

ش8رع عبد  ملش ن،  لط8بق  لخ8 س، 
22 - 20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

خفض رأسم78  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(89587
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تم   2022 أبريل   07 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسم78  لشركة  خفض 
أ1  ن  درهم«   (.090.000« قدره 
»5.790.000 درهم« إلى »7.700.000 
عدد  تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

 ألسهم.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 07 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 18 2022 تحت رقم )7)823.

36(I

FLASH ECONOMIE

GENIE COMPOSITE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GENIE COMPOSITE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  تجر رقم 
7 إق8 ة ب   0) تجزئة  رز قة عين 

سمن - 30000 ف8س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
7223(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   ((
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 GENIE : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

.COMPOSITE
ع  ُ صِنّ  : بإيج8ز  غرض  لشركة 
بالستيكية  سلع  صنشعة  ن  ش د 
أو  ش د تن8ظرية أخرى.  ق8و7 أعم78 
تشغيل  نشأة  تشييد  ختلفة.  أو 

صن8عية لتصنيع  لكيم8وي8ت.
:  تجر  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
تجزئة  رز قة   (0 إق8 ة ب     7 رقم 

عين سمن - 30000 ف8س  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
عبد  لحميد  لج8بر1   لسيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عبد  لحميد  لج8بر1   لسيد 
زنقة  لهند رقم د 7 شقة  عنش نه) ) 
36  لقبيب8ت 0000)  لرب8ط  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

عبد  لحميد  لج8بر1   لسيد 
زنقة  لهند رقم د 7 شقة  عنش نه) ) 

36  لقبيب8ت 0000)  لرب8ط  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   (3 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 987).
362I

EXACO

LE FUT DU SUD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

LE FUT DU SUD 
تفشيــــــــــت  لحــــــصص

قر ر  لجمع  لع8م  بمقتضـــى   –  I
27  8رس   الستثن8ئي  ملنعقــد بت8ريخ 
 LE  « للشـركــة  لـمـسـمـــ8ة   2022
شركة  حدودة   »  FUT DU SUD

 ملسؤولية، رأسم8له8 00000) درهم، 
ش8رع   - ب8لجديدة   قره8  الجتم8عي 
إق8 ة  لنخيل   حمد  لس8دس، 
ب8لسجل  )2،  ملقيدة  عم8رة   لكبير 
 لتج8ر1 ب8لجديدة تحت رقم 8665) 

قرر  8 يلي :
جميع  تفشيت  على  -)  ملص8دقة 
في   لحصص  ملمثل  جمشعه8 
)000)) حصة و  لتي يمتلكه8  لسيد 
بمجمشع  فر نـك،  ز كـشر1   لسيد 
آ ل سعيد  و  لسيد  حصة،   (670(
بمجمشع )360) حصة، لف8ئدة شركة 

»BNL FOOD« وترخيصه8 ؛
7))  ن  و   ((6 تعديل  لبند   2-

 لق8نشن  ألس8�ضي للشركة.
على  لق8نشن  -3  ملص8دقة 

 ألس8�ضي  لجديد للشركة.
بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني   -  II
لدى  ملحكمة  لتج8رية   لضبط 
بت8ريخ   2768( رقم  تحت  ب8لجديدة 

07 أبريل 2022.
  إلد رة 

363I

SELECT CONSEIL

 GENIE ROUTIER &
CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

SELECT CONSEIL
ش8رع عبد  ملش ن عم8رة)72  لط8بق 
 لر بع رقم6) ، 20360،  لبيض8ء 

 ملغرب
 GENIE ROUTIER &

CONSTRUCTION شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : 5)) 
 (5A طريق  لجديدة  ملع8ريف  لشقة

20100 -  لد ر لبيض8ء  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
.79727

بمقت�ضى  لجمع  لع8م 
 إلستثن8ئي  ملؤرخ في 07 أبريل 2022 
 GENIE ROUTIER & حل  تقرر 
ذ ت  شركة   CONSTRUCTION

رأسم8له8   ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 
000.000,00.) درهم وعنش ن  قره8 
طريق  لجديدة   ((5  إلجتم8عي 
 (5A - 20(00  ملع8ريف  لشقة 
لعدم  نتيجة   لد ر لبيض8ء  ملغرب 

 لقدرة في  الستمر ر.
و عين:

و   لسيد)ة)  حمد  لقري�ضي 
تجزئة  لي8سمين  لرقم  عنش نه) ) 
00)20  لد ر  لبيض8ء  ك8ليفشرني   (

 ملغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 
بت8ريخ 07 أبريل 2022 وفي 5)) طريق 
 (5A -  لجديدة  ملع8ريف  لشقة 

00)20  لد ر لبيض8ء  ملغرب.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 29 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822993.

367I

COMPTE A JOUR

 CAFE RESTAURANT
OUCHEN CAP

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
 CAFE RESTAURANT OUCHEN
CAP شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  ملسيرة 
رقم )0 ش8رع  لسعيدية ر س  مل8ء - 

62000  لن8ظشر  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
2399(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   07
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 CAFE  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.RESTAURANT OUCHEN CAP
:  قهى  بإيج8ز  غرض  لشركة 

و طعم .
حي   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 ملسيرة رقم )0 ش8رع  لسعيدية ر س 

 مل8ء - 62000  لن8ظشر  ملغرب .
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : ووشن  حمد   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  ووشن  حمد   لسيد 
68  ق8 ة  لبست8ن حي  عم8رة   7 رقم 
 (0(50 م  لرب8ط   لفتح ح 501)0 

 لرب8ط  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  ووشن  حمد   لسيد 
68  ق8 ة  لبست8ن حي  عم8رة   7 رقم 
50)0)  لرب8ط   لفتح ح 1 م  لرب8ط 

 ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   22  البتد ئية ب8لن8ضشر بت8ريخ 

2022 تحت رقم )67.
365I

MATAHRI ABDERRAHIM

JBS CAR
إعالن  تعدد  لقر ر ت

MATAHRI ABDERRAHIM
05) زنقة وليلي حي  لسالم برك8ن ، 

63300، برك8ن  ملغرب
JBS CAR »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنش ن  قره8  الجتم8عي: رقم 38 

زنقة  م  لربيع حي  لحرية برك8ن رقم 
38 زنقة  م  لربيع حي  لحرية برك8ن 

63300 برك8ن  ملغرب
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»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.7789
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 أبريل   20  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
على  ينص  ):  لذ1  رقم  قر ر 
500 حصة  ن  لسيد   8يلي: تفشيت 
جن8ن  حمد ح8 ل لبط8قة  لتعريف 
FA59596  لى  لسيدة   لشطنية رقم 
لبط8قة  سليمة  لح8 ل  جن8ن 

F(58523 لتعريف  لشطنية رقم 
قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 
 ستق8لة  لسيد  ملسير جن8ن  حمد 
ح8 ل لبط8قة  لتعريف  لشطنية رقم 
تعيين  لسيد  ملهد1  و   FA59596
تعريف  لبط8قة  بن  ش ن  لح8 ل 

FE(7393 لشطنية رقم 
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
بند رقم 6:  لذ1 ينص على  8يلي: 
 500  : تقسم  لى  حصص  لشركة 
حصة تملكه8  لسيدة جن8ن سليمة 
و 500 حصة يملكه8  لسيد بن  ش ن 

 ملهد1 
بند رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 
يقسم ر س  78  لشركة  لى : 50000 
درهم للسيدة جن8ن سليمة و 50000 

درهم للسيد بن  ش ن  ملهد1 
على  ينص  7):  لذ1  رقم  بند 
 8يلي:  ملسير  لجديد للشركة  لسيد 
لبط8قة  بن  ش ن  لح8 ل   ملهد1 

FE(7393 تعريف رقم
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  07 بت8ريخ  ببرك8ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 247/2022.
366I

FA ADVISING EXPERTS SARL

 SMART TECHNOLOGY
AND LIGHTING

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
 كتب رقم 5)،  ملجمع  ملنهي ،تجزئة 

2 ش8رع عال7  لف8�ضي، إق8 ة حرف 

ب،  ر كش ، 70000،  ر كش 

 ملغرب

 SMART TECHNOLOGY AND

LIGHTING شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لط8بق 

 ألر�ضي  غلي 7 رقم )7)  ملح8 يد 

، ر كش - 70000  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(25065

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (7

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

 SMART TECHNOLOGY AND

. LIGHTING

ت8جر   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

أجهزة  لكمبيشتر

وأ ن  شبك8ت  لكمبيشتر  تركيب 

 لكمبيشتر

بعد  عن  للمر قبة  صشتي  نظ8م 

و لحم8ية  ن  لسرقة.

:  لط8بق  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

)7)  ملح8 يد  رقم   7  ألر�ضي  غلي 

، ر كش - 70000  ر كش  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  :  لسيد  لكر ر1  حمد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  لكر ر1  حمد عنش نه) ) 

، ر كش  )7)  ملح8 يد  رقم   7  غلي 

70000  ر كش  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  لكر ر1  حمد عنش نه) ) 

، ر كش  )7)  ملح8 يد  رقم   7  غلي 

70000  ر كش  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   29 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 8)353).

367I

cabinet AMSN

R-J BULDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

cabinet AMSN

 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،

50000، meknes maroc

R-J BULDING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي عم8رة 

 لعمرة  لشقة 2 تجزئة  لسال ة 

ويسالن - 50080  كن8س  ملغرب.

تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.36573

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   202( دجنبر   25 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

رض8  )ة)  حمد  تفشيت  لسيد 

حصة  جتم8عية  ن   2.500  لعر قي 

لف8ئدة  لسيد  حصة   5.000 أصل 

دجنبر   25 عدن8ن  لعر قي بت8ريخ  )ة) 

.202(

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

ين8ير   07 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم )0).

368I

cabinet jdaini

PAYSANOPARK
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

PAYSANOPARK شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 76 
زنقة 6) عين رك8دة برك8ن - 63200 

برك8ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

8777

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (8

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.PAYSANOPARK

غرض  لشركة بإيج8ز : * الستير د 

و  لتصدير 

* أللع8ب و لترفيه.
 76 رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 63200  - عين رك8دة برك8ن   (6 زنقة 

برك8ن  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد  الس رشيد : 000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
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عنش نه) )  رشيد   لسيد  الس 
عين   (8 رقم   06 حي  لنهضة  لزنقة 

 لرك8دة 63200 برك8ن  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة جه8د حمد و1 عنش نه) ) 
عين   03 رقم  زنقة  ملغرب  لعربي 

 لرك8دة 63200 برك8ن  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   29 بت8ريخ  ببرك8ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 233/2022.

369I

aice compta

 CABINET DE CONSEIL DU
SUD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

 CABINET DE CONSEIL DU SUD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  حج  كة 
زنقة أس8رو إق8 ة 65  لشقة )0 

 لعيشن - 70000  لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

70983

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 03  8رس 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.CABINET DE CONSEIL DU SUD

:  كتب  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 إلستش8ر ت.

:  حج  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 كة زنقة أس8رو إق8 ة 65  لشقة )0 

 لعيشن - 70000  لعيشن  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 
درهم،  قسم ك8لت8لي:

 HURET GROUP : 999  لشركة 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

حصة   (  : هشر1  نيكشال   لسيد 
بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 HURET GROUP  لشركة 
لشفر  إق8 ة  كلميمة  زنقة  عنش نه) ) 
 (( 653  لط8بق  لر بع  لشقة  رقم 

20000  لد ر لبيض8ء  ملغرب.
عنش نه) )  هشر1  نيكشال   لسيد 
زنقة  لسهش7  لسشي�ضي  لرب8ط   9

70)0)  لرب8ط  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  هشر1  نيكشال   لسيد 
زنقة  لسهش7  لسشي�ضي  لرب8ط   9

70)0)  لرب8ط  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   07 بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 896/2022.
370I

sofoget

 HERITIERS AIT SAID
 AHMED REPRESENTES PAR

ID ALI YAHYA FADMA
عقد تسيير حر ألصل تج8ر1 ) ألشخ8ص 

 لطبيعيشن)
عقد تسيير حر ألصل تج8ر1

 HERITIERS AIT SAID AHMED
 REPRESENTES PAR ID ALI

YAHYA FADMA
 (2 بمقت�ضى عقد عرفي  ؤرخ في 
أبريل 2022 أعطى  لسيد)ة) ف8ضمة 
للبط8قة  )ة)  يحي8  لح8 ل  علي   د 
G203333  ملسجل  رقم   لشطنية 
ب8ملحكمة   76658 ب8لسجل  لتج8ر1 
حق  لتسيير  ب8لقنيطرة   البتد ئية 
ب  لألصل  لتج8ر1  لك8ئن   لحر 
 (7000  - 37  جمشعة  لهن8ء  رقم 
 لقنيطرة  ملغرب للسيد)ة)  سم8عيل 

للبط8قة  لشطنية  )ة)  بطيح  لح8 ل 
تبتدئ  سنة   ( ملدة   G53(959 رقم 
 (2 في  و تنتهي   2022 أبريل   (2  ن 
شهر1  2023  ق8بل  بلغ  أبريل 

0.000) درهم.
37(I

EXACO

 MOROCCAN FULL
SERVICES

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

EXACO
6)، زنقة ع8ئشة أم  ملؤ نين ش8رع 

 شال1  لحسن  الو7، 20000،  لد ر 
 لبيض8ء  ملغرب

 MOROCCAN FULL SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 0) زنقة 
 لحرية  لط8بق 3 شقة 5، - 20000 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.767927

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تمت   2022 فبر ير   23 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :
وليل  )ة)  حمد  تفشيت  لسيد 
أصل  حصة  جتم8عية  ن   (.000
000.) حصة لف8ئدة  لسيد )ة) نجالء 

 لبشح8تي بت8ريخ 23 فبر ير 2022.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
 25 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 8رس 2022 تحت رقم 8877)8.
372I

EXACO

ERD.IMMO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

EXACO
6)، زنقة ع8ئشة أم  ملؤ نين ش8رع 

 شال1  لحسن  الو7، 20000،  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب

ERD.IMMO شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : 0)، زنقة 

 لحرية،  لط8بق 3، شقة رقم 5 - 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57(069

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 08  8رس 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

ERD.  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.IMMO

تحصيل   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ، شرك8ت  لتمشيل  لص8لح   لديشن 

 ، و الستش8ر ت   لخد 8ت  لعق8رية 

 لتقييم  لعق8ر1 و لخبرة ،  لشس8طة، 

 ر قبة  لعق8ر ت وإد رته8.

 ،(0  :  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
زنقة  لحرية،  لط8بق 3، شقة رقم 5 - 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد ضهر ن  ملصطفى : 000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

ضهر ن  ملصطفى   لسيد 
 ،5 ط  زنقة كالفرو7،   ،7 عنش نه) ) 

شقة 7)، إق8 ة  لهدى 20000  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
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ضهر ن  ملصطفى   لسيد 
 ،5 ط  زنقة كالفرو7،   ،7 عنش نه) ) 
شقة 7)، إق8 ة  لهدى 20000  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 2( بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 839)82.
373I

cabinet AMSN

ONE HYGIEN SARL AU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

cabinet AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

ONE HYGIEN SARL AU شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 778 
تجزئة  لبريدية - 50078  كن8س 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

56085
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 ين8ير   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 ONE  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.HYGIEN SARL AU
-أعم78   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لنظ8فة وخد ة  ألسرة
-أعم78  ختلفة

تج8رة.
عنش ن  ملقر  الجتم8عي : رقم 778 
50078  كن8س   - تجزئة  لبريدية 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسم78  لشركة:   بلغ 

00.000,00) درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  : بريكي  سالم   لسيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  بريكي  سالم   لسيدة 

 لر شدية 52000  لر شدية  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  بريكي  سالم   لسيدة 

 لر شدية 52000  لر شدية  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  07 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 667).

377I

CKE CONSULTING

جيت غيغال دو مراكش
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CKE CONSULTING

 Bd Mohamed Zerktouni, ,2(

 Rés. ALBORJ, 6 éme étage,

 ،Casablanca - Maroc. ، 20250

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب

جيت غيغ78 دو  ر كش »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: دو ر 

بشقديرة إق8 ة حبيبة ت8سشلط8نت 

طريق أ ز يز - -  ر كش  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: -.

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

تم  تخ8ذ   2022 فبر ير   22  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

على  ينص  ):  لذ1  رقم  قر ر 

حصة  ن   2700 تفشيت   8يلي: 

إلى  رينيه  ج8كي  جش نجنجر   لسيد 

 لشركة هشلدنغ أ.أو.أ1 سرفيس  لتي 

في  حصة   2700  7 أصبحت  8لكة 

 ملجمشع 

قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 

حصة  ن  لسيد   (800 تفشيت 

إلى  لشركة  رينيه  جش نجنجر ج8كي 

ب8تسك8  لتي أصبحت  8لكة 7 800) 

حصة في  ملجمشع .

على  ينص  3:  لذ1  رقم  قر ر 
تحش7  لشركة إلى شركة د ت   8يلي: 

 سؤولية  حدودة 
قر ر رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 
جش نجنجر  إستق8لة  ملسير  لسيد 

ج8كي رينيه
قر ر رقم 5:  لذ1 ينص على  8يلي: 
ن 

ٌ
جديد  لسيد  رغشل تعيين  سير 

ستيف8ن جشن  8ر1
قر ر رقم 6:  لذ1 ينص على  8يلي: 

تحيين  لنظ8م  الس8�ضي 
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
بند رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 
د ت  سؤولية  شركة   لتحش7  ن 
 حدودة بشريك وحيد إلى شركة د ت 

 سؤولية  حدودة
بند رقم 6:  لذ1 ينص على  8يلي: 
سرفيس  أ.أو.أ1  هشلدنغ   لشركة 
درهم و  لشركة   270000 له8 حصة 

ب8تسك8 له8 حصة 80000)درهم 
بند رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 
سرفيس  أ.أو.أ1  هشلدنغ   لشركة 
2700 حصة   لتي أصبحت  8لكة 7 
ب8تسك8  لتي  و  لشركة  في  ملجمشع 
في  حصة   (800  7 أصبحت  8لكة 

 ملجمشع 
على  ينص  5):  لذ1  رقم  بند 
ن 

ٌ
تعيين  سير  لسيد  رغشل  8يلي: 

ستيف8ن جشن  8ر1
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   27 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35257).

375I

cabinet jdaini

UNITED FAMILY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
 UNITED FAMILY

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

)في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 3) زنقة 
 8- طريق ت8زة حي  لشحدة وجدة - 

60000 وجدة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.29309

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تقرر حل   2022 أبريل   07  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسم8له8  UNITED FAMILY  بلغ 
وعنش ن  قره8  درهم   (00.000
 إلجتم8عي 3) زنقة  8- طريق ت8زة حي 
 لشحدة وجدة - 60000 وجدة  ملغرب 

نتيجة 7 :  قف78  لشركة.
زنقة   (3 و حدد  قر  لتصفية ب 
 - حي  لشحدة وجدة  ت8زة  طريق   -8 

60000 وجدة  ملغرب. 
و عين:

حمزة  لعتروس    لسيد)ة) 
و عنش نه) ) 07 زنقة 08 حي فلسطين 
برك8ن 63300 برك8ن  ملغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
تبليغ  لعقشد  و  حل    ملخ8برة 
 32  : ب8لتصفية  و  لشث8ئق  ملتعلقة 

ش8رع بئر  نزر ن حي  لحسني برك8ن
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   2( بت8ريخ  ببرك8ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 545/2022.
376I

aice compta

JEN-LI SERVICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
JEN-LI SERVICE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي زنقة 

كلميمة إق8 ة لشفر رقم 653  لط8بق 
 لر بع  لشقة ))  لد ر لبيض8ء - 

20000  لد ر لبيض8ء  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
57(775

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (2
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 JEN-LI : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

.SERVICE
أعم78   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ختلفة.
زنقة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
653  لط8بق  كلميمة إق8 ة لشفر رقم 
 - ))  لد ر لبيض8ء   لر بع  لشقة 

20000  لد ر لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
850 حصة   :  لسيد  حمد كفيل 

بقيمة 00) درهم للحصة .
50 حصة   :  لسيدة  ديحة عكي 

بقيمة 00) درهم للحصة .
حصة   50  : كفيل  جنة   لسيدة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
حصة   50  : كفيل  ليلي8   لسيدة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  كفيل   لسيد  حمد 
تجزئة  لنسيم إق8 ة  لكتبية عم8رة 7 
رقم 8  لبيض8ء 20380  لد ر لبيض8ء 

 ملغرب.
عنش نه) )  عكي   لسيدة  ديحة 
تجزئة  لنسيم إق8 ة  لكتبية عم8رة 7 
رقم 8  لبيض8ء 20380  لد ر لبيض8ء 

 ملغرب.
عنش نه) )  كفيل  جنة   لسيدة 
تجزئة  لنسيم إق8 ة  لكتبية عم8رة 7 
رقم 8  لبيض8ء 20380  لد ر لبيض8ء 

 ملغرب.

عنش نه) )  كفيل  ليلي8   لسيدة 
تجزئة  لنسيم إق8 ة  لكتبية عم8رة 7 
رقم 8  لبيض8ء 20380  لد ر لبيض8ء 

 ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  كفيل   لسيد  حمد 
تجزئة  لنسيم إق8 ة  لكتبية عم8رة 7 
رقم 8  لبيض8ء 20380  لد ر لبيض8ء 

 ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 28 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822583.

377I

FINCOSA MARRAKECH

YRISINVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
ش8رع عبد  لكريم  لخط8بي  ق8 ة 
رقية عم8رة 80) بلشك B  لط8بق 

 الو7  لشقة 7 ، 70000،  ر كش 
 ملغرب

YRISINVEST شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي زنقة  بن 
ع8ئشة  ق8 ة  لحديقة )D  لط8بق 

 لسفلي كليز - 70000  ر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(25077

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (3
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.YRISINVEST
:  دير  بإيج8ز  غرض  لشركة 

عق8ر ت.

: زنقة  بن  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
)D  لط8بق  ع8ئشة  ق8 ة  لحديقة 
70000  ر كش   - كليز   لسفلي 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 500  :  لسيد بنحليمة عبد  الاله 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 500  : صب8ح  فدو ش   لسيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عبد  الاله  بنحليمة   لسيد 
عنش نه) ) تجزئة جشهر رقم 93 ت8ركة 

70000  ر كش  ملغرب.
 لسيدة فدو ش صب8ح عنش نه) ) 
 70000 ت8ركة   93 تجزئة جشهر رقم 

 ر كش  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
ف8طمة   لسيدة  لشنجيني 
ولجة   22 رقم  يشسر  فيال  عنش نه) ) 
 70000  لعك8ر1  لشيد ن  لبشر 

 ر كش  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم )3528).
378I

IBK Consulting

LAMANTTE FOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إض8فة تسمية تج8رية أو شع8ر 

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
LAMANTTE FOOD »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره8  الجتم8عي:  لخش رز ي 
رقم 3  حل رقم 6 بلشك 0) تيليال 

 ك8دير - 80650  ك8دير  ملغرب.
»إض8فة تسمية تج8رية أو شع8ر«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
.50257

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تقرر   2022 28  8رس  في   ملؤرخ 

إض8فة شع8ر تج8ر1 للشركة وهش:
 »HAPPY DINDE« 

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
أبريل   28 بت8ريخ  ب8ك8دير   لتج8رية 

2022 تحت رقم 09593).

379I

 غرب تدبير

yamar logistics
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 غرب تدبير
ش8رع  ر كش إق8 ة  لنجد  لط8بق ) 

رقم 7) ، 90000، طنجة  ملغرب
yamar logistics شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 ر كش  الق8 ة  لنجد رقم  لط8بق ) 
رقم 7) طنجة 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(26797

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022  18  05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 yamar : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

. logistics
:  لنقل  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لشطني و  لدولي للسلع .
ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 ر كش  الق8 ة  لنجد رقم  لط8بق ) 
رقم 7) طنجة 90000 طنجة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
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و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 YAMAR LOGISTICS  لشركة 
طنجة   90000 عنش نه) )  ملغرب 

 ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  ي8سين  لع8قل   لسيد 
 Misterkhouch metro n°
TANGER 90000-2) طنجة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3779.

380I

COMPTE A JOUR

TRANS NAD MIDO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
TRANS NAD MIDO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  لكند1 
زنقة 78 رقم 73  لن8ظشر - 62000 

 لن8ظشر  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

23989
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.TRANS NAD MIDO
:  لنقل  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لشطني و لدولي لحس8ب  لغير 
نقل  أل تعة غير  ملرفقة 

  الستير د و لتصدير.

حي   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 - 73  لن8ظشر  رقم   78  لكند1 زنقة 

62000  لن8ظشر  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد  حمد بشزغم : 500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 500  :  لسيد  حمد  لكعش �ضي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد  حمد بشزغم عنش نه) ) حي 
73  لن8ظشر  رقم   78  لكند1  لزنقة 

62000  لن8ظشر  ملغرب.
 لسيد  حمد  لكعش �ضي 
 7(3 رقم  حي  لعر �ضي  عنش نه) ) 

 لن8ظشر 62000  لن8ظشر  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  حمد بشزغم عنش نه) ) حي 
73  لن8ظشر  رقم   78  لكند1  لزنقة 

62000  لن8ظشر  ملغرب
 لسيد  حمد  لكعش �ضي 
 7(3 رقم  حي  لعر �ضي  عنش نه) ) 

 لن8ظشر 62000  لن8ظشر  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   22  البتد ئية ب8لن8ضشر بت8ريخ 

2022 تحت رقم 670.

38(I

 la marocaine pour la comptabilite

l’informatique et le conseil general

ميلود كريمو سكن
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 la marocaine pour la
 comptabilite l›informatique et

le conseil general
 galerie familia etage 2 angle

 rue aussama bnou zaid et rue
 d›auvergne maarif casablanca ،

20000،  لد رلبيض8ء  ملغرب

 يلشد كريمش سكن شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 03 زنقة 

 يت  ورير  لط8بق  لث8ني بشركشن - 

20070  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57(05(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   05

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

:  يلشد  بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

كريمش سكن.

غرض  لشركة بإيج8ز :  ق8ولة في 

و   الستثم8ر  لعق8ر1 و شغ78  لبن8ء 

على  لعمشم جميع  لعملي8ت  لتج8رية 

و  لصن8عية و  لعق8رية و  مل8لية. .
زنقة   03  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 - بشركشن   يت  ورير  لط8بق  لث8ني 

20070  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

عبد  لكريم  حسيرينة   لسيد 

درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عبد  لكريم  حسيرينة   لسيد 

7  شقة  عملية  ية عم8رة  عنش نه) ) 

عين  لشق  )0  لط8بق  لسفلي 

20780  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عبد  لكريم  حسيرينة   لسيد 

7  شقة  عملية  ية عم8رة  عنش نه) ) 

عين  لشق  )0  لط8بق  لسفلي 

20780  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 2( بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم -.

382I

FLASH ECONOMIE

REVOLUTION CALL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

REVOLUTION CALL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لنجد ) 

بلشك ه رقم 5) - 27000  لجديدة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(9375

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.REVOLUTION CALL

نش8ط   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ركز  التص78.

 ( :  لنجد  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

27000  لجديدة   -  (5 بلشك ه رقم 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:



8801 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 

 لسيد زكري8ء  أليشبي : 700 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

حصة   350  :  لسيد عمر   زو ر 

بقيمة 00) درهم للحصة .

250 حصة   :  لسيد  ملكي  أليشبي 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  زكري8ء  أليشبي   لسيد 

2  لط8بق  لث8ني  تجزئة ملي8ء   78 رقم 

27000  لجديدة  ملغرب.

عنش نه) )  عمر   زو ر   لسيد 

عم8لة  د ئرة  لحشزية  دو ر  لغربية 

 لجديدة 27000  لجديدة  ملغرب.

 لسيد  ملكي  أليشبي عنش نه) ) 78 

 27000 ملي8ء  لط8بق  لث8ني  تجزئة 

 لجديدة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  زكري8ء  أليشبي   لسيد 

2  لط8بق  لث8ني  تجزئة ملي8ء   78 رقم 

27000  لجديدة  لجديدة

عنش نه) )  عمر   زو ر   لسيد 

عم8لة  د ئرة  لحشزية  دو ر  لغربية 

 لجديدة 27000  لجديدة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

26 أبريل   البتد ئية ب8لجديدة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 27767.

383I

SERVICES BASE D’AMITIE

WASSLAM SERVICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SERVICES BASE D›AMITIE

 6(AV LALLA YACOUT ANGLE

 MAANI 2 EME ETG N° 62

 CASABLANCA 61AV LALLA

 YACOUT ANGLE MAANI 2

 EME ETG N° 62 CASABLANCA،

20400، CASABLANCA MAROC

WASSLAM SERVICE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي عم8رة )6 
ز وية ش8رع اللة  لي8قشت و صطفى 

 ملع8ني  لط8بق  لث8ني  لرقم 62 

 لد ر لبيض8ء 20000  لد ر لبيض8ء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

790397

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   202( فبر ير   07

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.WASSLAM SERVICE

: بيع  ملش د  غرض  لشركة بإيج8ز 

 اللكترونية.

عنش ن  ملقر  الجتم8عي : عم8رة )6 
ز وية ش8رع اللة  لي8قشت و صطفى 

 62  ملع8ني  لط8بق  لث8ني  لرقم 

20000  لد ر لبيض8ء   لد ر لبيض8ء 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

حصة   700  :  لسيد حسن  ال7 

بقيمة 70.000 درهم للحصة .

 300  : ش8ينة  فتيحة   لسيدة 

حصة بقيمة 30.000 درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد حسن  ال7 عنش نه) ) حي 

سيد1  2)  لرقم3)  زنقة   لرحم8ني 

 ش ن 20700  لد ر لبيض8ء  ملغرب.

عنش نه) )  ش8ينة  فتيحة   لسيدة 

2)  لرقم3)  زنقة  حي  لرحم8ني 

20700  لد ر لبيض8ء  سيد1  ش ن 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

حي   لسيد حسن  ال7 عنش نه) ) 
سيد1  2)  لرقم3)  زنقة   لرحم8ني 

 ش ن 20700  لد ر لبيض8ء  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 (7 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

فبر ير )202 تحت رقم 766068.

387I

TCF CONSEIL

SERV CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TCF CONSEIL
 AV MERS SULTAN 1ER 26
 ETG N°3 CASABLANCA 26
 AV MERS SULTAN 1ER ETG
 N°3 CASABLANCA، 20490،

CASABLANCA MAROC
SERV CONSTRUCTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي )6 ش8رع 
لال   لي8قشت ز وية  صطفى  ملع8ني 
 لط8بق ) رقم 56  ركز ري8ض  لد ر 
 لبيض8ء - 20000  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57(99(
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 07  8رس 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 SERV  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.CONSTRUCTION
:  ختلف  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 شغ78  لبن8ء .
)6 ش8رع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 
لال   لي8قشت ز وية  صطفى  ملع8ني 
56  ركز ري8ض  لد ر  رقم   (  لط8بق 
20000  لد ر  لبيض8ء   -  لبيض8ء 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 
درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد عبد  له8د1  دري�ضي جشطي 
 (00 بقيمة  حصة   700  : قيطشني 

درهم للحصة .
 300  :  لسيد  هد1  لشرف8و1 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 300  :  لسيدة   يمة  لسهيلي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد عبد  له8د1  دري�ضي جشطي 
لشال ب  زنقة   09 قيطشني عنش نه) ) 
3 حي  ) شقة  8 ط8بق   ق8 ة فضيلة 
20503  لد ر  لبيض8ء   ملستشفي8ت 

 ملغرب.
 لسيد  هد1  لشرف8و1 عنش نه) ) 
32 زنقة  ملهد1 بن تش رت حي م ش 

ف خريبكة 25000 خريبكة  ملغرب.
 لسيدة   يمة  لسهيلي عنش نه) ) 
 لسكن  لشضيفي  عد دية  بن 
بطشطة سيد1 بشجيدة ف8س 20)30 

ف8س  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد عبد  له8د1  دري�ضي جشطي 
لشال ب  زنقة   09 قيطشني عنش نه) ) 
3 حي  ) شقة  8 ط8بق   ق8 ة فضيلة 
20503  لد ر  لبيض8ء   ملستشفي8ت 

 ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 07 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 18 2022 تحت رقم 822925.

385I

GLOFID

SVA POINT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GLOFID
96) ش8رع  لسفير بن ع8ئشة  لط8بق 

 لث8ني  لرقم 7 ، 20300
  لد ر  لبيض8ء  ملغرب



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022)الجريدة الرسمية   8802

SVA POINT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 75ش8رع 

)) ين8ير  لط8بق  ألو7  لشقة ر69) 

- 20000  لد ر لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57(599

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (5

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 SVA  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.POINT

غرض  لشركة بإيج8ز : بن8ء, طشر 

عق8ر1.

75ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

)) ين8ير  لط8بق  ألو7  لشقة ر69) - 

20000  لد ر لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 500  : عبد ملشلى  سبيل   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 500  : عبدلطيف  سبيل   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد سبيل عبد ملشلى عنش نه) ) 
 (0 E  لط8بق  عم8رة  كتير  زنقة  بنش 

20000  لد ر  لبيض8ء  إق8 ة  ملشلد 

 ملغرب.

عبدلطيف  سبيل   لسيد 

و  عم8رة   2 إق8 ة  ملشلد  عنش نه) ) 
كتير  ملع8ريف  إبن  زنقة   35 شقة 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد سبيل عبد ملشلى عنش نه) ) 
 (0 E  لط8بق  عم8رة  كتير  زنقة  بنش 

20000  لد ر  لبيض8ء  إق8 ة  ملشلد 

 ملغرب

عبدلطيف  سبيل   لسيد 

و  عم8رة   2 إق8 ة  ملشلد  عنش نه) ) 
كتير  ملع8ريف  إبن  زنقة   35 شقة 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 27 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822063.

386I

إئتم8ني8ت  لدريشش

التعربتي محمد
عقد تسيير حر ألصل تج8ر1 ) ألشخ8ص 

 لطبيعيشن)

عقد تسيير حر ألصل تج8ر1

 لتعربتي  حمد

 (3 بمقت�ضى عقد عرفي  ؤرخ في 
أكتشبر )202 أعطى  لسيد)ة)  يمشن 

 لتعربتي  لح8 ل )ة) للبط8قة  لشطنية 
ب8لسجل  R67730  ملسجل  رقم 

 لتج8ر1 5038) ب8ملحكمة  البتد ئية 

لألصل  ب8لعر ئش حق  لتسيير  لحر 

 (  لتج8ر1  لك8ئن ب تجزئة شعب8ن 
رقم 88) - 92000  لعر ئش  لعر ئش 

للسيد)ة)  حمد  لتعربتي  لح8 ل )ة) 

 LA(79577 رقم  للبط8قة  لشطنية 

شتنبر   20 تبتدئ  ن  سنة   2 ملدة 

 2023 شتنبر   (9 في  تنتهي  و   202(

 ق8بل  بلغ شهر1 000.) درهم.
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espace finance

RAHMABAT رحمبات
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير تسمية  لشركة

espace finance

207 ش8رع إ يل زوال إق8 ة  لكرم 
رقم 2  لد ر  لبيض8ء، 20300،  لد ر 

maroc لبيض8ء 
 RAHMABAT رحمب8ت

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  الجتم8عي حي  لرحمة 

ش8رع د رقم 20  لد ر  لبيض8ء 

20050  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

(57095

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تم تغيير   202( 22 دجنبر   ملؤرخ في 

»رحمب8ت  تسمية  لشركة  ن 

سكشلير  »كروب  إلى   »RAHMABAT

 GROUPE SCOLAIRE بريفي  هشال 

. »HOLLA PRIVE

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 (8 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

ين8ير 2022 تحت رقم 808876.
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espace finance

RAHMABAT رحمبات
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تشسيع نش8ط  لشركة 

espace finance

207 ش8رع إ يل زوال إق8 ة  لكرم 

رقم 2  لد ر  لبيض8ء، 20300،  لد ر 

maroc لبيض8ء 

رحمب8ت RAHMABAT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  الجتم8عي حي  لرحمة 

ش8رع د رقم 20  لد ر  لبيض8ء 

20050  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

تشسيع نش8ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(57095

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   202( دجنبر   22 في   ملؤرخ 

نش8ط  إلى  إض8فة  ألنشطة  لت8لية 

 لشركة  لح8لي :

 لتعليم  لخ8ص.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

 (8 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

ين8ير 2022 تحت رقم 808876.
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IBK Consulting

IMMOBILIER EILIGH
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

IBK Consulting

 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A

 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc

IMMOBILIER EILIGH شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 7523 

 لحي  ملحمد1  ك8دير - 80080 

 ك8دير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

5(299

في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (7

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.IMMOBILIER EILIGH

:  نعش  بإيج8ز  غرض  لشركة 

عق8ر1.
رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

7523  لحي  ملحمد1  ك8دير - 80080 

 ك8دير  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  :  لسيد  حمد  ضرضشر 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
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 لسيد  حمد  ضرضشر عنش نه) ) 
حي  لسشي�ضي   7 رقم  بغد د  زنقة 

 ك8دير 80000  ك8دير  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  حمد  ضرضشر عنش نه) ) 
حي  لسشي�ضي   7 رقم  بغد د  زنقة 

 ك8دير 80000  ك8دير  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  05 بت8ريخ  ب8ك8دير   لتج8رية 

2022 تحت رقم 09673).
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KAMAR BENOUNA

LAAB BUSINESS ش م م
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 37

20160، Casablanca MAROC

LAAB BUSINESS ش م م شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي تجزئة 

كينيمير  لعمرة رقم 37  كتب رقم 

7 عم8لة و  ق8طعة  لحي  لحسني - 

0)207  لد ر لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

5720(5

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   07

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 LAAB  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

BUSINESS ش م م .

غرض  لشركة بإيج8ز : -  لتطشير 

سيم8  وال  بجميع  شك8له   لعق8ر1 

و  نش8ء  تقسيم  الر �ضي  عملي8ت 
 ملب8ني  لالستخد ن  لسكني  لتج8ر1 

 ملنهي  و  الد ر1.

بن8ء تجديد ت8جير و  ع8دة  - قتن8ء 
بيع جميع حقشق  مللكية ة  لعق8ر ت 

جزئي8  و كلي8 
- جميع  الشغ78  ملتعلقة ب8لبن8ء 

- بيع  لعق8ر ت  ملدكشرة  و  د رته8 
 و تشغيله8 عن طريق  اليج8ر  و ب18 

طريقة  خرى..
تجزئة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
رقم  37  كتب  رقم  كينيمير  لعمرة 
 - عم8لة و  ق8طعة  لحي  لحسني   7

0)207  لد ر لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 بلغ رأسم78  لشركة: 000.000.) 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 9.000  : لعبيد1  خ8لد   لسيد 

بقيمة 00) درهم.
 (.000  : بق8لي  ف8طمة   لسيدة 

بقيمة 00) درهم.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  لعبيد1  خ8لد   لسيد 
حي  لقدس تجزئة بشلشبز زنقة ن8بلس 

2) رقم 28 60050 وجدة  ملغرب.
عنش نه) )  بق8لي  ف8طمة   لسيدة 
حي  لقدس تجزئة بشلشبز زنقة ن8بلس 

2) رقم 28 60050 وجدة  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  لعبيد1  خ8لد   لسيد 
حي  لقدس تجزئة بشلشبز زنقة ن8بلس 

2) رقم 28 60050 وجدة  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 05 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 18 2022 تحت رقم 823269.
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CABINET KHACHIM

M&G HOME
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT MABROUKA BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

M&G HOME شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ملحل رقم 

2،  لط8بق  ألر�ضي إق8 ة  لش حة 

رقم )2، زنقة أبش تم8م - 7000) 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

65073

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لق8نشن   2022 6)  8رس 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 M&G : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.HOME

-أشغ78   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

نج8رة،  )صب8غة،  تطشير  تنشعة 

تلبيس  ألرضية ب8لزليج...)

- تج8رة ع8 ة

- ستير د و تصدير

-أشغ78 ع8 ة للبن8ء.

:  ملحل  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

رقم 2،  لط8بق  ألر�ضي إق8 ة  لش حة 
 (7000  - تم8م  أبش  زنقة   ،2( رقم 

 لقنيطرة  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 900  : بشر س  سليم8ن   لسيد 

حصة بقيمة 90.000 درهم للحصة .

 لسيد ط8رق بشر س : 00) حصة 

بقيمة 0.000) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد سليم8ن بشر س عنش نه) ) 

 (7000  8 70  نصشر  لذهبي شقة 

 لقنيطرة  ملغرب.

عنش نه) )  بشر س  ط8رق   لسيد 

 (7000 5 )2  لشقة  أبش تم8م عم8رة 

 لقنيطرة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد سليم8ن بشر س عنش نه) ) 

 (7000  8 70  نصشر  لذهبي شقة 

 لقنيطرة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ب8لقنيطرة بت8ريخ 25 أبريل 

2022 تحت رقم 62))9.
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 ئتم8نية بي8ن حن8ن

KUWAIT CAR

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تعيين  سير جديد للشركة

 ئتم8نية بي8ن حن8ن

عرصة ملع8ش طريق  ملستشدع 

 لبلد1 رقم 77)  ر كش ، 70000، 

 ر كش  ر كش

KUWAIT CAR شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 60 ش8رع 

 حمد  لخ8 س عم8رة جسيم 

 لط8بق 2 - 70000  ر كش  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.80529

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

تم تعيين   2022 أبريل   25  ملؤرخ في 

 سير جديد للشركة  لسيد)ة)  عين 

 حمد كمسير وحيد

تبع8 لقبش7  ستق8لة  ملسير.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  05 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35737).
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MID PRESSE

MID PRESSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MID PRESSE

بجش ر  سجد  لنشر 2 تجزئة وط8ط 

 يدلت ، 57350،  يدلت  ملغرب

MID PRESSE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي بجش ر 

 سجد  لنشر تجزئة وط8ط - 57350 

 يدلت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3(69

في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (3

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 MID  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.PRESSE

وك8لة   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

للصح8فة و  الشه8ر .

بجش ر   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 57350  سجد  لنشر تجزئة وط8ط - 

 يدلت  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسم78  لشركة:   بلغ 

00.000,00) درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد نشر  لدين ين لحسن : 508 

حصة بقيمة 50.800 درهم للحصة .

 لسيدة   يمة  بز زن : 792 حصة 

بقيمة 79.200 درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

لحسن  ين  نشر  لدين   لسيد 
سيد1  زنقة   (27 رقم  عنش نه) ) 

 حمد بن8صر 75800 تنغير  ملغرب.

عنش نه) )   لسيدة   يمة  بز زن 
زنقة  لد خلة  يت  نصشر   05 رقم 

57350  يدلت  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

لحسن  ين  نشر  لدين   لسيد 
سيد1  زنقة   (27 رقم  عنش نه) ) 

 حمد بن8صر 75800 تنغير  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  05 بت8ريخ  بميدلت   البتد ئية 

2022 تحت رقم 7)).
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سفيد

EL KHALFI DAWAJINE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

سفيد

 N 2 RUE ALEXANDRIA NAPPT

 N 2 VN MEKNES ، 50000،

MEKNES  ملغرب

EL KHALFI DAWAJINE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 3)0) 

تجزئة عين  غب78  حد ف  زرو - 

5300  زرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(739

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   202( دجنبر   23

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 EL  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.KHALFI DAWAJINE

بيع   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
 لدو جن ب8لتقسيط.

رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
3)0) تجزئة عين  غب78  حد ف  زرو 

- 5300  زرو  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسم78  لشركة:   بلغ 

00.000,00) درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  :  لسيد  لخلفي  شرف 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )   لسيد  لخلفي  شرف 
 53000 0)  حذ ف  زنقة   2( رقم 

 زرو  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )   لسيد  لخلفي  شرف 
 53000 0)  حذ ف  زنقة   2( رقم 

 زرو  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
23  8رس  بت8ريخ  ب8زرو   البتد ئية 

2022 تحت رقم 0)).
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Ste Abdoune Conseil

 WAHIB ET YOUSSEF
IKHOUANE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 7 إق8 ة ف8طمة ش8رع  شال1 

رشيد  ألطلس طريق صفرو ف8س ، 
30000، ف8س  ملغرب

 WAHIB ET YOUSSEF
IKHOUANE شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 2)   زنقة 

بني سعيد  نفلشر1 2 ف8س - 30000 
ف8س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
7(677

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 ين8ير   28

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

 WAHIB ET YOUSSEF  :

.IKHOUANE

تشزيع   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 نتشج8ت  لحليب و  ملش د  لغد ئية، 

نقل  لبض8ئع.

عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 2)   زنقة 

بني سعيد  نفلشر1 2 ف8س - 30000 

ف8س  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 : حمشد1  عبد  لعزيز   لسيد 

درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

حمشد1  عبد  لعزيز   لسيد 

سعيد  بني  زنقة     (2 عنش نه) ) 

 نفلشر1 2 ف8س 3000 ف8س  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

حمشد1  عبد  لعزيز   لسيد 

سعيد  بني  زنقة     (2 عنش نه) ) 

ف8س   30000 ف8س   2  نفلشر1 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

03  8رس  بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 77)).

396I
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FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE SALITAF
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 2)) كلميمة  قليم  لرشيدية 
ص.ب 2)) كلميمة  قليم  لرشيدية، 

52250،  لر شيدبة  ملغرب
STE SALITAF شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 73 حي 
 لجديد سكتشر 03 كلميمة - 52250 

كلميمة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(59(9

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (2
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.SALITAF
أشغ78   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
نقل  لبض8ئع   /  لهندسة  ملدنية 

لحس8ب  لغير.
 73 رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 - كلميمة   03 سكتشر  حي  لجديد 

52250 كلميمة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  :  لسيد  لعمر1  حمد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )   لسيد  لعمر1  حمد 
 03 سكتشر  حي  لجديد   73 رقم 

كلميمة 52250 كلميمة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )   لسيد  لعمر1  حمد 

 03 سكتشر  حي  لجديد   73 رقم 

كلميمة 52250 كلميمة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ب8لرشيدية بت8ريخ 28 أبريل 

2022 تحت رقم 527.
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 ستأ نة  ملتنبي للمح8سبة

MAO TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 ستأ نة  ملتنبي للمح8سبة

30) ش8رع  ملتنبي  لط8بق 2 ، 

23000، بني  ال7  ملغرب

MAO TRAVAUX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : تجزئة 

 لخير ري8ض  لسالم رقم ))  لط8بق 

 لسفلي - 23000 بني  ال7  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.9873

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر حل   2022 أبريل   20  ملؤرخ في 

ذ ت  شركة   MAO TRAVAUX

رأسم8له8   ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 

وعنش ن  قره8  درهم   (00.000

 إلجتم8عي تجزئة  لخير ري8ض  لسالم 

رقم ))  لط8بق  لسفلي - 23000 بني 

 ال7  ملغرب نتيجة لعدم  لقدرة على 

 ملن8فسة.

و عين:

عبد  لحكيم  لسشيبة   لسيد)ة) 

تجزئة   02 حي  لع8 رية  و عنش نه) ) 

بني  ال7   23000  (7 رقم   ملر بط 

 ملغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

تجزئة  وفي   2022 أبريل   20 بت8ريخ 

))  لط8بق   لخير ري8ض  لسالم رقم 

 لسفلي - 23000 بني  ال7  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 البتد ئية ببني  ال7 بت8ريخ 25 أبريل 

2022 تحت رقم 707.
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STE D’INDICATION FISCAL H-D

AKHAMINO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE D›INDICATION FISCAL H-D
29، زنقة  النط8كي  كتب رقم 6 
طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب

AKHAMINO شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي الس 
كشلين8س زنقة  بن  لصب8غ رقم ) 

طنجة - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(26733
 03 في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022  8رس 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. AKHAMINO
:  نعش  بإيج8ز  غرض  لشركة 

عق8ر1.
الس   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 ( رقم  زنقة  بن  لصب8غ  كشلين8س 

طنجة - 90000 طنجة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : فيصل   لسيد  لفقير 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  فيصل   لسيد  لفقير 
الس كشلين8س زنقة  بن  لصب8غ رقم 

) طنجة 90000 طنجة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  فيصل   لسيد  لفقير 

الس كشلين8س زنقة  بن  لصب8غ رقم 

) طنجة 90000 طنجة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   (8 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 5)37.
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sofoget

 SOCIETE NOUVELLE DE

 COMMERCIALISATION

 DE CEREALES ET

LEGUMINEUSES SNCCL
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

 SOCIETE NOUVELLE DE

 COMMERCIALISATION DE

 CEREALES ET LEGUMINEUSES

SNCCL شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لقنيطرة 

59 إق8 ة  شال1 عبد  لعزيز ش8رع 

 شال1 عبد  لعزيز رقم 7 - 7000) 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

65(5(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   06

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
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عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 
 SOCIETE NOUVELLE DE
 COMMERCIALISATION DE
 CEREALES ET LEGUMINEUSES

.SNCCL
بيع   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لعلف.
عنش ن  ملقر  الجتم8عي :  لقنيطرة 
ش8رع  عبد  لعزيز  إق8 ة  شال1   59
 (7000  -  7  شال1 عبد  لعزيز رقم 

 لقنيطرة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : عزر1   لسيد  حمد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 (000  : عزر1   لسيد   حمد 

بقيمة 00) درهم.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  عزر1   لسيد  حمد 

 لقنيطرة 7000)  لقنيطرة  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  عزر1   لسيد  حمد 

 لقنيطرة 7000)  لقنيطرة  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  07  البتد ئية ب8لقنيطرة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 237)9.
700I

FIDUCIAIRE 2RT SARL

CEMA FES SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE 2RT SARL
 IM 11, APT 4, AVENUE

 MOHAMED EL KORRI, VN IM
 11, APT 4, AVENUE MOHAMED

 EL KORRI, VN، 30000، FES
MAROC

CEMA FES SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 58 ش8رع 

 لزرقطشني - 30000 ف8س  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(6609

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر حل   2022 03  8رس   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسم8له8  CEMA FES SARL  بلغ 

وعنش ن  قره8  درهم   (.000.000

 - ش8رع  لزرقطشني   58  إلجتم8عي 

30000 ف8س  ملغرب نتيجة 7 :  شت 

شريك .

و حدد  قر  لتصفية ب 58 ش8رع 

 لزرقطشني - 30000 ف8س  ملغرب. 

و عين:
يشنس  لغم8ر1   لسيد)ة) 

 لتلمس8ني و عنش نه) ) 0) ش8رع عبد 

 30070 بدر  حي   لرحيم  لسق8ط 

ف8س  ملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : 58 ش8رع 

 لزرقطشني ف8س

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

09  8رس  بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 268).

70(I

ر ز1 لالستش8ر ت

NITE BLANC POLYVALANTE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ر ز1 لالستش8ر ت

ش8رع 27 نشنبر عم8رة حمد1 ولد 

 لرشيد  لط8بق رقم )0 شقة رقم )0 

 لعيشن ، 70000،  لعيشن  ملغرب

 NITE BLANC POLYVALANTE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع  م 

 لسعد عم8رة 78  لط8بق 3 رقم 0) 

 لعيشن - 70000  لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

7(379

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   2(

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 NITE  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.BLANC POLYVALANTE

غرض  لشركة بإيج8ز : نقل جميع 

 لبض8ئع ني8بة عن  لغير.

: ش8رع  م  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 (0 رقم   3 78  لط8بق   لسعد عم8رة 

 لعيشن - 70000  لعيشن  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )   لسيد  حمد  تشش 

حي  لفرح   75 ش8رع سيد1 بشي8 رقم 

70000  لعيشن  ملغرب.

عنش نه) )  لكبيرة  تشش   لسيدة 

حي  لفرح   72 رقم  زنقة  زوكني 

70000  لعيشن  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )   لسيدة  حمد  تشش 

حي  لفرح   75 ش8رع سيد1 بشي8 رقم 

70000  لعيشن  ملغرب

عنش نه) )  لكبيرة  تشش   لسيدة 

حي  لفرح   72 رقم  زنقة  زوكني 

70000  لعيشن  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   26 بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 1159/2022.

702I

FIDAS SERVICES

LE TRIOPS
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FIDAS SERVICES
 AV LALLA YACOUT 5EME 39

 ETAGE APPT D، 20000،
CASABLANCA MAROC

LE TRIOPS »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: 0)، تجزئة 
سفي8ن سيد1  عروف  لد ر لبيض8ء 

- -  لد ر لبيض8ء  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
.355679

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
)202 تم  تخ8ذ  20 دجنبر   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 

 لزي8دة في رأسم78  لشركة
قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 

تغيير تسمية  لشركة 
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
بند رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 
زي8دة  رأسم78  لشركة،  في   لزي8دة 
ليصل  لى  درهم   7(0000 بقيمة 

500000 درهم
بند رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 
 LE TRIOPS تغيير  سم  لشركة  ن 

O 3 DELICES لى 
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء    لتج8رية 
6) فبر ير 2022 تحت رقم 86)3)8.
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FIL CONSEIL

TRANSPORT MEKNES-SAIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIL CONSEIL
رقم 5 ش8رع  لجيش  مللكي  ملدينة 
 لجديدة ، 50000،  كن8س  ملغرب
 TRANSPORT MEKNES-SAIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
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وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 6) 

 لزنقة 6 تجزئة ملر نية حي  لسلط8ن 

سيد1  حمد بن عبد هللا  كن8س 

. - 50000  كن8س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

560((

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 ))  8رس 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.TRANSPORT MEKNES-SAIS

نقل   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 3.5  لبض8ئع لحس8ب  لغير أقل  ن 

طن..
 (6 رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

تجزئة ملر نية حي  لسلط8ن   6  لزنقة 

سيد1  حمد بن عبد هللا  كن8س . - 

50000  كن8س  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد  حمد بلك8س : 500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 500  : بلك8س  نشر  لدين   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  بلك8س   لسيد  حمد 

حي  لهر1  فشق   (8 شقة   5( عم8رة 

50000  كن8س  س س م ع  كن8س 

 ملغرب.

 لسيد نشر  لدين بلك8س عنش نه) ) 

دو ر  يت سعيد جم8عة  يت حرز هللا 

 لح8جب 000)5  لح8جب  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  بلك8س   لسيد  حمد 

حي  لهر1  فشق   (8 شقة   5( عم8رة 

50000  كن8س  س س م ع  كن8س 

 ملغرب

 لسيد نشر  لدين بلك8س عنش نه) ) 

دو ر  يت سعيد جم8عة  يت حرز هللا 

 لح8جب 000)5  لح8جب  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   2( بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 560).
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FIL CONSEIL

R.H ET FILS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIL CONSEIL
رقم 5 ش8رع  لجيش  مللكي  ملدينة 

 لجديدة ، 50000،  كن8س  ملغرب

R.H ET FILS شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ملحل رقم 

677 ري8ض  إلسم8عيلية ) شطر أو 

 كن8س - 50000  كن8س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

56089

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   08

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 R.H  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.ET FILS

:  ألشغ78  غرض  لشركة بإيج8ز 

 ملختلفة.

أعم78  لنظ8فة.

 لتج8رة.

:  ملحل  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
رقم 677 ري8ض  إلسم8عيلية ) شطر 

أو  كن8س - 50000  كن8س  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  : رجين  حي8ت   لسيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيدة حي8ت رجين عنش نه) )   
رقم 677 ري8ض  إلسم8عيلية ) شطر 

أو  كن8س 50000  كن8س  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة حي8ت رجين عنش نه) )   
رقم 677 ري8ض  إلسم8عيلية ) شطر 

أو  كن8س 50000  كن8س  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  07 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 669).
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BCNG

STE: BIPCT
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: BIPCT شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 265، 

ش8رع  لزرقطشني  لط8بق 9 رقم 92 - 

20050  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57(773

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   0(

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE:  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.BIPCT

:  ستش8ر  غرض  لشركة بإيج8ز 

في  إلقتص8د.

 ،265  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

ش8رع  لزرقطشني  لط8بق 9 رقم 92 - 

20050  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسم78  لشركة:   بلغ 

00.000,00) درهم،  قسم ك8لت8لي:

 :  لسيد  نير  لسالك 

 (00 بقيمة  حصة   (00.000,00

درهم للحصة .

 (.000  :  لسيد   نير  لسالك 

بقيمة 00) درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )   لسيد  نير  لسالك 

ش8رع   300 237  لزنقة  رقم 

 لزرقطشني 20050  لجديدة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )   لسيد  نير  لسالك 

ش8رع   300 237  لزنقة  رقم 

 لزرقطشني 20050  لجديدة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 - بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

تحت رقم -.
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 لشتيش1  دريس

Sté AKRABLE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 لشتيش1  دريس

حي  ملسيرة  لخضر ء م/أ زنقة/02 

رقم /7) ، 50)92،  لقصر  لكبير 

 ملغرب

Sté AKRABLE SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي أوالد 

 حم8يد م/ج زنقة )0 رقم 03 - 

50)92  لقصر  لكبير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3359

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 7)  8رس 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 Sté  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.AKRABLE SARL

بيع   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لحبشب.

: حي أوالد  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 -  03 رقم   0( زنقة  م/ج   حم8يد 

50)92  لقصر  لكبير  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 90.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد عبد  لش حد  لقر فلي : 30 

حصة بقيمة 000.) درهم للحصة .

 لسيد  حمد  لقر فلي : 30 حصة 

بقيمة 000.) درهم للحصة .

 30  :  لسيد عبد  لغفشر  لقر فلي 

حصة بقيمة 000.) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عبد  لش حد  لقر فلي   لسيد 

عنش نه) ) حي  والد  حميد م/ج زنقة 

50)92  لقصر  لكبير   03 رقم   27

 ملغرب.

 لسيد  حمد  لقر فلي عنش نه) ) 

حي  والد  حميد م/ج زنقة )0 رقم 02 

50)92  لقصر  لكبير  ملغرب.

عبد  لغفشر  لقر فلي   لسيد 

عنش نه) ) حي  والد  حميد م/ج زنقة 

50)92  لقصر  لكبير   0( رقم   0(

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  حمد  لقر فلي عنش نه) ) 

حي  والد  حميد م/ج زنقة )0 رقم 02 

50)92  لقصر  لكبير  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 28 بت8ريخ  ب8لقصر  لكبير   البتد ئية 

أبريل 2022 تحت رقم 288.
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SAVEURS SA 2((

SAVEURS SA 211
شركة  ملس8همة
تفشيت حصص

SAVEURS SA 2((

))2 ش8رع يعقشب  ملنصشر ، 

20380،  لد ر لبيض8ء  ملغرب

))SAVEURS SA 2 شركة  ملس8همة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ))2 

ش8رع يعقشب  ملنصشر - 20380 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.275075

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   2022 6)  8رس  في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

بلمع8�ضي  )ة)  نير  تفشيت  لسيد 

حصة  جتم8عية  ن أصل   77.999

)ة)  لف8ئدة  لسيد  حصة   77.999

 MONO HOLDING SARL AU

بت8ريخ 6)  8رس 2022.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 29 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822776.
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  8ن8 جمنت  ند كشنسيلتينغ

ملروك نت سيرفيس
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 8ن8 جمنت  ند كشنسيلتينغ
9),ش8رع جبل هبر1 ,  زورن ، 

32250،  لحسيمة  ملغرب
ملروك نت سيرفيس شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي و د 
 مل8لح   زورن - 32250  لحسيمة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
37(9

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (5
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
ملروك   : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

نت سيرفيس.
غرض  لشركة بإيج8ز : - إلستير د 

و  لتصدير
- ق8و7  لتنظيف

ب8ئع  ش د  لتنظيف..
و د  حي   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
32250  لحسيمة   -  مل8لح   زورن 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  :  لسيد حكيم  لخلف8و1 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد حكيم  لخلف8و1 عنش نه) ) 

،  لحسيمة  و د  مل8لح   زورن  حي 

32250  لحسيمة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد حكيم  لخلف8و1 عنش نه) ) 

،  لحسيمة  و د  مل8لح   زورن  حي 

32250  لحسيمة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية ب8لحسيمة بت8ريخ 27 أبريل 

379  ن  لسجل  رقم  تحت   2022

 لترتيبي.
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ABFR IMMO PRESTIGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

ش8رع  شال1  لحسن  ق8 ة  لبردعي 

عم8رة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتش1، 70000،  ر كش  ملغرب

ABFR IMMO PRESTIGE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي س8حة 

 لحرية ش8رع  شال1  لحسن  ق8 ة 

 لبردعي رقم 02 جيليز - 70000 

 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(2778(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 8)  8رس 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 ABFR  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.IMMO PRESTIGE

إد رة   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 إليج8ر.

تأجير  لعق8ر ت  ملفروشة.

إد رة  ملش8ريع  لسي8حية.

س8حة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

ش8رع  شال1  لحسن  ق8 ة   لحرية 

 70000  - جيليز   02 رقم   لبردعي 

 ر كش  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 800  : رشيد  بنمشييش   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

أبجغش  ف8طمة  لزهر ء   لسيد 

درهم   (00 بقيمة  حصة   200  :

للحصة.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد بنمشييش رشيد عنش نه) ) 

 RUE DUGUESCUN 3E  262

 ARRONDISSEMENT 69003

ليشن فرنس8 .

أبجغش  ف8طمة  لزهر ء   لسيد 

عنش نه) ) حي  لهن8ء 2  لقلعة 70000 

 ر كش  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد بنمشييش رشيد عنش نه) ) 

 RUE DUGUESCUN 3E  262

 ARRONDISSEMENT 70000

 ر كش  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   20 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 37997).
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 لشركة  لشطنية للنقل و  ألشغ78

NCTR WORKS
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 لشركة  لشطنية للنقل و  ألشغ78
حي تمسقيد نت أجدير  لحسيمة ، 

32000،  لحسيمة  ملغرب
NCTR WORKS »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره8  الجتم8عي: حي 

تمسقيد نت أجدير  لحسيمة - 
32000  لحسيمة  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
.2967

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 أبريل   22  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
على  ينص  )0:  لذ1  رقم  قر ر 
و  ض8فة نش8ط   8يلي:  ز لة نش8ط 

 خر
على  ينص  :  لذ1   02 رقم  قر ر 

 8يلي: تفشيت  لحصص
على  ينص  03:  لذ1  رقم  قر ر 

 8يلي:  لزي8دة في رأسم78 
على  ينص  07:  لذ1  رقم  قر ر 
تحيين  لق8نشن  ألس8�ضي   8يلي: 
بتغيير  لبنشد  لتي  وذلك  للشركة 

لحقه8  لتغيير في  لق8نشن  الس8�ضي
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
على  ينص  03:  لذ1  رقم  بند 
 8يلي:  لغرض  ن  لشركة هش: .......... 
و شغ78  لكهرب8ء  تمديد ت   ق8و7 

....................
على  ينص  06:  لذ1  رقم  بند 
كل  ن  لشرك8ء  يس8هم   8يلي: 
ب8ملس8هم8ت:  في  لشركة   لت8ليين 
سش�ضي يمينة: 279900 درهم  دريس 
درهم  ملجمشع:   250(00 وعمي: 

500000 درهم 
على  ينص  07:  لذ1  رقم  بند 
بمبلغ  رأس  مل78  تحديد  تم   8يلي: 
 (500.000.00( ألف  خمسم8ئة 
حصة   5000 إلى  درهم،  قسمة 
)00)) درهم لكل حصة.  بقيمة  8ئة 
يتم تخصيصه8 لكل  نهم بم8 يتن8سب 

 ع  ش8ركته على  لنحش  لت8لي: يمينة 
وعمي:  حصة  دريس   2799 سش�ضي 

)250 حصة  ملجمشع: 5000 حصة
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 البتد ئية ب8لحسيمة بت8ريخ 29 أبريل 

2022 تحت رقم 7)).
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PREMIUM FINANCE

 I.M COMMERCE NEGOCE
I.M.C.N

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 I.M COMMERCE NEGOCE
I.M.C.N شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  مللكية 

 شال1  دريس أسكجشر ش8رع 
إدري�ضي رقم 7 - 70000  ر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(25073
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 0)  8رس 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 I.M  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 
. COMMERCE NEGOCE I.M.C.N

:  لشر ء  بإيج8ز  غرض  لشركة 
و لبيع و لتشزيع ب8لتقسيط للعق8قير 

 لع8 ة.
:  مللكية  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 شال1  دريس أسكجشر ش8رع إدري�ضي 

رقم 7 - 70000  ر كش  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 
درهم،  قسم ك8لت8لي:

 500  :  لسيد  سم8عيل شكر هللا 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 500  : هللا  شكر   لسيد  حمد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

هللا  شكر   لسيد  سم8عيل 
 (097 تجزئة  لنخيل رقم  عنش نه) ) 

ت8ركة 70000  ر كش  ملغرب.
 لسيد  حمد شكر هللا عنش نه) ) 
زنقة ش8لة رقم 372  ملصمشد1 ت8ركة 

70000  ر كش  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
هللا  شكر   لسيد  سم8عيل 
 (097 تجزئة  لنخيل رقم  عنش نه) ) 

ت8ركة 70000  ر كش  ملغرب
 لسيد  حمد شكر هللا عنش نه) ) 
زنقة ش8لة رقم 372  ملصمشد1 ت8ركة 

70000  ر كش  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   29 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35323).

7(2I

ZAYCHI

VITROM ASCENSEUR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ZAYCHI
77 ش8رع  حمد سميحة ط8بق 0) 
رقم 57  لد ر  لبيض8ء ، 20000، 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب
VITROM ASCENSEUR شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 77 ش8رع 
 حمد سميحة ط8بق 0) شقة رقم 
57  لد ر  لبيض8ء - 20770  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

570257

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 7)  8رس 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.VITROM ASCENSEUR

:  عم78  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لبن8ء.

77 ش8رع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 

شقة رقم   (0  حمد سميحة ط8بق 

20770  لد ر   - 57  لد ر  لبيض8ء 

 لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  :  لسيد  حمد  لكي78 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )   لسيد  حمد  لكي78 
 2/6 شطر   85 رقم   5 عم8رة   الزهر 

20770  لد ر   لبرنش�ضي  لبيض8ء 

 لبيض8ء  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )   لسيد  حمد  لكي78 
 2/6 شطر   85 رقم   5 عم8رة   الزهر 

20770  لد ر   لبرنش�ضي  لبيض8ء 

 لبيض8ء  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 (7 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم -.

7(3I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ARM DISTRIBUTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

ش8رع  شال1  لحسن  ق8 ة  لبردعي 

عم8رة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتش1، 70000،  ر كش  ملغرب

ARM DISTRIBUTION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 PAULO حمد  لبق78 رقم 73  ق8 ة 

جيليز - 70000  ر كش  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 -.

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   2022 27  8رس  في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

غزالن  لعشفير  )ة)  تفشيت  لسيد 

 (00 حصة  جتم8عية  ن أصل   50

بن  عزيز  )ة)  لف8ئدة  لسيد  حصة 

 لصحر و1 بت8ريخ 27  8رس 2022.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

 18  07 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35396).

7(7I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

OURIKA75
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

ش8رع  شال1  لحسن  ق8 ة  لبردعي 

عم8رة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتش1، 70000،  ر كش  ملغرب

OURIKA75 شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي س8حة 

 لحرية ش8رع  شال1  لحسن  ق8 ة 

 لبردعي رقم 02 جيليز - 70000 

 ر كش  ملغرب.

تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 -.

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   2022 أبريل   20 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

نش ر1  زهير  )ة)  تفشيت  لسيد 

500 حصة  جتم8عية  ن أصل 00) 

سفي8ن بن  )ة)  حصة لف8ئدة  لسيد 

لحسن بت8ريخ 20 أبريل 2022.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

 18  07 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35395).

7(5I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ARM DISTRIBUTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

ش8رع  شال1  لحسن  ق8 ة  لبردعي 

عم8رة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتش1، 70000،  ر كش  ملغرب

ARM DISTRIBUTION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 PAULO حمد  لبق78 رقم 73  ق8 ة 

جيليز - 70000  ر كش  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 -.

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تم تعيين   2022 27  8رس   ملؤرخ في 

بن  للشركة  لسيد)ة)  جديد   سير 

 لصحر و1 عزيز كمسير آخر

تبع8 لقبش7  ستق8لة  ملسير.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  07 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35396).

7(6I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

OURIKA75
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

ش8رع  شال1  لحسن  ق8 ة  لبردعي 

عم8رة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتش1، 70000،  ر كش  ملغرب

OURIKA75 شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي س8حة 

 لحرية ش8رع  شال1  لحسن  ق8 ة 

 لبردعي رقم 02 جيليز - 70000 

 ر كش  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 -.

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تم تعيين   2022 أبريل   20  ملؤرخ في 
 سير جديد للشركة  لسيد)ة)  هر1 

 ر د كمسير وحيد

تبع8 لقبش7  ستق8لة  ملسير.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   20 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35395).

7(7I

SOFISCO

MFSI IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOFISCO

 CENTRE COMMERCIAL

 NADIA IMM 1 N°12 BD

 BRAHIM ROUDANI ، 20390،

CASABALANCA MAROC

MFSI IMMOBILIER شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ز وية 2 

 8رس و ش8رع  لقدس عم8رة ه رقم 

3 تجزئة  ملجد,  لد ر  لبيض8ء - 

20700  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
57(897

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (3
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 MFSI  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.IMMOBILIER
- شغ78   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
 لتجهيز و  لبن8ء بكل  شك8له -  لشركة 
 ملتعددة  ألعم78  ملختلفة،جميع 
و ألشغ78  و لبن8ء  عملي8ت  إلنش8ء 
و ألعم78  لفنية  و لطرق   لع8 ة 
وأعم78  لبن8ء بجميع أنش عه8 وجميع 

هيئ8ت  لدولة؛ .
 2 ز وية   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 8رس و ش8رع  لقدس عم8رة ه رقم 3 
تجزئة  ملجد,  لد ر  لبيض8ء - 20700 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
بشسحبة  فياللي   لسيد  لي8س 
درهم   (00 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
بشسحبة  فياللي   لسيدة  ريم 
درهم   (00 بقيمة  حصة   250  :

للحصة.
بشسحبة  فياللي  س8رة   لسيدة 
درهم   (00 بقيمة  حصة   250  :

للحصة.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
بشسحبة  فياللي   لسيد  لي8س 
رقم   (9 زنقة   ( حي  إلن8رة  عنش نه) ) 
8) عين  لشق 20780  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب.
بشسحبة  فياللي   لسيدة  ريم 
رقم   (9 زنقة   ( حي  إلن8رة  عنش نه) ) 
8) عين  لشق 20780  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب.

بشسحبة  فياللي  س8رة   لسيدة 
رقم   (9 زنقة   ( حي  إلن8رة  عنش نه) ) 
8) عين  لشق 20780  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
فياللي  عبد  لرحيم   لسيد 
بشسحبة عنش نه) ) حي  إلن8رة ) زنقة 
9) رقم 8) عين  لشق 20780  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب
بشسحبة  فياللي   لسيد  لي8س 
رقم   (9 زنقة   ( حي  إلن8رة  عنش نه) ) 
8) عين  لشق 20780  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 07 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 18 2022 تحت رقم 77)823.
7(8I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

WISSAL AUTO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق  لبريد 0)3  لرئيسية 
 لرشيدية ، 52000،  لرشيدية 

 ملغرب
WISSAL AUTO شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لطريق 
 لشطنية رقم 0)  ملنطقة  لسي8حية 
طريق كلميمة  لرشيدية - 52000 

 لرشيدية  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(5805

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 0)  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. WISSAL AUTO
بيع   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لسي8ر ت  لجديدة 
وقطع  لغي8ر  بيع  ستلز 8ت 

للسي8ر ت 
:  لطريق  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
0)  ملنطقة  لسي8حية   لشطنية رقم 
 52000  - كلميمة  لرشيدية  طريق 

 لرشيدية  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 بلغ رأسم78  لشركة: 2.000.000 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 20.000  :  لسيد بن  شلى لحسن 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد بن  شلى لحسن عنش نه) ) 
65  لرشيدية  رقم  تجزئة  الن8رة 

52000  لرشيدية  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد بن  شلى لحسن عنش نه) ) 
65  لرشيدية  رقم  تجزئة  الن8رة 

52000  لرشيدية  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 28 بت8ريخ  ب8لرشيدية   البتد ئية 

 8رس 2022 تحت رقم )70.
7(9I

عمر بلغريب

FLEURA PARA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

عمر بلغريب
75 ش8رع  لحسيمة  ك8تب  الطلس 

 لط8بق  لث8لث  ملكتب )2 ، 30000، 
ف8س  ملغرب

FLEURA PARA شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد)في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 75 

 كرر تجزئة  ملنظر  لجميل بنسشدة 
- 30000 ف8س  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.5257(
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 30  8رس   ملؤرخ في 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 FLEURA PARA  لشريك  لشحيد 
درهم   (00.000 رأسم8له8   بلغ 
 75 رقم  وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 
 كرر تجزئة  ملنظر  لجميل بنسشدة 
 :  7 نتيجة  ف8س  ملغرب   30000  -

 ن8فسة شرسة في  لقط8ع.
 75 و حدد  قر  لتصفية ب رقم 
 كرر تجزئة  ملنظر  لجميل بنسشدة 

- 30000 ف8س  ملغرب. 
و عين:

و  أ ينة   ع8ش   لسيد)ة) 
 08 رقم  تجزئة  لسش ني  عنش نه) ) 
)ة)  تطش ن  ملغرب كمصفي   93000

للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   20 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 1883/2022.
720I

STE HTCPRO SARL

TERABYTE SOFTWARE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
إنش8ء فرع ت8بع للشركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC
TERABYTE SOFTWARE شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد
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وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 6أ 20 
ش8رع  لحسن  لث8ني إق8 ة  لحسن 
 لث8ني  لط8بق  الو7  كتب رقم 2) - 

7000)  لقنيطرة  ملغرب.
إنش8ء فرع ت8بع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.77607

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
 ملؤرخ في 3) أبريل 2022 تقرر إنش8ء 
تحت  لتسمية  للشركة  ت8بع  فرع 
و  لك8ئن   TERABYTE SOFTWARE
20 ش8رع  لحسن  لث8ني  6أ  ب8لعنش ن 
إق8 ة  لحسن  لث8ني  لط8بق  لر بع 
7000)  لقنيطرة   -  30 رقم   كتب 
 ملغرب و  ملسير  ن طرف  لسيد)ة) 

نجيم  لته8 ي.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  05  البتد ئية ب8لقنيطرة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 259)9.

72(I

IZDIHAR CONSEIL

Raffiné By Ouma غفيني ب18 أو ة

إعالن  تعدد  لقر ر ت

IZDIHAR CONSEIL
 RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-
 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc
 Raffiné By Ouma غفيني ب18 أو ة

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره8  الجتم8عي:  لك 

» إلدري�ضي 5« ،  لرقم)2،  لط8بق 
 لسفلي، زنقة ط8رق  بن زي8د، كليز - 

70000  ر كش  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
.((7353

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 ين8ير   (7  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 
تفشيت جميع حصص  لسيد ع8د7 
 لهد جي)500 حصة) لف8ئدة  لسيدة 
تملك  أصبحت  أ يمة  لتي   لنشيني 

000) حصة )شريك وحيد).

على  ينص  2:  لذ1  رقم  قر ر 
إض8فة تمشين وأعم78 تنظيم   8يلي: 

 لحفالت إلى غرض  لشركة
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
7-6-):  لذ1 ينص على  بند رقم 
أصبحت  لشركة شركة ذ ت   8يلي: 
 سؤولية  حدودة لشريك وحيد ب: 

000) حصة للسيدة  لنشيني أ يمة
بند رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 
أصبح غرض  لشركة كم8 يلي: إلتج8ر 
و ش د  لصن8عة  في  ملش د  لغذ ئية 
و  و إلستر د  و لتصدير   لتقليدية 

تمشين وأعم78 تنظيم  لحفالت 
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  07 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35366).

722I

عمر بلغريب

HSNATURE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

عمر بلغريب
75 ش8رع  لحسيمة  ك8تب  الطلس 

 لط8بق  لث8لث  ملكتب )2 ، 30000، 
ف8س  ملغرب

HSNATURE شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : دو ر 
والد بشعبيد  لس8قية  والد  لطيب - 

30023 ف8س  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
.6(983

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 25  8رس   ملؤرخ في 
شركة ذ ت  سؤولية   HSNATURE
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد  بلغ 
وعنش ن  درهم   (00.000 رأسم8له8 
بشعبيد  والد  دو ر   قره8  إلجتم8عي 
 لس8قية  والد  لطيب - 30023 ف8س 
 ملغرب نتيجة لعدم  لشصش7 للهدف 

 الجتم8عي.

و عين:

و  يشسف  ملهد1   لسيد)ة) 

عنش نه) ) ش8رع  كة  ق8 ة  سم8عيل 

 لشقة رقم 3 حي  ال ل طريق صفرو 

)ة)  كمصفي  ف8س  ملغرب   30000

للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

دو ر  وفي   2022 25  8رس  بت8ريخ 

 - والد بشعبيد  لس8قية  والد  لطيب 

30000 ف8س  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   26 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 1970/2022.

723I

FIDUCIA-MID

M2 Rocks et Minerals
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

FIDUCIA-MID

رقم 98  لط8بق  الو7 طريق  كن8س 

 يمال7  يدلت ، 57350،  يدلت 

 يدلت

M2 Rocks et Minerals شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي قصر 

بشز ال - 57350  يدلت  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.27(9

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

2022 تم تحشيل  20 أبريل   ملؤرخ في 

للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 

57350  يدلت   - بشز ال  »قصر 

 - » كنشن طريق كرو ن  إلى   ملغرب« 

57350  يدلت  ملغرب«.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  بميدلت   البتد ئية 

2022 تحت رقم 3)).

727I

ISO FROID SARL

ISO FROID
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم78  لشركة

ISO FROID SARL
 QUARTIER FATIMA ZOHRA ,

 RUE 19 N° 1 ، 90000، TANGER
MAROC

ISO FROID شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 
 QUARTIER FATIMA ZOHRA,

 RUE 19, N°1 - 90000 TANGER
.MAROC

رفع رأسم78  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.25(2(
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تم   202( أكتشبر   20 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسم78  لشركة  رفع 
أ1  ن  درهم«   3.000.000«
»000.000.) درهم« إلى »7.000.000 
درهم« عن طريق : إجر ء  ق8صة  ع 
و  ديشن  لشركة  ملحددة  ملقد ر 

 ملستحقة.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
دجنبر   (0 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

)202 تحت رقم 52).

725I

MSYLIA MULTISERVICES

 MSYLIA MULTISERVICES
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

MSYLIA MULTISERVICES
رقم 39  لحي  لصن8عي  لعيشن ، 

70000،  لعيشن  ملغرب
 MSYLIA MULTISERVICES SARL
AU شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 39 
 لحي  لصن8عي  لعيشن - 70000 

 لعيشن  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
3((79

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2020 فبر ير   27
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 
 MSYLIA MULTISERVICES SARL

.AU
نقل   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
نقل   , و  لدولي   لبض8ئع  لشطني 
,  لتج8رة  لحس8ب  لغير   لبض8ئع 

 لع8 ة ,  لتصدير و  الستير د .
 39 رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 70000  -  لحي  لصن8عي  لعيشن 

 لعيشن  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 : زين  لدين   سيليع   لسيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
زين  لدين   سيليع   لسيد 
حي   (8 رقم   03 عنش نه) )  لزنقة 
70000  لعيشن  )0  لعيشن   لشحدة 

 ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
زين  لدين   سيليع   لسيد 
حي   (8 رقم   03 عنش نه) )  لزنقة 
70000  لعيشن  )0  لعيشن   لشحدة 

 ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
02  8رس   البتد ئية ب8لعيشن بت8ريخ 

2020 تحت رقم 571/2020.
726I

 Société Marocaine des Géosciences et

Laboratoire

 SOCIÉTÉ MAROCAINE

 DES GÉOSCIENCES ET

LABORATOIRE SMGL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 Société Marocaine des

Géosciences et Laboratoire

 SISE A 61 AVENUE LALLA

 YACOUT ANGLE MUSTAPHA

 EL MAANI BUREAU N39

 ETAGE 1 CENTRE RIAD

 CASABLANCA- MAROC ،

20370، CASABLANCA MAROC

 Société Marocaine des

 Géosciences et Laboratoire

SMGL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي )6 ش8رع 

اللة  لي8قشت ز وية  صطفى  ملع8ني 

 لط8بق )  كتب رقم 39  ركز ري8ض 

- 20370  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

539525

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022  18  07

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 Société : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

 Marocaine des Géosciences et

.Laboratoire SMGL

:  ختبر  بإيج8ز  غرض  لشركة 

هندسة  دنية.

)6 ش8رع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 

اللة  لي8قشت ز وية  صطفى  ملع8ني 

 لط8بق )  كتب رقم 39  ركز ري8ض 

- 20370  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 
درهم،  قسم ك8لت8لي:

 500  : ف8طمة   لسيدة  لركر كي 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 500  :  لسيدة حسنى  لسعيد1 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

ف8طمة   لسيدة  لركر كي 
تجزئة  ملسيرة  لخضر ء  عنش نه) ) 
إق8 ة ي8سمين ) رقم 2) زنقة ) شقة 

7) 20770  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
حسنى  لسعيد1   لسيدة 
 372 ) رقم  عنش نه) ) تجزئة  لزهر ء 
برشيد  26702  لسش لم   لسش لم 

 ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
ف8طمة   لسيدة  لركر كي 
تجزئة  ملسيرة  لخضر ء  عنش نه) ) 
إق8 ة ي8سمين ) رقم 2) زنقة ) شقة 

7) 20770  لد ر  لبيض8ء  ملغرب
حسنى  لسعيد1   لسيدة 
 372 ) رقم  عنش نه) ) تجزئة  لزهر ء 
برشيد  26702  لسش لم   لسش لم 

 ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 لتج8رية ب8لد ر  لبيض8ء بت8ريخ - تحت 

رقم -.
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omri compta sarl au

LINA CARGO- SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة
omri compta sarl au

 N°4 LOT AL MAGHREB AL
JADID ، 92000، larache maroc
LINA CARGO- SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي س8حة 

 بر هيم  لرود ني زنقة السين8 إق8 ة 
بيتهشفن 2  لط8بق 3 رقم 82 طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(2688(
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   2(

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 LINA  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.CARGO- SARL

غرض   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لشركة بإيج8ز :  لغرض  ن  لشركة 

عن  ني8بة   ، لنفسه8  تفعل  أن  هش 

أطر ف ث8لثة أو  ش8ركة ، أو  ن قبل 

في  ملغرب أو في  ، سش ء  أطر ف ث8لثة 

 لخ8رج:

-  لنقل  ملحلي و لدولي للبض8ئع ؛

-  ستير د وتصدير  تنشع.

-  لتج8رة.

وتصدير  و ستير د  وبيع  شر ء   -

وتجميع  وتجميع  و ع8لجة  وتصنيع 

و ألدو ت  و ملش د  جميع  ملعد ت 

و ألث8ث  ملتعلقة بغرض  لشركة ؛

- إنش8ء أو حي8زة أو تشغيل  ب8شر 

أو غير  ب8شر أو تأجير أو إد رة أو تأجير 

و لفروع  جميع  ألعم78  لتج8رية 

بأ1  يمكن  ستخد  ه8  و ملب8ني  لتي 

شكل  ن  ألشك78 أل1  ن  ألغر ض 

 ملذكشرة أعاله ؛

ني8بة  و الستحش ذ  -  الستحش ذ 

بر ء ت  الختر ع  جميع  على  عنه8 

و لعال 8ت  و لعملي8ت  و لتر خيص 

 لتج8رية  لتي تدخل في غرض  لشركة 

أو  س8همته8  نقله8  أو  أو  ستغالله8 

تر خيص  جميع  نقل  وكذلك 

 لتشغيل.

جميع  لعملي8ت أو  وبشكل أعم: 

أو  بشكل  ب8شر   ألنشطة  رتبطة 

غير  ب8شر ب8ل�ضيء  ملذكشر أعاله ، أو 

 ن  ملحتمل أن تعمل على تحسينه 

 ، وجه  لخصشص  لتمثيل  وعلى   ،

و ملش8ركة ، و لتج8رية ، و لصن8عية ، 

و ألور ق  مل8لية ، و لعملي8ت  لعق8رية 

و لتي قد تسهل أو تعزز أو   ، و مل8لية 

تتشسع أعم78  لشركة.
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س8حة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 بر هيم  لرود ني زنقة السين8 إق8 ة 
بيتهشفن 2  لط8بق 3 رقم 82 طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 500  : بشزريبة  حمد   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
حصة   500  :  لسيد بنه8شم ربيع 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  بشزريبة  حمد   لسيد 
 (0 رقم  سدرة  زنقة  حي  يمشنة 

سط8ت 26000 سط8ت  ملغرب.
عنش نه) )  ربيع  بنه8شم   لسيد 
 23 رقم   (20 زنقة  طنجة  لب8لية 

90000 طنجة  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  بشزريبة  حمد   لسيد 
 (0 رقم  سدرة  زنقة  حي  يمشنة 

سط8ت 26000 سط8ت  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  06 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 253360.
728I

SCOLAITRANS SARL AU

مجموعة مقاولة بنحيدة
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SCOLAITRANS SARL AU
حي  لري8ض رقم )87 سيد1 ق8سم ، 

6000)، سيد1 ق8سم  ملغرب
 جمشعة  ق8ولة بنحيدة شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  لري8ض 
رقم 873 سيد1 ق8سم - 6000) 

سيد1 ق8سم  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

29(23

في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 22  8رس 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

 جمشعة  ق8ولة بنحيدة.

أشغ78   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ختلفة و لبن8ء

 لتفشيض 

كر ء  آلالت.

حي   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 - ق8سم  سيد1   873 رقم   لري8ض 

6000) سيد1 ق8سم  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  :  لسيد أس8 ة بن حيدة 

درهم   (00.000 بقيمة  حصة 

للحصة.

 (000  : أس8 ة بن حيدة   لسيد  

بقيمة 00.000) درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد أس8 ة بن حيدة عنش نه) ) 

عم8رة  ملغرب  لعربي رقم 25 6000) 

سيد1 ق8سم  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد أس8 ة بن حيدة عنش نه) ) 

عم8رة  ملغرب  لعربي رقم 25 6000) 

سيد1 ق8سم  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 08  البتد ئية بسيد1 ق8سم بت8ريخ 

أبريل 2022 تحت رقم 77).

729I

FIDUCIAIRE 2006

BENNANI&HAZIM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc

BENNANI&HAZIM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 26 ش8رع 

 رس  لسلط8ن  لط8بق )  لرقم 3 - 

20000  لد ر لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

57(957

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (5

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.BENNANI&HAZIM

تمشين   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

و  لسهر ت  و  ملهرج8ن8ت   لحفالت 

و ألعر س.

26 ش8رع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 

 -  3 )  لرقم   رس  لسلط8ن  لط8بق 

20000  لد ر لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

500 حصة   :  لسيد بن8ني شفيق 

بقيمة 00) درهم للحصة .

حصة   500  :  لسيد ه8زم أحمد 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد بن8ني شفيق عنش نه) ) عين 
 20000  36 رقم  زنقة70   لشف8ء2 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب.

عنش نه) )  أحمد  ه8زم   لسيد 

شقة7  م  عم8رة  زي8ن   ق8 ة  والد 

 20000 عين  لبرجة   لط8بق) 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد بن8ني شفيق عنش نه) ) عين 
 20000  36 رقم  زنقة70   لشف8ء2 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب

عنش نه) )  أحمد  ه8زم   لسيد 

شقة7  م  عم8رة  زي8ن   ق8 ة  والد 

 20000 عين  لبرجة   لط8بق) 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 05 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 18 2022 تحت رقم 823035.

730I

N2M CONSEIL-SARL

 MULTISERVICE
CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 MULTISERVICE

CONSTRUCTION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  ملط8ر 

عم8رة أنش ر  لط8بق  لث8ث بلشك 

س شقة رقم 5)  لن8ظشر 62000 

 لن8ظشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

270(3

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   0(

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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تسمية  لشركة  تبشعة 
بمختصر  عند  إلقتض8ء 
 MULTISERVICE  : تسميته8 

.CONSTRUCTION
:  شغ78  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 تنشعة  و  لبن8ء
 الستير د و  لتصدير.

عنش ن  ملقر  الجتم8عي : حي  ملط8ر 
بلشك  أنش ر  لط8بق  لث8ث  عم8رة 
 62000 5)  لن8ظشر  رقم  شقة  س 

 لن8ظشر  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد قنج8ع عبد  لرحم8ن : 500 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 لسيد  عرورو  حمد : 500 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عبد  لرحمن  قنج8ع   لسيد 
زنقة  ألنط8كي  ق8 ة   70 عنش نه) ) 
طنجة   22 شقة   3  أل م  لط8بق 

90000 طنجة  ملغرب.
عنش نه) )   لسيد  عرورو  حمد 
3)  كرر  بقعة  حي  ملط8ر  وند  

 لن8ظشر 62000  لن8ظشر  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد ليفي  سم8عيل عنش نه) ) 
بشيفرور  لن8ظشر  بني  لعس8رة  دو ر 

62000  لن8ظشر  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   (2  البتد ئية ب8لن8ضشر بت8ريخ 

2022 تحت رقم 583.
73(I

FIDUCIAIRE BAMMOU

VOL TOURS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
VOL TOURS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  كتب 

رقم ) إ 8م علي رقم 67) - 7000) 
 لقنيطرة  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.76773

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تمت   20(9 غشت   28 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :
تفشيت  لسيد )ة) عص8م  لبعز و1 
أصل  حصة  جتم8عية  ن   500
000.) حصة لف8ئدة  لسيد )ة) ع8د7 

بشششك بت8ريخ 28 غشت 9)20.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
 02 بت8ريخ  ب8لقنيطرة   البتد ئية 

غشت 9)20 تحت رقم 2797.

732I

 كتب  لحس8ب8ت ح 7

IMOFAZ IMMOBILIER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 كتب  لحس8ب8ت ح 7
20 ش8رع  لد خلة  لط8بق  الو7 قرية 
 لجم8عة ، 20730،  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب
IMOFAZ IMMOBILIER شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي )6  حج 
اللة ي8قشت  لرقم 39  لط8بق  الو7 - 

20000  لبيض8ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
57(5(5

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (5
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.IMOFAZ IMMOBILIER
:  نعش  بإيج8ز  غرض  لشركة 

عق8ر1 و  الشغ78  لع8 ة.
)6  حج   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
اللة ي8قشت  لرقم 39  لط8بق  الو7 - 

20000  لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عبد ملنعم   لسيد  لعلش1 
برشيد   26(00 برشيد  عنش نه) ) 

 ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عبد ملنعم   لسيد  لعلش1 
برشيد   26(00 برشيد  عنش نه) ) 

 ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 27 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822299.
733I

A&O

PARADIS PLAGE
 نفص78 أوإد 8ج 

إد 8ج  لشرك8ت
A&O

 AVENUE MERS SULTAN ، 26
20250،  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

 PARADIS PLAGE
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  يمي ود ر 
كم 28 طريق  لصشيرة جم8عة ت8 ر1 

- 80070  ك8دير  ملغرب.
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.9267
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تقرر   202( غشت   3( في   ملؤرخ 

إد 8ج  لشرك8ت: 

شركة تسميته8 أو إسمه8  لتج8ر1 

NAIMMO و  لك8ئن  قره8  إلجتم8عي 

ب  نطقة  ملعد ت  لصن8عية 3 و د1 

 لدهب 80070  ك8دير  ملغرب

شركة تسميته8 أو إسمه8  لتج8ر1 

و  لك8ئن  قره8   KB PROMOTION

 إلجتم8عي ب  يمي ود ر كم 28 طريق 

 80070 ت8 ر1  جم8عة   لصشيرة 

 ك8دير  ملغرب

تركيز   : إد 8ج  لشرك8ت  دو عي 

 ألنشطة في يد شركة و حدة.

تشفير رؤوس  أل ش 7   (-  : أهد فه 

 لك8فية و لق8درة على تحقيق أهد ف 

 لشرك8ت

وتشحيده8  تشفير  لجهشد   2-

وتحقيق  لتك8 ل.

-3  ق8و ة  ملن8فسة بإيج8د كي8ن 

كبير تصعب  ن8فسته.

-7 فتح أسش ق جديدة.

-5 تشفير  أليد1  لع8 لة  مل8هرة

للحيلشلة  للشرك8ت  فرصة   6-

يمثل  فهش  و إلفالس؛  دون  النهي8ر 

 للشرك8ت  ملتعثرة و ملهددة 
ً
  ث8لي8

ً
حال

ب8إلفالس.

-7 طريقة  ن طرق إع8دة  لهيكلة.

تك8ليف  إلنت8ج  تخفيف   8-

و لخد 8ت.

-9 زي8دة  لقدر ت  مل8لية و لكف8ءة 

وزي8دة  لقدر ت  لتن8فسية.

نشعية  إلنت8ج  تحسين   (0-

و لخد 8ت  ملقد ة..

شروطه : ال �ضيء.

تعيين و تقديم  ألصش7 و  لخصشم 

أو  للشرك8ت  لض8 ة  نقله8   ملز ع 

 لشرك8ت  لجديدة : 

NAIMMO شركة

+  لجرد: 25.)7).7.825 درهم ؛

ذ م  دينة  ن  ألصش7   +

 ملتد ولة: 23.)3875 درهم.

+  لنقد: 8757.59 درهم

ديشن  لخصشم  ملتد ولة   +

7،862،848.00 درهم.
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KB PROMOTION شركة

+  ألسهم: 2،458،708.00 درهم؛

+  لذ م  ملدينة  ن  ألصش7 

 ملتد ولة: 4،000.00 درهم؛

+  لنقد: )372.8 درهم

ديشن  لخصشم  ملتد ولة   +

2،363،047.00 درهم.

كم8 تم تسليم  لحصص أو  ألسهم 

ب8لكيفية  لت8لية : بزي8دة رأسم78.

و تم إعط8ء  لحصص أو  ألسهم 

غشت   3(  : بت8ريخ  في  ألرب8ح   لحق 

202(

صالحية  لعملي8ت  ملنجزة 

طرف  لشرك8ت  ملضمش ة   ن 

 أو  ملنفصلة  ن  ملنظشر  ملح8سب8تي 

202( غشت   3( ت8ريخ    بتد ء   ن 

 و حصرت حس8ب8ت  لشرك8ت  ملعنية 

شروط  إلعد د  ب8أل ر  ملستعملة 

 لعملية ب8لتش ريخ  لت8لية:

شركة KB PROMOTION بت8ريخ 

)3 غشت )202

بت8ريخ  NAIMMO  شركة 

 )3 غشت )202.

حقشق  تب8د7  نسبة  حددت  و   

إن  قت�ضى  و   ،(00 في   لشركة 

 ( لفرق  لتب8د7   أل ر ملبلغ  ملعد7 

درهم.

درهم   (00 خصص  بلغ  كم8 

لعالوة إد 8ج  لشرك8ت.

ذو1  للشرك8ء   لحقشق  ملخشلة 

 لحقشق  لخ8صة و لح8 لي سند ت 

كل  عند  القتض8ء  و  غير  ألسهم، 

 ال تي8ز ت  لخ8صة : 

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أكتشبر   06 .بت8ريخ  ب8ك8دير   لتج8رية 

)202 تحت رقم -7)067)-6)067)

.(067(8

737I

HIBA UNIVERS

HIBA UNIVERS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

HIBA UNIVERS
 Route Ouled Ziane ، 228

20500، Casablanca MAROC
HIBA UNIVERS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 76 ش8رع 
 حمد  لزرقطشني, عم8رة 6 ط8بق 2 - 

20002  لد ر  لبيض8ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
570833

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   06
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 HIBA  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.UNIVERS
بيع   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
و ستلز 8ت   ملعد ت  لطبية 
 ملختبر ت  لطبية،  ستير د و تصدير.
76 ش8رع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 
 حمد  لزرقطشني, عم8رة 6 ط8بق 2 - 

20002  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : رشيد  لد ود1   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  رشيد  لد ود1   لسيد 
20500  لد ر  طريق  والد زي8ن   228

 لبيض8ء  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  رشيد  لد ود1   لسيد 

20500  لد ر  طريق  والد زي8ن   228

 لبيض8ء  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 - بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

تحت رقم -.

735I

WINIUM Expertوينيشم إكسبير

رياض أودا
عقد تسيير حر ألصل تج8ر1 ) ألشخ8ص 

 ملعنشيشن)

عقد تسيير حر ألصل تج8ر1
ري8ض أود 

قي  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

أود   ري8ض  أعطى   2022 أبريل   20

 ملسجل ب8لسجل  لتج8ر1 -----------

----- ب8ملحكمة  لتج8رية بمر كش حق 

 لتسيير  لحر لألصل  لتج8ر1  لك8ئن 

ص8لح  ر كش  بن  درب  لكبير  ب 

لف8ئدة  70000  ر كش  ملغرب   -

3 سنة تبتدئ  ن  ملدة   MALFABER

9) أبريل  2022 و تنتهي في  20 أبريل 

قيمته  شهر1  2025  ق8بل  بلغ 

30.000 درهم.

736I

COMICONE

SMAFEC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

COMICONE
رقم )، عم8رة 6،  ق8 ة  بن سين8 ، 

50000،  كن8س  ملغرب

SMAFEC شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ستشدع 

في رقم 89))، تجزئة حد دة - 

7090)  لقنيطرة  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

7(8(3

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   2022 08  8رس  في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

تفشيت  لسيد )ة) جشز1  شنتيريش 

رودريكيز 680.) حصة  جتم8عية  ن 

أصل 680.) حصة لف8ئدة  لسيد )ة) 

جشز1 فيرن8ندو نيريس ريبيرو بت8ريخ 

09  8رس 2022.

تفشيت  لسيد )ة) جشز1 فيرن8ندو 

حصة  جتم8عية   720 نيريس ريبيرو 

 ن أصل 3.360 حصة لف8ئدة  لسيد 

09  8رس  نعيمة عمر و1 بت8ريخ  )ة) 

.2022

د.  جشزيف  )ة)  تفشيت  لسيد 

حصة  جتم8عية  ن   (.200 ستيير 

لف8ئدة  لسيد  حصة   (.200 أصل 

09  8رس  نعيمة عمر و1 بت8ريخ  )ة) 

.2022

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

 البتد ئية ب8لقنيطرة بت8ريخ 27 أبريل 

2022 تحت رقم 768).

737I

COMICONE

SMAFEC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

COMICONE

رقم )، عم8رة 6،  ق8 ة  بن سين8 ، 

50000،  كن8س  ملغرب

SMAFEC شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ستشدع 

في رقم 89))، تجزئة حد دة - 

7090)  لقنيطرة  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.7(8(3

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تم تعيين   2022 08  8رس   ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة)  جديد   سير 

عمر و1 نعيمة كمسير آخر.
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تبع8 لقبش7  ستق8لة  ملسير.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 البتد ئية ب8لقنيطرة بت8ريخ 27 أبريل 

2022 تحت رقم 768).
738I

COMICONE

SMAFEC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 الء ة  لنظ8م  ألس8�ضي للشركة

COMICONE
رقم )، عم8رة 6،  ق8 ة  بن سين8 ، 

50000،  كن8س  ملغرب
SMAFEC »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنش ن  قره8  الجتم8عي:  ستشدع 

في رقم 89))، تجزئة حد دة - 
7090)  لقنيطرة  ملغرب.

» الء ة  لنظ8م  ألس8�ضي للشركة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.7(8(3
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

 ملؤرخ في 08  8رس 2022
تقرر  الء ة  لنظ8م  ألس8�ضي 
للشركة  ع  قتضي8ت  لق8نشن: 
بتعديل  لفصش7  لت8لية  د لك  و 
77  ن  لق8نشن  و   73  ،07  ،06  ،0(

 ألس8�ضي للشركة 
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
 البتد ئية ب8لقنيطرة بت8ريخ 27 أبريل 

2022 تحت رقم 768).
739I

OREA

BEWIZYU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

OREA
RES M ، 20000، CASA MAROC
BEWIZYU شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 5) ش8رع 

 البط78 شقة رقم 7  كد 7 - 0080) 
 لرب8ط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(59585

في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 ين8ير   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.BEWIZYU
إنش8ء   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
و لتطبيق8ت  وتطشير  حتشى  لشيب 

 لرقمية.
5) ش8رع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 
 البط78 شقة رقم 7  كد 7 - 0080) 

 لرب8ط  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لشركة بليف : 500 حصة بقيمة 

00) درهم للحصة .
 لشركة يمش ن8 : 500 حصة بقيمة 

00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
7) زنقة   لشركة بليف عنش نه) ) 
38090  دينة   27 ب8غيشن  صربيي 

 لن8فشرة فرنس8.
 لشركة يمش ن8 عنش نه) ) 5) زنقة 
0)856  لبرن8رديير   لكروم  ملزهرة 

فرنس8.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  لكشليي  نطنين   لسيد 
 38090  27 زنقة صربيي ب8غيشن   (7

 دينة  لن8فشرة فرنس8
لفشرسيي  نطنين   لسيد 
زنقة   (5 عنش نه) )  جين  جريجشر1 
0)856  لبرن8رديير   لكروم  ملزهرة 

فرنس8
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   20 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 23978).
770I

SOCIETE FIDAV SARL

LAND WORK COMPANY
إعالن  تعدد  لقر ر ت

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة  لسعديين عم8رة 3) شقة 3 

 ملدينة  لجديدة ، 50000،  كن8س 

 ملغرب

 LAND WORK COMPANY

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: رقم 28) 

 لط8بق )  لنعيم 3 و 7 - 50000 

 كن8س  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.5227(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

تم  تخ8ذ   2022 فبر ير   23  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

تغيير  سير  لشركة:   ( رقم  قر ر 

على  8يلي:  ستق8لة  ينص   لذ1 

 ملسيرة حبيبة لعشير و تعيين خليد 

فهد كمسير وحيد للشركة

تغيير  إل ض8ء:  لذ1   2 قر ر رقم 

ينص على  8يلي:  إل ض8ء لخليد فهد

تغيير نش8ط  لشركة   3 قر ر رقم 

:  لذ1 ينص على  8يلي: تغيير نش8ط 

تصنيع  حفر  الب8ر.  ب8ظ8فة   لشركة 

 ألن8بيب  لفشالذية.  لرقمنة  لفالحية 

نش8ط  لشركة  لجديد  فإن  لهذ   و 

أشغ78  تنشعة  أشغ78  لر1  هش: 

حفر  وشر ء  بيع  وتصدير   ستير د 

تصنيع  ألن8بيب  لفشالذية   الب8ر 

 لرقمنة  لفالحية.

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

بند رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 

تغيير نش8ط  لشركة

على  ينص  6):  لذ1  رقم  بند 

 8يلي:  لتسيير و ال ض8ء

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   26 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 608).

77(I

AXE CONSEIL

تراموزاد
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

AXE CONSEIL

 APPART N° 06 IMM 33

 AVENUE GHANDI CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

تر  شز د شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي دو ر  كر1 

 يكن8ن حي  لدر ركة  ك8دير - 80000 

 ك8دير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

5(277

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   07

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

تر  شز د.

-) أعم78  غرض  لشركة بإيج8ز : 

بن8ء قنش ت  لصرف  لصحي

-2 أشغ78  لبن8ء  ملتنشعة.

دو ر   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 - حي  لدر ركة  ك8دير   كر1  يكن8ن 

80000  ك8دير  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 بلغ رأسم78  لشركة: 000.000.) 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد علي  هال7 : 0.000) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022)الجريدة الرسمية   8818

 لسيد علي  هال7 عنش نه) ) ش8رع 
 در ر زنقة 05 رقم 665  لتمسية  يت 

 لش7 80000  يت  لش7  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد علي  هال7 عنش نه) ) ش8رع 
 در ر زنقة 05 رقم 665  لتمسية  يت 

 لش7 80000  يت  لش7  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  ب8ك8دير   لتج8رية 

2022 تحت رقم 09579).

772I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

ML GREEN GROUP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET

FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 20

 ABDELLAH 4 EME ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes maroc

ML GREEN GROUP شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 9 

ش8رع  لزرقطشني حبشن8 صفرو - 

000)3 صفرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3697

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   08

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 ML  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.GREEN GROUP

:  لبيع  بإيج8ز  غرض  لشركة 

ب8لتقسيط ملنتج8ت  لصحة  لنب8تية

 ستير د وتصدير.

 9 رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 - صفرو  حبشن8  ش8رع  لزرقطشني 

000)3 صفرو  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
لحسن  لعلش1   لسيد  شال1 
درهم   (00 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
 500  :  لسيد  حمد  لعب8�ضي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
لحسن  لعلش1   لسيد  شال1 
عين  حي  لفرح   (72 رقم  عنش نه) ) 
ت8وجد ت  عين   5((00 ت8وجد ت 

 ملغرب.
 لسيد  حمد  لعب8�ضي عنش نه) ) 
بشفكر ن   (367 رقم   3 تجزئة  ملنزه 

 كن8س 50000  كن8س  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
لحسن  لعلش1   لسيد  شال1 
عين  حي  لفرح   (72 رقم  عنش نه) ) 
ت8وجد ت  عين   5((00 ت8وجد ت 

 ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   25 بت8ريخ  بصفرو   البتد ئية 

2022 تحت رقم 267.

773I

CABINET BEN MOKHTAR

VITA MANUFACTURING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre d›Affaires NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
 Etage N°22. Vieille Montagne ،

90020، TANGER MAROC
VITA MANUFACTURING شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة 
ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ملنطقة 

 لصن8عية جزن8ية  لقطعة )5). 

 كتب/ طبق أر�ضي - 90000 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(269((

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   26

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 VITA  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

. MANUFACTURING

تصنيع   -  : غرض  لشركة بإيج8ز 

خ8ص  وبشكل  ع8م  بشكل   ملالبس 

و  أصن8ف  لنسيج  جميع  تصنيع 

 لجلد و  لفرو.

و نتج8ت  نم8ذج  تصميم   -

 ملالبس  لج8هزة.

:  ملنطقة  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 .(5( جزن8ية  لقطعة   لصن8عية 

90000 طنجة   -  كتب/ طبق أر�ضي 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 90.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 BBH  لشركة ب ب ه هشلدينغ 

 (00 بقيمة  حصة   Holding : 900

درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 BBH  لشركة ب ب ه هشلدينغ 

تجزئة  ملجد  عنش نه) )   Holding
 7(68 زنقة ب ص.ب   8(8  لقطعة 

90000 طنجة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  بشبشح   لسيد  حمد 
 90000  87 فيال  تجزئة  لق8درية 

طنجة  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  07 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 253393.

777I

COMICONE

GOFAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

COMICONE
رقم )، عم8رة 6،  ق8 ة  بن سين8 ، 

50000،  كن8س  ملغرب
GOFAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  تجر 

رقم 2،  ق8 ة ي8سمينة )7، نهرو - 
50000  كن8س  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.53687
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
2022 تم تحشيل  )) أبريل   ملؤرخ في 
للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 
 ،7( 2،  ق8 ة ي8سمينة  » تجر رقم 
إلى  50000  كن8س  ملغرب«   - نهرو 
عيرم  بدو ر  يت  » ستشدع  لك8ئن 
 - سليم8ن  ش7  لكيف8ن  سيد1 

22)50  كن8س  ملغرب«.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 659).

775I

COMICONE

GOFAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تشسيع نش8ط  لشركة 

COMICONE
رقم )، عم8رة 6،  ق8 ة  بن سين8 ، 

50000،  كن8س  ملغرب
GOFAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
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وعنش ن  قره8  الجتم8عي  ستشدع 
 لك8ئن بدو ر  يت عيرم سيد1 

سليم8ن  ش7  لكيف8ن - 22)50 
 كن8س  ملغرب.

تشسيع نش8ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.53687
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
 ملؤرخ في )) أبريل 2022 تمت إض8فة 
إلى نش8ط  لشركة   ألنشطة  لت8لية 

 لح8لي :
بيع  ستحضر ت  لتجميل   -

ب8لتقسيط؛ 
-  ستير د  ملش د  لغذ ئية ؛

-  ستير د وتشزيع  ملش د لألعالف 
 لحيش نية؛

تشزيع  ش د  لنظ8فة و  تصنيع   - 
 و  لتعقيم. 

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
أبريل   28 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 659).
776I

COMICONE

GOFAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 الء ة  لنظ8م  ألس8�ضي للشركة

COMICONE
رقم )، عم8رة 6،  ق8 ة  بن سين8 ، 

50000،  كن8س  ملغرب
GOFAR »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنش ن  قره8  الجتم8عي:  ستشدع 

 لك8ئن بدو ر  يت عيرم سيد1 
سليم8ن  ش7  لكيف8ن - 22)50 

 كن8س  ملغرب.
» الء ة  لنظ8م  ألس8�ضي للشركة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.53687
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

 ملؤرخ في 28 أبريل 2022
تقرر  الء ة  لنظ8م  ألس8�ضي 
و  للشركة  ع  قتضي8ت  لق8نشن: 
 03 بتعديل  لفصش7  لت8لية  د لك 
07  ن  لق8نشن  ألس8�ضي  لجديد  و 

للشركة .

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   28 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 659).
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FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

LE PACHA BOURBON
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 LE PACHA BOURBON « شـــركــــة

شــركـة ذ ت  لـمــســؤولــيـة  لــمـحــدودة 
رأســـمــ8لــهــ8 00000) درهــــم

 لخ8 س رقم 5 

جليز-  ر كش

ش8رع   (57  :  لــمــقــر  الجـتــمـ8عــي 

 حمد 

ثر  لـجـمع  لع8م  إلسـتـثـنـ8ئـي 
ُ
على إ

 ،2022 ين8ير   3( بـت8ريـخ   ملنعقد 

 « « LE PACHA BOURBON لـشـركـة

شـركـة ذ ت  لـمـسؤولـيـة  لـمـحـدودة، 
درهـم،   00  ,000  (00 رأسـم8لـهـ8 

57) ش8رع  حمد   ـقـره8  الجـتمـ8عـي 
5 جليز-  ر كش، تقرر   لخ8 س رقم 

 8 يلي:

إلى  غرض  لشركة  تغيير   •

شر ء ٲو بن8ء  لعق8ر ت ذ ت  ستعم78 

سكني لف8ئدة أعض8ء  لشركة،

تحشيل  ملقر  الجتم8عي   •

 (57  : للشركة  ن  لعنش ن  لح8لي 
5 جليز-  ر كش  V رقم  ش8رع  حمد 

 « :  مللك  ملسمى  إلى  لعنش ن  لت8لي 

ٲطلس 7-« ،  ق8طعة سيد1 يشسف 

،  ملك8ن  جم8عة  لنخيل   ، علي  بن 

 ملسمى جن8ن تالغت  ر كش.

تغيير  لشكل  لق8نشني   •

ذ ت  سٶولية  شركة  للشركة  ن 

 حدودة  لى شركة  دنية عق8رية.

و نظر  مل8 سبق تم تشطيب   •

 لشركة  ن  لسجل  لتج8ر1.

 إليــد ع  لــقــ8نــشنــي :

وقـد تـم  إليد ع  لـقـ8نـشنـي للـشـركـة 

بـكـتـ8بـة  لــضــبـط ب8لـمـحـكـمـة  لـتجـ8ريـة 

تحت   26/04/2022 يـشم  بمـر كـش 
رقـم 60)35).
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Global Sharp Consulting

TADAMON IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Global Sharp Consulting
 Mohamed 5 Office Center A

 Angle Bd Mohamed 5 et Albert
 1er 9ème étage bureau 903 ،

20300، Casablanca Maroc
TADAMON IMMOBILIER شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 2 ش8رع 
 لصنشبر  لط8بق 7 شقة رقم 2) - 

00)20  لد ر  لبيض8ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

533785
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   202( دجنبر   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.TADAMON IMMOBILIER
تهدف   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
 لشركة في كل  ن  ملغرب و لخ8رج إلى:
-  لتطشير  لعق8ر1 وفق  لنصشص 

و لقش نين  لن8فذة.
إد رة أو تشغيل أو حي8زة أو بيع   -
جميع  ملمتلك8ت  إيج8ر  أو  تأجير  أو 
وجميع   ، وغير  ملنقشلة   ملنقشلة 
و ستمالك8ت  ملب8ني  تقسيم8ت 
جميع  تشييد  وكذلك   ،  ملذكشرة 

 إلنش8ء ت ؛
- تب8د7 وتقسيم وبن8ء أ1  متلك8ت 

وكذلك تطشيره8 وخد ته8 ؛
و لبيع  و لشر ء  -  لتصنيع 

و الستير د و لتصدير.
ش8رع   2  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 -  (2 رقم  شقة   7  لصنشبر  لط8بق 

00)20  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 CALCAIRE DUR  لشركة 

بقيمة  حصة   CONCASSE : 500

00) درهم للحصة .

 SOMABATIM : 500  لشركة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 CALCAIRE DUR  لشركة 

9 طريق  CONCASSE عنش نه) ) كلم 

 20(00 صيال  دو ر  والد   لجديدة 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

 لشركة SOMABATIM عنش نه) ) 

كلم 8.5 طريق  ر كش بلدية بشسكشرة 

50)20  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  حمد  بشدخيل عنش نه) ) 

ش8رع  حي  لري8ن   لقطب  لحضر1 

 ملن8رة فيال 587  لنش صر  

27000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

عنش نه) )  سنشني  حميد   لسيد 

رقم  بنغ8ز1  ش8رع  تجزئة  لي8سمين 

50)20  لد ر  20 ك8ليفشرني8  

 لبيض8ء  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 - بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

تحت رقم -.
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LEADER FINANCE

FED & FAT SOCIETE
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

 FED & FAT SOCIETE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد
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وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 2)6 
 لط8بق  ألو7  لشقة رقم ) تجزئة 

 ملس8ر طريق  سفي  ر كش - 70000 
 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(27773

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 7)  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 FED & : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

.FAT SOCIETE
تأجير   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

وإد رة  ملمتلك8ت  لث8بتة
 ستير د و تصدير

تنظيف
أعم78  لكهرب8ء وتكييف  لهش ء

تج8رة
في  و لخد 8ت  وبيع  لسلع  شر ء 

 لخ8رج
نصيحة تج8رية وإد رية للشرك8ت

عنش ن  ملقر  الجتم8عي : رقم 2)6 
تجزئة   ( رقم   لط8بق  ألو7  لشقة 
 ملس8ر طريق  سفي  ر كش - 70000 

 ر كش  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  :  لسيدة ع8ئشة  7 سعد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيدة ع8ئشة  7 سعد عنش نه) ) 
عين  يطي  لزهشر ) رقم 06)  لنخيل 
70000  ر كش   لشم8لي  ر كش 

 ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة ع8ئشة  7 سعد عنش نه) ) 
عين  يطي  لزهشر ) رقم 06)  لنخيل 

70000  ر كش   لشم8لي  ر كش 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   20 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 37988).
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 الست8ذ  حمد علمي  شثق

 LA SOCIÉTÉ MAROCAINE
DES GLACES ARTISANALES

إعالن  تعدد  لقر ر ت

 الست8ذ  حمد علمي  شثق

ش8رع  ملسيرة  لخضر ء   75

20000،  لد ر  لبيض8ء   ،  ملع8ريف 

 ملغرب

 LA SOCIÉTÉ MAROCAINE

 DES GLACES ARTISANALES

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

 (32 وعنش ن  قره8  الجتم8عي: 

20370  لد ر   - ش8رع  لحسن  لث8ني 

 لبيض8ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.2(9773

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

)202 تم  تخ8ذ  29 دجنبر   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 

عبد  لرفيع  لعمر ني  وف8ة  لسيد 

بين  وتشزيع  لحصص  وحيد   سير 

ورثته 

قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 

هبه حقشق  ش8عة  ن طرف  لسيد 

حسن  لعمر ني لف8ئدة  لسيدة رج8ء 

 لعمر ني  لجشطي و لسيدة ي8سمينة 

زهشر  لعمر ني  و لسيدة   لعمر ني 

5000) حصة  لتي يملكه8  تتمثل في 

في هذه  لشركة 

قر ر رقم 3:  لذ1 ينص على  8يلي: 

تعيين  سيرين  ش8ركين  لسيد 

ي8سمينة  و لسيدة  حسن  لعمر ني 

 لعمر ني .

قر ر رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 
تعديل  ملش د 6 و 7 و 7)  ن  لق8نشن 

 ألس8�ضي للشركة 

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

بند رقم 6:  لذ1 ينص على  8يلي: 

 8.000.000 بمبلغ  يتم  ملس8همة 

بين  وهي  قسمة  في  لشركة  درهم 

 لشرك8ء وهم  لسيد حسن  لعمر ني 

رج8ء  و لسيدة  درهم   2.000.000

 2.000.000  لعمر ني  لجشطي 

ي8سمينة  لعمر ني  و لسيدة  درهم 

زهشر  و لسيدة  درهم   2.000.000

 لعمر ني 2.000.000 درهم

بند رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 

بمبلغ  رأس  78  لشركة  تحديد  تم 

8.000.000 درهم  قسم إلى 80.000 

 ، لكل  نه8  درهم   (00 بقيمة  سهم 

:  لسيد  ب8لك8 ل  وجميعه8  دفشعة 

حصة   20000 حسن  لعمر ني 

رج8ء  لعمر ني  لجشطي  و لسيدة 

ي8سمينة  و لسيدة  حصة   20000

و لسيدة  حصة   20000  لعمر ني 
زهشر  لعمر ني 20000 حصة

بند رقم 7):  لذ1 ينص على  8يلي: 

إد رة  لشركة  ن قبل شخص  تتم 

 ، أكثر  ن  ألشخ8ص  لطبيعيين  أو 

،  ملعينين   ملرتبطين أو غير  ملرتبطين 

قبل  ،  ن  ز ني  حد  بدون  أو   ع 

أو  ن  في  لنظ8م  ألس8�ضي   لشرك8ء 

خال7  لقر ر ت  لالحقة  لتي يتخذه8 

شريك و حد أو أكثر يمثلشن أكثر  ن 

تعيين  يتم  رأس  مل78.  أرب8ع  ثالثة 

 ، ))  لسيد حسن  لعمر ني  كل  ن: 

 غربي  لجنسية ، ح8صل على بط8قة 

 .BE737087  لتعريف  لشطنية 

،  غربية   لسيدة ي8سمينة  لعمر ني 

بط8قة  على  ح8صلة   ،  لجنسية 

 BE668(39  لتعريف  لشطنية 

.  لشركة  كمسيرين ملدة غير  حددة 

ب8لتشقيع  صحيح  بشكل   لز ة 

ألحد  ملسيرين  ملش8ركين   ملنفصل 

 ملذكشرين أعاله. 

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

بت8ريخ ب8لد ر  لبيض8ء    لتج8رية 

 5)  8رس 2022 تحت رقم 7732)8.

75(I

FIBEN

اراس سكن ش.ذ.م.م.ش.و
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

FIBEN

 BD Riad FB 14 Hay El Massira

 Etg 01 Appt 01 Mohammedia

 ، 28830، MOHAMMEDIA

MAROC

 ر س سكن ش.ذ.م.م.ش.و شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي تجزئة 

 لحرية )  لط8بق 2 شقة رقم 3 

 ملحمدية - 20880  ملحمدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

30787

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   0(

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

:  ر س  تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

سكن ش.ذ.م.م.ش.و.

:  لتطشير  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لعق8ر1؛

جميع  ملب8ني  لفردية  تشييد 

لألغر ض  لسكنية  أو  لجم8عية 

و لتج8رية ،

 إلد رية أو  لصن8عية أو غيره8 ؛.
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تجزئة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 3 رقم  شقة   2 )  لط8بق   لحرية 
 ملحمدية - 20880  ملحمدية  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 بلغ رأسم78  لشركة: 725.000.) 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (7250  : سعيد  رفيق   لسيد 

بقيمة 00) درهم.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  سعيد  رفيق   لسيد 
02  لط8بق  تجزئة  ربحة  لرقم 
 لسفلي بني يخلف  ملحمدية 20880 

 ملحمدية  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  سعيد  رفيق   لسيد 
02  لط8بق  تجزئة  ربحة  لرقم 
 لسفلي بني يخلف  ملحمدية 20880 

 ملحمدية  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  05  البتد ئية ب8ملحمدية بت8ريخ 

2022 تحت رقم 976.
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STE BABOUZID

USTENSILE DE CUISINE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
USTENSILE DE CUISINE شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  شروع 
 1183D - 70000 دينة  لشف8ق رقم 

 لعيشن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
7((79

في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (5
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.USTENSILE DE CUISINE
غرض  لشركة بإيج8ز : بيع  الو ني 

 ملنزلية.
:  شروع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 ((83D - 70000 دينة  لشف8ق رقم 

 لعيشن  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  :  لسيد  صطفى   78 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 (000  :  لسيد   صطفى   78 

بقيمة 00) درهم.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )   لسيد  صطفى   78 

 لعيشن 70000  لعيشن  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )   لسيد  صطفى   78 

 لعيشن 70000  لعيشن  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 037).
753I

ليدر نشبل

دكت انتغنسيونال
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

ليدر نشبل
شقة 5 زنقة نسيم 76 ش8رع  ملصلى 

 ز شر ، 27000،  ز شر  ملغرب
دكت  نتغنسيشن78 شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي تجزئة 
فلشريد   لط8بق) رقم 27) سيد1 

 عروف  لد ر لبيض8ء - 20700  لد ر 
 لبيض8ء  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.226793
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
 ملؤرخ في 28  8رس 2022 تم تحشيل 
للشركة   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 
رقم  فلشريد   لط8بق)  »تجزئة   ن 
 - سيد1  عروف  لد ر لبيض8ء   (27
إلى  20700  لد ر  لبيض8ء  ملغرب« 
»تجزئة أن8 3 رقم 7) سيد1  عروف 
 لد ر لبيض8ء - 20700  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب«.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 05 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 18 2022 تحت رقم 822977.
757I

sud boujdour negoce

HERBES MARINES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

sud boujdour negoce
 Av mohamed V n°23 Boujdour ،

000)7، بشجدور  ملغرب
HERBES MARINES شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  م 
ملح8ر رقم 70 بشجدور - 000)7 

بشجدور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
7(759

في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022  18  05
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. HERBES MARINES

تربية   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

وتلفيف  جمع   الحي8ء  مل8ئية 

 لطح8لب  لبحرية.

حي  م   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 7(000  - بشجدور   70 رقم  ملح8ر 

بشجدور  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  حمد بشليه8 عنش نه) ) حي 
بشجدور   7(000 اللة  ريم بشجدور 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  حمد بشليه8 عنش نه) ) حي 
بشجدور   7(000 اللة  ريم بشجدور 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  05 بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 1248/2022.

755I

PME CONSULTING GROUP

SUD PATRIMOINE EXPORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
رقم 66،  ملكتب ))،  لط8بق  لث8ني، 

 ركب  لجش هر، ش8رع  لسالو1، 

 ملدينة  لجديدة، ف8س ، 30000، 

ف8س  ملغرب

 SUD PATRIMOINE EXPORT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
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وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  تجر 
ب8لط8بق  لسفلي رقم 65 تجزئة 

عين  لشقف طريق عين  لشقف - 
30000 ف8س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
72783

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   20
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 SUD  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.PATRIMOINE EXPORT
ص8نع   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
وص8نع  ش د  ن   ربع8ت  لتبليط 
أدو ت  صنعة  وص8نع   لنح8س 
نج8ر  و ق8و7   ن  8دة  لبالستيك 
و الستر د  النج8ز  لتصدير  وت8جر 
وبصفة ع8 ة كل  لعملي8ت  لتج8رية 
و مل8لية  وغير  لعق8رية  و لعق8رية 
غير  أو  بصفة  ب8شرة   ملتعلقة 

 ب8شرة ب8لهدف  ملذكشر أعاله.
:  تجر  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
تجزئة   65 رقم  ب8لط8بق  لسفلي 
 - عين  لشقف طريق عين  لشقف 

30000 ف8س  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد  حمد  فيد : 000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )   لسيد  حمد  فيد 
رقم 23) زهرة  ملد ئن 03 طريق عين 

 لشقف 30000 ف8س  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )   لسيد  حمد  فيد 
رقم 23) زهرة  ملد ئن 03 طريق عين 

 لشقف 30000 ف8س  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية بف8س بت8ريخ 07  18 2022 

تحت رقم 2073.

756I

ANDERSEN CONSULTING

BOMODE SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

BOMODE SARL AU شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 87 ش8رع 

بشعر قية -  لط8بق -2  لشقة رقم 5 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(26977

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022  18  06

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.BOMODE SARL AU

غرض  لشركة بإيج8ز :  ستش8ر ت 

 د رية.

87 ش8رع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 

 5 -2  لشقة رقم  -  لط8بق  بشعر قية 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 (0.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 
درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيدة هدى بشهال7 : 00) حصة 
بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  بشهال7  هدى   لسيدة 
 90000 تجزئة شيك8 فيال بشب8نة   52

طنجة  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  بشهال7  هدى   لسيدة 
 90000 تجزئة شيك8 فيال بشب8نة   52

طنجة  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  05 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3927.
757I

STE FIDU-LIDOU SARL

AUTO RADIO PALACE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
AUTO RADIO PALACE شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد)في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 73) 
زنقة 7 تجزئة  شال1  دريس تغ8ت - 

30000 ف8س  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.33653

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 5)  8رس   ملؤرخ في 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 AUTO RADIO  لشريك  لشحيد 
 50.000 رأسم8له8  PALACE  بلغ 
درهم وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 

تجزئة  شال1  دريس   7 زنقة   (73

تغ8ت - 30000 ف8س  ملغرب نتيجة 7 

: أز ة كشرون8 و ملن8فسة.

و حدد  قر  لتصفية ب رقم 73) 

 - تجزئة  شال1  دريس تغ8ت   7 زنقة 

30000 ف8س  ملغرب. 

و عين:

و  س8دني  رت8ح  وف8ء   لسيد)ة) 
تجزئة   7 زنقة   (73 رقم  عنش نه) ) 

ف8س   30000 تغ8ت   شال1  دريس 

 ملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

29  8رس  بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 1714/2022.

758I

r&b work

أر أند بي ورك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

r&b work

 route ain smen lot massarat

 berdela N19 ، 30000، fes

maroc

أر أند بي ورك شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

 route ain وعنش ن  قره8  إلجتم8عي

 smen lot massarat berdela n19 -

30000 ف8س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

72787

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022  18  0(

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

أر أند   : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

بي ورك.

غرض  لشركة بإيج8ز : تج8رة

أعم78  ختلفة

وك8لة عق8ر ت.

 route  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 ain smen lot massarat berdela

n(9 - 30000 ف8س  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد أنس رش8ش عنش نه) ) رقم 

شقف  عين  طريق  حي  لري8ض   62

زو غة 30030 ف8س  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  بشعزة  غزالن   لسيدة 
)زنقة  لبرتق278  رقم  نشبل  ش8رع 

نرجيس ب 30000 ف8س  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية بف8س بت8ريخ 05  18 2022 

تحت رقم -.

759I

Medall Project

DATATLAS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

Medall Project

 AGADIR AGADIR، 80000،

 AGADIR - IDA OU TANANE

 ملغرب

DATATLAS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 6 

عم8رة 22 تفشكت  لدشيرة إنزك8ن - 

80000  نزك8ن  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.23967

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   2022 28  8رس  في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :
)ة)  ريم  لشفر1  تفشيت  لسيد 

أصل  حصة  جتم8عية  ن   500

)ة)  لف8ئدة  لسيد  حصة   (.000

 HOLLARD JEAN-FRANCOIS

بت8ريخ 28  8رس 2022.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

 18  06 بت8ريخ  ب8نزك8ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 869.

760I

ملي8ء  لحيرش

 SOCIETE NOUR PAPIER

EMBALLAGE SARLAU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ملي8ء  لحيرش
رقم 7 تجزئة عم8ر ، 27350، سيد1 

بنشر  ملغرب

 SOCIETE NOUR PAPIER

EMBALLAGE SARLAU شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ملحل 

 لتج8ر1 رقم 57  لك8ىن ب8لحي 

 لصن8عي  لعط8طرة بشحم8م سيد1 

بنشر سيد1 بنشر 27350 سيد1 

بنشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3299

 (5 في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 
 SOCIETE NOUR PAPIER  :

.EMBALLAGE SARLAU
بإيج8ز  غرض  لشركة 
 FABRICATION ET  :
 C O M M E R C I A L I S A T I O N
 D’ARTICLE POUR
 EMBALLAGE EN PAPIER,
 CARTON,PLASTIQUE ET EN

..METAL
:  ملحل  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
ب8لحي  57  لك8ىن  رقم   لتج8ر1 
بشحم8م سيد1   لصن8عي  لعط8طرة 
بنشر سيد1 بنشر 27350 سيد1 بنشر 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسم78  لشركة:   بلغ 

0.000.000) درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : حمزة   لسيد  ملهد و1 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد  ملهد و1 حمزة عنش نه) ) 
 27350 بنشر  سيد1   0( حي  لقرية 

سيد1 بنشر  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  ملهد و1 حمزة عنش نه) ) 
 27350 بنشر  سيد1   0( حي  لقرية 

سيد1 بنشر  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 06 بت8ريخ  بنشر  بسيد1   البتد ئية 

 18 2022 تحت رقم 99).
76(I

EXCEL COMPTA SARL AU

ARIIS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

EXCEL COMPTA SARL AU
 ق8 ة وردة ب  لشقة 9 زنقة  ال 8م 

علي  لحي  لشتش1 ، 70000،  ر كش 
 ملغرب

ARIIS شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : رقم 87 

 لشقة 3 ش8رع  لزرقطشني جيليز - 

70000  ر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.29733

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

تقرر حل   2022 )3  8رس   ملؤرخ في 

ARIIS شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد  بلغ رأسم8له8 

وعنش ن  قره8  درهم   (00.000

ش8رع   3 87  لشقة  رقم   إلجتم8عي 

70000  ر كش   -  لزرقطشني جيليز 

 ملغرب نتيجة لشدية.

و عين:

لشرو  يالن و عنش نه) )   لسيد)ة) 
زنقة  حمد  قالرقم 28  لح8رة 70000 

 ر كش  ملغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

 87 وفي رقم   2022 )3  8رس  بت8ريخ 

 - ش8رع  لزرقطشني جيليز   3  لشقة 

70000  ر كش  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  06 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35767).

762I

AGAFISCO

AUTO 24 TOURS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AGAFISCO
رقم 350 ش8رع  شال1  سم8عيل 

حي  لنهظة  ك8دير ، 80030،  ك8دير 

 ملغرب

AUTO 24 TOURS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 

375 كرر بلشك د حي  لهدى أك8دير - 

80070 أك8دير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

5(3(5

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   25

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 AUTO : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

.27 TOURS

كر ء   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لسي8ر ت بدون س8ئق.
رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

375 كرر بلشك د حي  لهدى أك8دير - 

80070 أك8دير  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 2.500  : أنس   لسيد  لعمر ني 

درهم   250.000 بقيمة  حصة 

للحصة.

 2.500  :  لسيد  لعمر ني  ر د 

درهم   250.000 بقيمة  حصة 

للحصة.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  أنس   لسيد  لعمر ني 
زنقة 708 رقم )) حي  لنهضة أك8دير 

80030 أك8دير  ملغرب.

عنش نه) )   لسيد  لعمر ني  ر د 
حي  لنهضة أك8دير   9 رقم   708 زنقة 

80030 أك8دير  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  أنس   لسيد  لعمر ني 
زنقة 708 رقم )) حي  لنهضة أك8دير 

80030 أك8دير  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  06 بت8ريخ  ب8ك8دير   لتج8رية 

2022 تحت رقم 09655).

763I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE NOR MESSAGERIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE NOR MESSAGERIE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي 

 لسم8رة 2 طريق عين بني  طهر 
وجدة - 60000 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
393(7

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (8
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.NOR MESSAGERIE
نقل   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
 لبض8ئع لحس8ب  لغير و نقل  ال تعة 
: حي  لسم8رة  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 - وجدة  بني  طهر  عين  طريق   2

60000 وجدة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد ش8كر عبد  لرحم8ن : 337 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
حصة   333  :  لسيد ش8كر سمير 

بقيمة 00) درهم للحصة .
333 حصة   :  لسيدة ش8كر ن8دية 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عبد  لرحم8ن  ش8كر   لسيد 
وجدة   ( حي  لسم8رة  عنش نه) ) 

60000 وجدة  ملغرب.

عنش نه) )  سمير  ش8كر   لسيد 

 سب8ني8 60000 برشلشنة  سب8ني8.

عنش نه) )  ن8دية  ش8كر   لسيدة 

 75 تجزئة  ملروج رقم   2 حي  لنهضة 

وجدة   60000 وجدة  يحي  سيد1 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عبد  لرحم8ن  ش8كر   لسيد 

وجدة   ( حي  لسم8رة  عنش نه) ) 

60000 وجدة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 لتج8رية بشجدة بت8ريخ 06  18 2022 

تحت رقم 733).

767I

tob travaux divers

AMARISSA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

tob travaux divers

حي ولي  لعهد زنقة  لليمشن رقم 

 لد ر ))  لعيشن  لعيشن، 70000، 

 لعيشن  ملغرب

AMARISSA شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد)في 

طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  دينة 

 لشحدة بلشك ب رقم 803 - 70000 

 لعيشن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.22077

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر حل   2022 )0  8رس   ملؤرخ في 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

AMARISSA  بلغ   لشريك  لشحيد 
وعنش ن  درهم   (00.000 رأسم8له8 

 قره8  إلجتم8عي  دينة  لشحدة 
70000  لعيشن   -  803 بلشك ب رقم 

أغلبية  تصشيت   :  7 نتيجة   ملغرب 

على  و ش فقتهم   س8همي  لشركة 

حله8 أو تصفيته8.

ب  دينة  حدد  قر  لتصفية  و 
803  لعيشن  رقم  ب  بلشك   لشحدة 

70000  لعيشن  ملغرب. 

و عين:

و  زولي   لسيد)ة)  لحسين 

جم8عة  خط8ر1  سيد1  عنش نه) ) 

72000  لسم8رة  ملغرب    ك8لة 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  07 بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 1246/2022.

765I

la ventana hacia marruecos

CONSTRUCTION CHEBA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم78  لشركة

la ventana hacia marruecos

 RUE LIBAN RESIDANCE

 YAMNA 1 2° ETG N° 41 ،

90000، TANGER MAROC

 CONSTRUCTION CHEBA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم )2 

إق8 ة  لش8وية ش8رع يشسف  بن 

ت8شفين زنقة رشيد رض8 - 90000 

طنجة  ملغرب.

رفع رأسم78  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(2393(

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

تم   2022 أبريل   (5 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسم78  لشركة  رفع 

أ1  ن  درهم«   2.6(0.000«

 3.((0.000« إلى  درهم«   500.000«

تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
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ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  05 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3977.

766I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

OUED ZEM TRANSPORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

ش8رع  حمد  لخ8 س  ق8 ة 

 لرحم8ني A3  لط8بق  الو7 و د1 زم 

و د1 زم  ملغرب، 25350، و د1 زم 

 ملغرب

 OUED ZEM TRANSPORT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : رقم 05 
زنقة 06 حي  لعفش  لط8بق  الو7 

و د1 زم  ملغرب 25350 و د1 زم 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.863

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

)202 تقرر حل  03 دجنبر   ملؤرخ في 

شركة   OUED ZEM TRANSPORT

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد  بلغ رأسم8له8 60.000 درهم 

 05 رقم  وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 
حي  لعفش  لط8بق  الو7   06 زنقة 

زم  و د1   25350 زم  ملغرب  و د1 

في  ونقص  لخس8ئر  نتيجة   ملغرب 

 الرب8ح .

و عين:

و   لسيد)ة)  حمد  لن8ز7 
عنش نه) ) 7) زنقة بني خير ن 25350 

و د1 زم  ملغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

 05 وفي رقم   202( 03 دجنبر  بت8ريخ 
زنقة 06 حي  لعفش  لط8بق  الو7 و د1 

زم 25350 و د1 زم  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   27  البتد ئية بش د1 زم بت8ريخ 

2022 تحت رقم 42/2022.
767I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

NAZIL TRANSPORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

ش8رع  حمد  لخ8 س  ق8 ة 
 لرحم8ني A3  لط8بق  الو7 و د1 زم 
و د1 زم  ملغرب، 25350، و د1 زم 

 ملغرب
NAZIL TRANSPORT شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : رقم 7) 
زنقة بني خير ن و د1 زم 25350 

و د1 زم  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
.375

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
)202 تقرر حل  03 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  شركة   NAZIL TRANSPORT
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 
 375.000 رأسم8له8   لشحيد  بلغ 
درهم وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 
 25350 7) زنقة بني خير ن و د1 زم 
و  نتيجة اللخس8ئر  و د1 زم  ملغرب 

نقص في  لربح .
و عين:

و   لسيد)ة)  حمد  لن8ز7 
عنش نه) ) 7) زنقة بني خير ن 25350 
و د1 زم  ملغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 
 (7 وفي رقم   202( 03 دجنبر  بت8ريخ 
 25350 زم  و د1  خير ن  بني  زنقة 

و د1 زم  ملغرب.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   27  البتد ئية بش د1 زم بت8ريخ 

2022 تحت رقم 43/2022.
768I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

NOGOSAM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

ش8رع  حمد  لخ8 س  ق8 ة 

 لرحم8ني A3  لط8بق  الو7 و د1 زم 

و د1 زم  ملغرب، 25350، و د1 زم 

 ملغرب

NOGOSAM شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد)في 

طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 732 

حي  ملق8و ة  لط8بق  الو7 و د1 زم 

25350 و د1 زم  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.977

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر حل   202( أبريل   20  ملؤرخ في 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 NOGOSAM  لشريك  لشحيد 

درهم   (00.000 رأسم8له8   بلغ 

 732 رقم  وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 

زم  و د1  حي  ملق8و ة  لط8بق  الو7 

 : و د1 زم  ملغرب نتيجة 7   25350

خس8ئر .

و حدد  قر  لتصفية ب رقم 732 

زم  و د1  حي  ملق8و ة  لط8بق  الو7 

25350 و د1 زم  ملغرب. 

و عين:

و  و هلي   لسيد)ة)  س8 ة 

 25350 حي  ملق8و ة   732 عنش نه) ) 

و د1 زم  ملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   27  البتد ئية بش د1 زم بت8ريخ 

2022 تحت رقم 40/2022.

769I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

KEYTRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

ش8رع  حمد  لخ8 س  ق8 ة 

 لرحم8ني A3  لط8بق  الو7 و د1 زم 

و د1 زم  ملغرب، 25350، و د1 زم 

 ملغرب

KEYTRAV شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 77 
زنقة 07  لقريعة و د1 زم 25350 

و د1 زم  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.935

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

2020 تقرر حل  5) دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 (00.000 KEYTRAV  بلغ رأسم8له8 

درهم وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 
77 زنقة 07  لقريعة و د1 زم 25350 

و د1 زم  ملغرب نتيجة 7 : خس8ئر .

 77 و حدد  قر  لتصفية ب رقم 
 25350 زم  و د1  07  لقريعة  زنقة 

و د1 زم  ملغرب. 

و عين:

سه8ب  بدر  لدين   لسيد)ة) 
حي   07 زنقة   75 رقم  عنش نه) )  و 

زم  ملغرب  و د1   25350  لقريعة 

كمصفي )ة) للشركة.

 لسيد)ة) جش د لحمر و عنش نه) ) 
رقم 50 زنقة 09 حي  لقريعة 25350 

و د1 زم  ملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   27  البتد ئية بش د1 زم بت8ريخ 

2022 تحت رقم 41/2022.

770I
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CABINET PARIS FISC CONSULTING

ST-YAR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

قفل  لتصفية

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

ش8رع  حمد  لخ8 س  ق8 ة 

 لرحم8ني A3  لط8بق  الو7 و د1 زم 

و د1 زم  ملغرب، 25350، و د1 زم 

 ملغرب

ST-YAR شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : دو ر  والد 

بش عمر  لسم8علة و د1 زم 25350 

و د1 زم  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.655

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر   2022 أبريل   06 في   ملؤرخ 

ذ ت  سؤولية  شركة   ST-YAR حل 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد  بلغ 

وعنش ن  درهم   (0.000 رأسم8له8 

بش عمر   قره8  إلجتم8عي دو ر  والد 

25350 و د1 زم   لسم8علة و د1 زم 

في  نقص  و  لخس8ئر  نتيجة   ملغرب 

 لربح.

و عين:

رشيد  الدري�ضي   لسيد)ة) 

بش عمر  دو ر  والد  عنش نه) )  و 

زم  ملغرب  و د1   25350  لسم8علة 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

بت8ريخ 06 أبريل 2022 وفي دو ر  والد 

 25350 زم  و د1  بش عمر  لسم8علة 

و د1 زم  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   27  البتد ئية بش د1 زم بت8ريخ 

2022 تحت رقم 44/2022.

77(I

شركة  ألز  ي للخد 8ت ش.م.م

OST REAL ESTATE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

شركة  ألز  ي للخد 8ت ش.م.م
ش8رع  لجيش  مللكي إق8 ة  لسالم 
 كتب رقم 03 ، 93070، تطش ن 

 ملغرب
OST REAL ESTATE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 عركة أنش 7 رقم 6)  لط8بق  ألر�ضي 
رقم 03 - 93070 تطش ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3(535
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (9
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 OST  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.REAL ESTATE
شركة   -  : بإيج8ز  غرض  لشركة 

إنش8ء ت  ملب8ني و ألعم78  ملختلفة.
-  ستتم8ر ت  لعق8رية.

ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 عركة أنش 7 رقم 6)  لط8بق  ألر�ضي 

رقم 03 - 93070 تطش ن  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
حصة   700  :  لسيد عمر  لخر ز 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 لسيد طه  لعسر و1 : 50) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
 لسيد  سم8عيل  لعسر و1 : 50) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
حصة   300  :  لسيد سعيد بكشر 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  عمر  لخر ز   لسيد 
ي8سمين  عال7  لف8�ضي  ق8 ة  ش8رع 
بلشك أ) ط 2 شقة 8 93070 تطش ن 

 ملغرب.
عنش نه) )  طه  لعسر و1   لسيد 
بلشك  سنتير  والية  ش8رع  لق8هرة 
 93070  (7 شقة   7 ط   5 3عم8رة 

تطش ن  ملغرب.
 لسيد  سم8عيل  لعسر و1 
ش8رع  ملسيرة  لخضر ء  عنش نه) ) 
 93070  9 رقم  ر غشن   ط3  عم8رة 

تطش ن  ملغرب.
عنش نه) )  بكشر  سعيد   لسيد 
 07 رقم   0( ش8رع  حمد  لهيبة زنقة 

93070 تطش ن  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  عمر  لخر ز   لسيد 
ي8سمين  عال7  لف8�ضي  ق8 ة  ش8رع 
بلشك أ) ط 2 شقة 8 93070 تطش ن 

 ملغرب
عنش نه) )  طه  لعسر و1   لسيد 
بلشك  سنتير  والية  ش8رع  لق8هرة 
 93070  (7 شقة   7 ط   5 3عم8رة 

تطش ن  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  05 بت8ريخ  بتطش ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 77)).
772I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

NOUJOUM-ARRIADI
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
NOUJOUM-ARRIADI شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد)في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 
 حمد د ود زنقة  لدوحة رقم 3 - 

93000 تطش ن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(7823

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

تقرر حل   2022 03  8رس   ملؤرخ في 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

NOUJOUM-  لشريك  لشحيد 

 (0.000 رأسم8له8  ARRIADI  بلغ 

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  درهم 

ش8رع  حمد د ود زنقة  لدوحة رقم 

3 - 93000 تطش ن  ملغرب نتيجة 7 : 

عدم تحقيق  لهدف.

ش8رع  ب  حدد  قر  لتصفية  و 

 -  3 رقم  زنقة  لدوحة  د ود   حمد 

93000 تطش ن  ملغرب. 

و عين:

و  بشكرين   لسيد)ة)  حمد 

عنش نه) ) ش8رع  حمد د ود رقم 9)) 

)ة)  تطش ن  ملغرب كمصفي   93000

للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

ش8رع   : ب8لتصفية   لشث8ئق  ملتعلقة 

 حمد د ود زنقة  لدوحة رقم 3

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

6)  8رس   البتد ئية بتطش ن بت8ريخ 

2022 تحت رقم )83.

773I

tours de l’oriental

bsara tours
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير تسمية  لشركة

tours de l›oriental

 boulevard d›ahfir oujda،.67

60000، oujda maroc

bsara tours شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  الجتم8عي 

 boulevard d›ahfir oujda.67

.60000 oujda maroc

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 -
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بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تم تغيير   2022 فبر ير   (8  ملؤرخ في 
 »bsara tours« تسمية  لشركة  ن 

. »tours de l’oriental« إلى
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
0)  8رس  بت8ريخ  بشجدة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 836.
777I

DEMER CONSULTING

AFRI MAG GLUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE PUISSESSEAU 9
 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000،  لد ر لبيض8ء 
 ملغرب

AFRI MAG GLUE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 8) ش8رع 
عبد ملش ن ط8بق 3 رقم 7)  لبيض8ء 

- 200000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.380823

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تم تعيين   2022 أبريل   (8  ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة)  جديد   سير 

 لغم8ر1 عمر كمسير وحيد
تبع8 إلق8لة  سير.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 05 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 18 2022 تحت رقم 823298.
775I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE HAOUZIA
MULTISERVICE AFRIQUE

إعالن  تعدد  لقر ر ت

 SOCIETE HAOUZIA
MULTISERVICE AFRIQUE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

ICE : 002485179000014

762027: رقم  لتقييد في  لسجل 
 لتج8ر1

لتفشيت  لحصص  ملؤرخ  تبع8 

بت8ريخ 07  8رس 2022:

-)تفشيت  لسيد  نيس نبيه 000) 

حصة للسيد عبد  لجليل  لر فعي

عبد  لجليل  -2أصبح  لسيد 

لجميع   لر فعي  مل8لك  لشحيد 

000) حصة في شركة   لحصص أ1 

 HAOUZIA MULTISERVICE

 AFRIQUE

تحديث  لنظ8م  ألس8�ضي  وقرر 

للشركة

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 (7 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 8رس 2022 تحت رقم 8099)8.

776I

FLASH ECONOMIE

AFRAH MALAK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتم8نية سبع عيشن

حي نشر  رقم 76 ش8رع  لحسن  لث8ني

سبع عيشن  كن8س

نص  الشه8ر

 SOCIETE AFRAH MALAK «

 »»SARL

 شركة  حدودة  ملسؤولية » ش. م. 

م «

رأس  8له8 00, 000 0) درهم

 نز7 ط8بق  ر�ضي حي  لنصر رقم 

396 عين تشجد ت

 ملشضشع تأسيس شركة 

بمقت�ضى  هذه  لشركة  أسست 

 2022 7)  بريل   لعقد  لعرفي بت8ريخ 

)2  بريل  في  ب8لح8جب  و  ملسجل 

2022 بين 

  لسيدة لحد دني حرية و  لسيد 

 لبشش  حمد 

خص8ئصه8 ك8لت8لي

شركة  حدودة  شكل  لشركة 

 ملسؤولية »ش.م.م«.

 AFRAH MALAK  :  لتسمية 

تنشيط   فر ح  الك  شضشع 

 لحفالت و  ألعر س

جميع  لعملي8ت  ع8 ة  بصفة  و 

و  مل8لية   ملنقشلة  لعق8رية  لتج8رية 

 لتي يمكن أن تتصل بصفة  ب8شرة 

أو غير  ب8شرة بمشضشع  لشركة 
تطشر  إلى  تؤد1  آن  يمكن  أو 

 لشركة  ملذكشرة

  ملقر  الجتم8عي  نز7 ط8بق  ر�ضي 

حي  لنصر رقم 396 عين تشجد ت

ت8ريخ  تبتدئ  ن  سنة   99  ملدة 

تسجيل  لشركة 
 (0  000,  00 رأسم78  لشركة 

حصة قيمة   (00 درهم  قسمة إلى 

كل و حدة  نه8 00, 00) درهم  نحت 

ك8لت8لي 

 لسيدة لحد دني حرية 50 حصة 

00, 5000 درهم 50 حصة 00, 5000 

درهم   لسيد  لبشش  حمد 

يرجع  لتسيير  تسيير  لشركة 

للسيدة لحد دني حرية رقم بط8قته8 

 D362952 لشطنية 

تسيير  إلد رة  عن  وهي  ملسؤولة 

لنش8ط  لشركة  و لفع8لة   لد ئمة 

ملدة غير  حدودة 

بشكل  نفرد  يعشد  - إل ض8ء 

للسيدة لحد دني حرية رقم بط8قته8 

غير  ملدة   D362952  لشطنية 

 حدودة 

 3( ين8ير إلى   ( سنة  لشركة  ن 

دجنبر 

تشزيع  ألرب8ح

بعد خصم  ملص8ريف و  لتحمالت 
في  لق8نشن  إليه8   لق8نشنية  ملش8ر 

 لتأسي�ضي و بعد خصم 5% لتكشين 

ف8ن  لربح   الحتي8طي  لق8نشني 

 لص8في يقسم بين  لشرك8ء كل حسب 

رأس  78  في  حصصه  الجتم8عية 

 لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

يشم  بمكن8س  ب8ملحكمة  لتج8رية 

05/05/2022 تحت عدد 05)56

777I

FLASH ECONOMIE

 INSTITUT MOUAHIDDINE
 PRIVE ESTHÉTIQUE ET

COIFFURE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 INSTITUT MOUAHIDDINE
 PRIVE ESTHÉTIQUE ET

COIFFURE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم8له00000:8) درهم
 قره8  الجتم8عي:ش8رع  لحز م  لكبير 
إق8 ة  ملشحدين عم8رة )  لط8بق ) 

رقم 2)
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

787797
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
قرر   2022 7)  8رس  بت8ريخ   ملؤرخ 

 لشرك8ء  8 يلي :
للشركة  جديدة  -تعيين  سيرة 
خديجة  ك8ن  عز1  أيت   لسيدة 

 لسيد  شحيد عص8م
عص8م  -إعط8ء  لسيد  شحيد 
500 حصة للسيدة أيت عز1 خديجة
تفشيت  لحصص  على   ملش فقة 
بين  لسيد  شحيد عص8م و  لسيدة 

أيت عز1 خديجة
 لتقسيم  لجديد للحصص:

 (000  لسيدة أيت عز1 خديجة 
حصة

 ملجمشع 000)
5)  ن  و   7,6,( تعديل  لفصش7 

 لنظ8م  ألس8�ضي للشركة
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بت8ريخ ب8لد ر  لبيض8ء    لتج8رية 
 )3  8رس 2022 تحت رقم 9805)8.
778I

FLASH ECONOMIE

R.B FRIENDS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة
 ئتم8نية سبع عيشن

حي نشر  رقم 76 ش8رع  لحسن  لث8ني
سبع عيشن  كن8س

 SOCIETE R.B نص  الشه8ر
FRIENDS
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 حل تج8ر1 ب8يت  حس8ين جم8عة 

 يت بشبيد 8ن  لح8جب 

 شركة  حدودة  ملسؤولية 

رأس  8له8 000 00) درهم 

 ملشضشع تأسيس شركة 

بمقت�ضى  هذه  لشركة  أسست 

 لعقد  لعرفي بت8ريخ 6) فبر ير 2022 

فبر ير   22 في  ب8لح8جب  و  ملسجل 

2022  لسيد رجين  حمد و  لسيد 

 بريعش  ملصطفى

خص8ئصه8 ك8لت8لي

شركة  حدودة  شكل  لشركة 

 ملسؤولية »ش.م.م«

R.B FRIENDS  لتسمية شركة 

أشغ78  في  -  ق8و7   شضشع 

 ختلفة و  لبن8ء.

 -  ق8و7 غرس أو صي8نة  لحد ئق 

و  ملس8ح8ت  لخضر ء.

 -  ق8و7 تنظيف. 

جميع  لعملي8ت  ع8 ة  بصفة  و 

و  مل8لية   ملنقشلة  لعق8رية  لتج8رية 

 لتي يمكن أن تتصل بصفة  ب8شرة 

أو غير  ب8شرة بمشضشع  لشركة 

تطشر  إلى  تؤد1  آن  يمكن  أو 

 لشركة  ملذكشرة

تج8ر1    ملقر  الجتم8عي  حل 

ب8يت  حس8ين جم8عة  يت بشبيد 8ن 

 لح8جب 

ت8ريخ  تبتدئ  ن  سنة   99  ملدة 

تسجيل  لشركة 

 (00  000,  00 رأسم78  لشركة 

درهم  قسمة إلى 000) حصة قيمة 

كل و حدة  نه8 00, 00) درهم  نحت 

ك8لت8لي 

حصة   500 رجين  حمد   لسيد 

000,00 50 درهم 

 500  لسيد  بريعش  ملصطفى 

حصة 000,00 50 درهم

 و  لسيد  بريعش D تسيير وإ ض8ء 

و إل ض8ء  يرجع  لتسيير   لشركة 

بط8قته  رقم  رجين  حمد  للسيد 

 لشطنية 0)7999 .

بط8قته  لشطنية  رقم   ملصطفى 

وهش  ملسؤو7 عن تسيير   D6(7006

لنش8ط  و لفع8لة   إلد رة  لد ئمة 

 لشركة ملدة غير  حدودة

 3( ين8ير إلى   ( سنة  لشركة  ن 

دجنبر 

تشزيع  ألرب8ح

بعد خصم  ملص8ريف و  لتحمالت 

في  لق8نشن  إليه8   لق8نشنية  ملش8ر 

 لتأسي�ضي و بعد خصم 5% لتكشين 

ف8ن  لربح   الحتي8طي  لق8نشني 

 لص8في يقسم بين  لشرك8ء كل حسب 

رأس  78  في  حصصه  الجتم8عية 

 لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

يشم  بمكن8س  ب8ملحكمة  لتج8رية 

27 8رس 2022 تحت عدد 55803

779I

شركة 

PROWALL MAROC SARLAU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ب8لشريك  لشحيد

رأسم8له8 00.000) درهم

عرفي  سجل  عقد  بمقت�ضى 

بت8ريخ 14/04/2022  ب8لد ر  لبيض8ء 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

ذ ت  لشريك  لشحيد   ملحدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية :

م       م  ش  شركة   : -  لتسمية 

 PROWALL MAROC SARLAU

-  ملشضشع: ك8فة أعم78  لبن8ء 

-  ملقر  الجتم8عي: 0) ش8رع  لحرية 

 لط8بق 3  لشقة 5,  لد ر  لبيض8ء.

درهم ألف  رأس  مل78:  8ئة   - 

ألف  إلى  DH)  قسمة   (00000(

حصة   (000( حصة  جتم8عية 

 جتم8عية) بقيمة  8ئة درهم للحصة 

   (DH (00,00(

ووزعت على  لشكل  لت8لي:  

-  لسيد عبد  لحق  ملكش ر  لح8 ل 

  C229602 رقم  للبط8قة  لشطنية 

 (67 عم8رة  بتجزئة  سي8  و لق8طن 

شقة 2 حي كريمة سال

ف8تح  -  لسنة  الجتم8عية:  ن 

ين8ير إلى  لح8د1 و لثالثشن  ن دجنبر.

-  ملدة  :تسعة و تسعشن سنة  ن 

في  ت8سيس  لشركة  لفعلي  ال  يشم 

ح8لة  لتصفية  ملسبقة  و  لتمديد. 

تسير  لشركة  و الد رة:  -  لتسيير 

 ن طرف  لسيد عبد  لحق  ملكش ر وله 

جميع  لصالحي8ت لتمثيل  لشركة.

في  لسجل  تسجيل  لشركة  تم 

رقم  تحت  للد ر  لبيض8ء   لتج8ر1 

.57(799

780I

FLASH ECONOMIE

TRATAMIENTO LIBERTAD
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

شركة 

 TRATAMIENTO LIBERTAD

SARLAU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ب8لشريك  لشحيد

رأسم8له8 0.000) درهم

عرفي  سجل  عقد  بمقت�ضى 

بت8ريخ 18/04/2022  ب8لد ر  لبيض8ء 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

ذ ت  لشريك  لشحيد   ملحدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية: 

م  م  ش  شركة  -  لتسمية: 

 TRATAMIENTO LIBERTAD

 SARLAU

خد 8ت  لتدريب  -  ملشضشع: 

دور ت تكشينية،   لفرد1 و لجم8عي، 

وبن8ء  لشخصية  تطشير  لذ ت 

 لفردية و ملهنية.

-  ملقر  الجتم8عي: 0) ش8رع  لحرية 

 لط8بق 3  لشقة 5,  لد ر  لبيض8ء.

- رأس  مل78:  8ئة ألف درهم )0) 

DH 000,00)  قسمة إلى  8ئة حصة 

حصة  جتم8عية)   (00(  جتم8عية 

 (00,00( بقيمة  8ئة درهم للحصة 

 (DH

ووزعت على  لشكل  لت8لي: 

حمزة  ربعي  -  لسيد 

رقم  للبط8قة  لشطنية   لح8 ل 

شيك8  بتجزئة  K357((7و لق8طن 

فيال بشب8نة طنجة

ف8تح  -  لسنة  الجتم8عية:  ن 

و لثالثشن  ن  إلى  لح8د1  ين8ير 

دجنبر.

:تسعة و تسعشن سنة  ن  -  ملدة 

في  ت8سيس  لشركة  لفعلي  ال  يشم 

ح8لة  لتصفية  ملسبقة  و  لتمديد. 

تسير  لشركة  و الد رة:  -  لتسيير 

وله  حمزة  ربعي  طرف  لسيد   ن 

جميع  لصالحي8ت لتمثيل  لشركة.

في  لسجل  تسجيل  لشركة  تم 

رقم  تحت  للد ر  لبيض8ء   لتج8ر1 

57(509

78(I

FLASH ECONOMIE

LAWZ IN Travaux divers 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 LAWZ IN Travaux divers 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي زنقة 

 حمد بنشنة حي ه د رقم )  ق8 ة 

 ملروى - 93000 تطش ن  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
3(727

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 )3  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 LAWZ : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

.IN Travaux divers
أ1   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
و لطالء  أعم78  لبن8ء  نش8ط  ن 
وجميع  و لبالط و لسب8كة و لكهرب8ء 
تركيب  ألسقف  أعم78  لبن8ء. 
وأعم78  لتزجيج  و لقش طع   ملعلقة 
و لتجديد  لد خلي و لخ8رجي وكذلك 
أعم78  لتشطيب8ت  لتج8رية  جميع 
بشكل ع8م وعمشً 8 جميع  لعملي8ت 
 لتج8رية و لصن8عية و مل8لية  ملتعلقة 
بشكل  ب8شر أو غير  ب8شر ب8ألشي8ء 
أو  لتي  ن  ملحتمل   ،  ملذكشرة أعاله 

أن تعزز تحقيقه8 وتطشيره8..
زنقة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
)  ق8 ة  رقم  د  بنشنة حي ه   حمد 

 ملروى - 93000 تطش ن  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  :  لسيد  حمد  لتشت8ش 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد  حمد  لتشت8ش عنش نه) ) 
حي  للشزيين رقم 608 93000 تطش ن 

 ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  حمد  لتشت8ش عنش نه) ) 
حي  للشزيين رقم 608 93000 تطش ن 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   (7 بت8ريخ  بتطش ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 035).

782I

FLASH ECONOMIE

 SOCIÉTÉ NOUVELLE DE LA
MINOTERIE ROYALE

إعالن  تعدد  لقر ر ت

 Société Nouvelle de la

Minoterie Royale- SA

شركة  س8همة

 رأسم8له8 20.000.000.00 درهم

 ملقر  إلجتم8عي سيد1  عروف 3 

 لحي  لصن8عي  لد ر  لبيض8ء.

بمقت�ضى  لجمعية  لع8 ة 

 لع8دية للمس8همين  ملنعقدة بت8ريخ 

 « للشركة  ملسم8ة  فبر ير2022   27

 Société Nouvelle de la Minoterie

Royale » ، فقد تقرر:
بنجلشن  وف8ة  ملرحش ة   عالن 

به8  يشيد  الجتم8ع  لع8م   نتص8ر. 

للشركة  قد ته8  على  لخد 8ت  لتي 

وغير  ك8 لة  ذ ة  إبر ء  وتمنحه8 

 تحفظ إلد رته8  لس8بقة

والية  ملسؤولين:     نته8ء  ه8م 

 لسيد بنجلشن  حمد و بنجلشن  نس

تعيين  سيرون للشركة ملدة ست 

)6) سنش ت  لس8دة:

-  لسيد بنجلشن  حمد ،

-  لسيد بنجلشن أنس ،

-  لسيدة بنجلشن نجالء

بمقت�ضى  حضر  جتم8ع  جلس 

ب8لد ر  لبيض8ء   إلد رة  ملنعقد 

بت8ريخ 27 فبر ير2022 ، قرر  سيرو  

 لشركة تعيين : لسيد بنجلشن  حمد 
 (6( ملدة ستة  رئيس8 ملجلس  إلد رة 

سنش ت.

بكت8بة  تم  إليد ع  لق8نشني 

ب8ملحكمة  لتج8رية   لضبط 

ب8لد ر لبيض8ء بت8ريخ 26  بريل 2022 

تحت رقم 822532.

 قصد  لنشر و  إلعالن

783I

 كتب  لتشثيق

 ECOLE L’UNION PRIVEE««

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

 كتب  لتشثيق

 BOULEVARD 250

 ABDELMOUMEN IMM B

 4EME ETAGE N 13 CASA 250

 BOULEVARD ABDELMOUMEN

 IMM B 4EME ETAGE N 13

CASA، 20400،  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب

 ECOLE L’UNION PRIVEE««

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 

 Casablanca, 214, Boulevard

Bourgogne  لد ر  لبيض8ء، 7)2 

ش8رع بشركشن 20053  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(88339

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   2022 فبر ير   (6 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

عفيفة  لش د1  )ة)  تفشيت  لسيد 

 (70 حصة  جتم8عية  ن أصل   27

ف8طمة  )ة)  لف8ئدة  لسيد  حصة 

 ديدش بت8ريخ 08  8رس 2022.

عفيفة  لش د1  )ة)  تفشيت  لسيد 

 (70 حصة  جتم8عية  ن أصل   23

حصة لف8ئدة  لسيد )ة) نجية  لش د1 

بت8ريخ 08  8رس 2022.

عفيفة  لش د1  )ة)  تفشيت  لسيد 

 (70 حصة  جتم8عية  ن أصل   27

حصة لف8ئدة  لسيد )ة)  حمد جال7 

 لش د1 بت8ريخ 08  8رس 2022.

عفيفة  لش د1  )ة)  تفشيت  لسيد 

 (70 حصة  جتم8عية  ن أصل   23

حصة لف8ئدة  لسيد )ة) وف8ء  لش د1 

بت8ريخ 08  8رس 2022.

عفيفة  لش د1  )ة)  تفشيت  لسيد 
 (70 حصة  جتم8عية  ن أصل   23
)ة)  لزهرة  لف8ئدة  لسيد  حصة 

 لش د1 بت8ريخ 08  8رس 2022.
عفيفة  لش د1  )ة)  تفشيت  لسيد 
 (70 حصة  جتم8عية  ن أصل   23
سمية  )ة)  لف8ئدة  لسيد  حصة 

 لش د1 بت8ريخ 08  8رس 2022.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
 25 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 8رس 2022 تحت رقم 27)9)8.

787I

FIDUCIARE ECF

 EPSILON TECHNOLOGIE
AND SECURITY
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR (76

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

 EPSILON TECHNOLOGIE AND
SECURITY »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنش ن  قره8  الجتم8عي: حي  لشرد 

زنقة 2 رقم )2  أللفة - -  لد ر 
 لبيض8ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.778083
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 27  8رس   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 
حصة  سبعم8ئة  بيع  على   ملش فقة 
سفي8ن  شر د1  للسيد   جتم8عية 

لص8لح  لسيد شر د1 زكري8
قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 
للشركة  تحشيل  لشكل  لق8نشني 
ذ ت  سئشلية  حدودة  شركة   ن 
ذ ت  لشريك  لشحيد إلى شركة ذ ت 

 سئشلية  حدودة
قر ر رقم 3:  لذ1 ينص على  8يلي: 
 ستق8لة  لسيد شر د1 سفي8ن  ن 

تسيير  لشركة.
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على  ينص  7:  لذ1  رقم  قر ر 

زكري8  شر د1  تعيين  لسيد   8يلي: 

كمسييروحيد للشركة

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

بند رقم 6:  لذ1 ينص على  8يلي: 

 100،000.00 يبلغ رأس  78  ألسهم 

000) حصة  جتم8عية   قسمة على 

 
ً
درهم لكل  نه8 نقد   (00.00 بقيمة 

على  لنحش  بين  لشرك8ء  و شزعة 

 70000.00 زكري8  شر د1   *  لت8لي: 

 30000.00 شر د1 سفي8ن   * درهم 

درهم

بند رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 

يتم تشكيله8  ن قبل  ملذكشرة أعاله 

و ملشقعة أدن8ه شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة

بند رقم 72:  لذ1 ينص على  8يلي: 

 ستق8لة  لسيد شر د1 سفي8ن  ن 

تسيير  لشركة

على  ينص  72:  لذ1  رقم  بند 

زكري8  شر د1  تعيين  لسيد   8يلي: 

كمسييروحيد للشركة

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 05 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 18 2022 تحت رقم 823292.

785I

FLASH ECONOMIE

RHF IMMO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

RHF IMMO شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 56 زنقة 

 بن  لشن8ن عين  لسبع - 20000 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

533777

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لق8نشن   2022 فبر ير   09

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 RHF  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.IMMO

:  إلنع8ش  غرض  لشركة بإيج8ز 

 لعق8ر1.

زنقة   56  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 20000  - عين  لسبع   بن  لشن8ن 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 500  : ع8د7  بن  ش�ضى   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد بن  ش�ضى ع8د7 عنش نه) ) 

تجزئة ص8دق عم8رة س ط8بق 2 شقة 

20000  لد ر  لبيض8ء  عين  لشق   5

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد بن  ش�ضى ع8د7 عنش نه) ) 

تجزئة ص8دق عم8رة س ط8بق 2 شقة 

20000  لد ر  لبيض8ء  عين  لشق   5

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 23 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

فبر ير 2022 تحت رقم )))7)8.

786I

ELYX CONSULTING

 S.SAMAHA CONSULTING &
TRADING INTERNATIONAL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 S.SAMAHA CONSULTING &
 TRADING INTERNATIONAL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 76 ، ش8رع 
 لزرقطشني  كتب 5)-6)  لط8بق 
 لس8دس - 20000 ،  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
53977(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 28  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 
 S.SAMAHA CONSULTING &

.TRADING INTERNATIONAL
غرض  لشركة بإيج8ز :  إلستش8رة 
و ملس8عدة في إد رة  ألعم78، وبشكل 
تهدف  جميع  لخد 8ت  لتي   ، ع8م 
إنش8ء  ألعم78  لتج8رية  تسهيل  إلى 

وتطشيره8 ونقله8 ؛
 إلستش8رة و ملس8عدة في  إلد رة و 

 ألعم78 بجميع هذه  ألشك78 ؛
بشكل  تتعلق  أ1 خد ة  تقديم   
ب8لعملي8ت  غير  ب8شر  أو   ب8شر 

 ملذكشرة أعاله ؛
 تج8رة.

 ملس8عدة في  ج78  لتج8رة.
في  لخ8رج  أو  في  ملغرب   لتمثيل 
وجميع  لجميع  لعال 8ت  لتج8رية 

 ألشي8ء  ملم8ثلة أو ذ ت  لصلة ؛
جميع  ملع8 الت  لصن8عية 
وغير  و ملنقشلة  و مل8لية  و لتج8رية 
 ملنقشلة  لتي قد تكشن  رتبطة بشكل 
 ب8شر أو غير  ب8شر بغرض  لشركة 
ذ ت  أو  وجميع  ألغر ض  ملم8ثلة 

 لصلة ؛
 ، بأ1 وسيلة   ،  ش8ركة  لشركة 
في جميع  لشرك8ت أو  لشرك8ت  لتي 
 ، تم إنش8ؤه8 أو  لتي سيتم إنش8ؤه8 
و لتي قد تكشن  رتبطة بهدف  لشركة 
شرك8ت  والسيم8 عن طريق إنش8ء   ،
أو  أو  لرع8ية  أو  ملس8همة  جديدة 
أو  سترد د  ألور ق  مل8لية   الكتت8ب 
أو  الند 8ج  أو  لحقشق  الجتم8عية 
أو  لتح8لف أو  التح8د في  ملش8ركة أو 

إد رة  إليج8ر..
 ،  76  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 (5-(6 ش8رع  لزرقطشني  كتب 
،  لد ر   20000  -  لط8بق  لس8دس 

 لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : سم8حه  س8 ر   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  سم8حه  س8 ر   لسيد 
إق8 ة  زنقة  صطفى  ملنفلشطي   60
 20000  (2 شقة   5  8ليرب  لط8بق 

 لد ر  لبيض8ء  غرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  سم8حه  س8 ر   لسيد 
إق8 ة  ش8رع  صطفى  ملنفلشتي   60
 20000  (2 شقة   5  8ليرب  لط8بق 

 لد ر  لبيض8ء  غرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 (( بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم -.
787I
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JBE PARTNERS

SERVITAX CONSULTING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

JBE PARTNERS

 (7RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 47

TANGER ،90000 ،  ملغرب

 SERVITAX CONSULTING

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي زنقة أبي 

 لدرد ء  ق8 ة  لهدى رقم 0)  لط8بق 

 لث8ني رقم 5 - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(2677(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   ((

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.SERVITAX CONSULTING

غرض  لشركة بإيج8ز :  ستش8ر ت 

 ألعم78.

زنقة أبي   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 لدرد ء  ق8 ة  لهدى رقم 0)  لط8بق 

 لث8ني رقم 5 - 90000 طنجة  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 70.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

700 حصة   :  لسيد لبي8تي زكري8ء 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  زكري8ء  لبي8تي   لسيد 
زنقة أبي  لدرد ء  ق8 ة  لهدى رقم 0) 

طنجة   90000  5  لط8بق  لث8ني رقم 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  زكري8ء  لبي8تي   لسيد 
زنقة أبي  لدرد ء  ق8 ة  لهدى رقم 0) 

طنجة   90000  5  لط8بق  لث8ني رقم 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   27 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 7)2532.

788I

PF EXPERTS

H KIDS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

PF EXPERTS

 32RUE BENATYA GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

H KIDS شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

 32PF وعنش ن  قره8  إلجتم8عي عند

EXPERTS زنقة  بن عطية عم8رة بن 

عبد  لر زق - 7000  ر كش  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(09(55

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

 ملؤرخ في 22  8رس 2022 تم تحشيل 

للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 
زنقة  بن   32PF EXPERTS »عند 

 7000  - عطية عم8رة بن عبد  لر زق 

حرك8ت  »دو ر  إلى   ر كش  ملغرب« 
 - سع8دة  تسلط8نت   2(53 رقم 

70000  ر كش  ملغرب«.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   29 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35309).

789I

شركة جه8د  ملح8سب

شركة   يمة ضم8ن شركة ذ ت 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 
 Société OUMAYMA  لشحيد 

DAMANE S.A.R.L AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

شركة جه8د  ملح8سب
 لرقم 02 عم8رة ني8س ش8رع  حمد 

 لطيب بنهيمة  ملدينة  لجديدة 
أسفي ، 76000، أسفي  ملغرب

شركة   يمة ضم8ن شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 Société OUMAYMA لشحيد 

DAMANE S.A.R.L AU شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 6 

بلشك )7 حي سعيدة أسفي أسفي 
76000 أسفي  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(2735

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 ين8ير   (0
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
شركة   : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 
  يمة ضم8ن شركة ذ ت  سؤولية 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 
 Société OUMAYMA DAMANE

.S.A.R.L AU
غرض  لشركة بإيج8ز : • 

تحشيل  أل ش 7 و لدفع عبر  النترنيت.
 6 رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
أسفي  أسفي  سعيدة  حي   7( بلشك 

76000 أسفي  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  :  لسيدة   يمة  دويال ي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيدة   يمة  دويال ي عنش نه) ) 

أسفي   2 سعيدة  حي   7( بلشك   06

76000 أسفي  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة   يمة  دويال ي عنش نه) ) 

أسفي   2 سعيدة  حي   7( بلشك   06

76000 أسفي  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   2( بت8ريخ  بآسفي   البتد ئية 

2022 تحت رقم -.

790I

ديــش ن  ألستــ8ذة سليمــة بله8شمــي

 شثقـــــــــــة

2، زنقة أم  لبنين،  لط8بق  لث8ني، شقة -3 

وجــدة

 له8تف : 30 73 70 36 05 

 LA SOCIETE ORIENTAL

,POIDS LOURDS« S.A.R.L
تشثيقي  عقد  -/Iبمقتضــى 

بله8شمــي،  سليمــة  تلقتــه  ألستــ8ذة 

 31/03 بت8ريــخ  بشجــدة،   شثقــة 

وهب  لسيد   ،  07/04/2022 و 

حصصه   لطيب  لحميد1  جمشع 

 7(6 في   الجتم8عية   ملتمثلة 

في  لشركة  يمتلكه8  و  لتي  حصة  

 ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  ملسم8ة

  »ORIENTAL POIDS LOURDS  «

 (.000.000,00 رأسم8لهــ8  الجتم8عــي 

درهــم و قرهــ8  الجتم8عــي وجدة ش8رع 

 ، 93  كرر   حمد  لخ8 س  لرقم 

لف8ئدة  لسيد  حمد  لحميد1.  

تغيير  لفصش7:  تم  وألجله 

 لس8دس)6) و لس8بع )7)  ن  لق8نشن 

 ألس8�ضي للشركة وهش ك8آلتي :
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 لفصل  لس8دس )6) :  لحصص
قدم  لشرك8ء  لحصص  لنقدية 

 لت8لية : 
 لسيد  لحميد1  حمد    

6.600,00)7 درهم
فريد     لسيد  لحميد1 

375.000,00 درهم
 لسيد  لحميد1  بر هيم   

600,00.)7 درهم
 لسيدة  كر م بنعدو   700,00.)7 

درهم
زينب     النسة  لحميد1 

20.900,00 درهم
خديجة     لسيدة  لحميد1 

20.900,00 درهم
حمزة     لسيد  لحميد1 

700,00.)7 درهم
 لسيد  لحميد1  ملهد1    

600,00.)7 درهم
 (.000.000,00      :  ملجمــــــــــــــــــشع 

درهــــم
:  لرأسم78   (7(  :  لفصل  لس8بع 

 الجتم8عي
بمبلغ  حدد  لرأسم78  الجتم8عي 
إلى  درهم  قسم   (.000.000,00
 (00,00 0.000) حصة  جتم8عية بـ 
درهم للش حدة  شزعة على  لشرك8ء 

حسب حصصهم ك8لت8لي : 
 7.(66  لسيد  لحميد1  حمد    

حصة
 3.750 فريد     لسيد  لحميد1 

حصة
 7(6  لسيد  لحميد1  بر هيم   

حصة
 لسيدة  كر م بنعدو   7)7 حصة

 209 زينب     النسة  لحميد1 
حصة

 209  لسيدة  لحميد1 خديجة   
حصة

 7(7 حمزة    لسيد  لحميد1 
حصة

  7(6  لسيد  لحميد1  ملهد1 
حصة.

حصة   (0.000  :  ملجمــــــــــــــــــشع 
 جتم8عية

تــم  إليــد ع  لق8نشنــي   /-  III

بت8ريــخ    بشجدة  ب8ملحكمــة  لتج8رية 
20/04/2022 تحت عدد )57. 

 لإلشــــــ8رة و لخالصــة
 ذ. سليمــة بله8شمــي

79( I

ديــش ن  ألستــ8ذة سليمــة بله8شمــي

 شثقـــــــــــة

2، زنقة أم  لبنين،  لط8بق  لث8ني، شقة -3 وجــدة

 له8تف : 30 73 70 36 05 

 LA SOCIETE » ORIENTAL
POIDS LOURDS« S.A.R.L

تلقتــه  -/Iبمقتضــى عقد تشثيقي   
بله8شمــي،  شثقــة  سليمــة   ألستــ8ذة 
بشجــدة، بت8ريــخ  05 و 07/04/2022 ، 
وهب  لسيد  ملهد1  لحميد1  جمشع 
حصصه  الجتم8عية   ملتمثلة في 6)7 
في  لشركة  يمتلكه8  و  لتي  حصة  
د ت  ملسؤولية  ملحدودة  ملسم8ة 
  »ORIENTAL POIDS LOURDS  «
 (.000.000,00 رأسم8لهــ8  الجتم8عــي 
درهــم و قرهــ8  الجتم8عــي وجدة ش8رع 
 ، 93  كرر   حمد  لخ8 س  لرقم 

لف8ئدة  لسيد  حمد  لحميد1.  
تغيير  لفصش7:  تم  وألجله 
 لس8دس)6) و لس8بع )7)  ن  لق8نشن 

 ألس8�ضي للشركة وهش ك8آلتي :
 لفصل  لس8دس )6) :  لحصص

قدم  لشرك8ء  لحصص  لنقدية 
 لت8لية : 

 لسيد  لحميد1  حمد    
758.200,00 درهم

فريد     لسيد  لحميد1 
375.000,00 درهم

 لسيد  لحميد1  بر هيم   
600,00.)7 درهم

 لسيدة  كر م بنعدو   700,00.)7 
درهم

زينب     النسة  لحميد1 
20.900,00 درهم

خديجة     لسيدة  لحميد1 
20.900,00 درهم

حمزة     لسيد  لحميد1 
700,00.)7 درهم

 (.000.000,00  :  ملجمــــــــــــــــــشع 
درهــــم

:  لرأسم78   (7(  :  لفصل  لس8بع 

 الجتم8عي
بمبلغ  حدد  لرأسم78  الجتم8عي 
إلى  درهم  قسم   (.000.000,00
 (00,00 0.000) حصة  جتم8عية بـ 
درهم للش حدة  شزعة على  لشرك8ء 

حسب حصصهم ك8لت8لي : 
 7.582  لسيد  لحميد1  حمد 

حصة
 3.750 فريد     لسيد  لحميد1 

حصة
 7(6  لسيد  لحميد1  بر هيم   

حصة
 لسيدة  كر م بنعدو 7)7 حصة

 209 زينب     النسة  لحميد1 
حصة

 209  لسيدة  لحميد1 خديجة   
حصة

 7(7 حمزة    لسيد  لحميد1 
حصة

حصة   (0.000  :  ملجمــــــــــــــــــشع 
 جتم8عية

تــم  إليــد ع  لق8نشنــي   /-III
بت8ريــخ    بشجدة  ب8ملحكمــة  لتج8رية 

20/04/2022 تحت عدد 573. 
   لإلشــــــ8رة و لخالصــة

 ذ. سليمــة بله8شمــي

792 I

درعة  رش8د ت ش.م.م

NOVTRADIT SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

درعة  رش8د ت ش.م.م
ش8رع  حمد  لخ8 س صندوق بريد 
0) تصش عت ، 75000، ورز ز ت 

 ملغرب
NOVTRADIT SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي كر ج رقم 

53 زنقة   سمرير حي  سر س - 
75800 تنغير  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.2353
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تمت   2022 أبريل   07 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

قجي  )ة)  بر هيم  تفشيت  لسيد 

أصل  حصة  جتم8عية  ن   3.000

)ة)  لف8ئدة  لسيد  حصة   3.000

 حمد ب8 ش بت8ريخ 07 أبريل 2022.

إلستق8لة  ملسير  لح8لي  تبع8   *

 لسيد  بر هيم قجي.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

 18  05 بت8ريخ  بتنغير   البتد ئية 

2022 تحت رقم 703.

793I

درعة  رش8د ت ش.م.م

NOVTRADIT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

درعة  رش8د ت ش.م.م

ش8رع  حمد  لخ8 س صندوق بريد 

0) تصش عت ، 75000، ورز ز ت 

 ملغرب

NOVTRADIT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي كر ج رقم 

53 زنقة   سمرير حي  سر س - 

75800 تنغير  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.2353

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تم تعيين   2022 أبريل   07  ملؤرخ في 

ب8 ش   سير جديد للشركة  لسيد)ة) 

 حمد كمسير وحيد

تبع8 لقبش7  ستق8لة  ملسير.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  05 بت8ريخ  بتنغير   البتد ئية 

2022 تحت رقم 703.

797I
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ديــش ن  ألستــ8ذة سليمــة بله8شمــي

 شثقـــــــــــة

2، زنقة أم  لبنين،  لط8بق  لث8ني، شقة -3 

وجــدة

 له8تف : 30 73 70 36 05 

 LA SOCIETE MTT

HOLIDAYS S.A.R.L

تشثيقي  عقد  -/Iبمقتضــى 

بله8شمــي،  سليمــة  تلقتــه  ألستــ8ذة 

 31/03 بت8ريــخ  بشجــدة،   شثقــة 

وهب  لسيد   ،  07/04/2022 و 

حصصه   لطيب  لحميد1  جمشع 

حصة    3(2  الجتم8عية   ملتمثلة في 

ذ ت  في  لشركة  يمتلكه8  و  لتي 

 MTT  «  ملسؤولية  ملحدودة  ملسم8ة 

رأسم8لهــ8  الجتم8عــي    »HOLIDAYS

و قرهــ8  درهــم   (.000.000,00

ش8رع  حمد  وجدة   الجتم8عــي 

لف8ئدة   ، 93  كرر   لخ8 س  لرقم 

 لسيد  حمد  لحميد1.  

تغيير  لفصش7:  تم  وألجله 

 لس8دس)6) و لس8بع )7)  ن  لق8نشني 

 ألس8�ضي للشركة وهش ك8آلتي :

 لفصل  لس8دس )6) :  لحصص

قدم  لشرك8ء  لحصص  لنقدية 

 لت8لية : 

 لسيد  لحميد1  حمد    

2.500,00)3 درهم

فريد     لسيد  لحميد1 

300,00.)28 درهم

 لسيد  لحميد1  بر هيم   

200,00.)28 درهم

 لسيدة  كر م بنعدو   300,00.)3 

درهم

زينب     النسة  لحميد1 

5.600,00) درهم

خديجة     لسيدة  لحميد1 

5.600,00) درهم

حمزة     لسيد  لحميد1 

300,00.)3 درهم.

 لسيد  لحميد1  ملهد1   

200,00.)3 درهم

 (.000.000,00  :  ملجمــــــــــــــــــشع 

درهــــم

:  لرأسم78   (7(  :  لفصل  لس8بع 

 الجتم8عي

بمبلغ  حدد  لرأسم78  الجتم8عي 

إلى  درهم  قسم   (.000.000,00

 (00,00 0.000) حصة  جتم8عية بـ 

درهم للش حدة  شزعة على  لشرك8ء 

حسب حصصهم ك8لت8لي : 

 لسيد  لحميد1  حمد     

25).3حصة

 2.8(3 فريد   لسيد  لحميد1 

حصة

 2.8(2  لسيد  لحميد1  بر هيم 

حصة

 لسيدة  كر م بنعدو 3)3 حصة

 (56 زينب   النسة  لحميد1 

حصة

 (56  لسيدة  لحميد1 خديجة   

حصة

 3(3 حمزة    لسيد  لحميد1 

حصة

 لسيد  لحميد1  ملهد21)3  

حصة

حصة   (0.000  :  ملجمــــــــــــــــــشع 

 جتم8عية

تــم  إليــد ع  لق8نشنــي   /-III

بت8ريــخ    بشجدة  ب8ملحكمــة  لتج8رية 

19/04/2022 تحت عدد )53. 

لإلشــــــ8رة و لخالصــة

ذ. سليمــة بله8شمــي

795I

STE ZIZ COMPTA

STE BRICOLAGE AGRICOLE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE BRICOLAGE AGRICOLE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 26) 
قصر بني فشس  لخنك  لرشيدية - 

52000  لرشيدية  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(5679

في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 ين8ير   22
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. BRICOLAGE AGRICOLE
ت8جر   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لي8ت فالحية
8ِقير  ملعروفة 

َ
َعق

ْ
ِتَج8َرة  ل

  شغ78  ختلفة 
عنش ن  ملقر  الجتم8عي : رقم 26) 
 - بني فشس  لخنك  لرشيدية  قصر 

52000  لرشيدية  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد عربي سعيد : 000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد عربي سعيد عنش نه) ) رقم 
26) قصر بني فشس  لخنك  لرشيدية 

52000  لرشيدية  ملغرب .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  سعيد  عربي   لسيد 
فشس  لخنك  بني  قصر   (26 رقم 
 لرشيدية 52000  لرشيدية  ملغرب 

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 (7 بت8ريخ  ب8لرشيدية   البتد ئية 

فبر ير 2022 تحت رقم 206.

796I

 ين8رة فين8نس جروب

اليموباز انفيست
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ين8رة فين8نس جروب
52 ش8رع  شال1 رشيد شقة رقم 
7  لط8بق  لر بع جليز  ر كش ، 

70000،  ر كش  ملغرب
 ليمشب8ز  نفيست شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 52 ش8رع 
 شال1 رشيد شقة رقم 7  لط8بق 

 لر بع جليز - 70000  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(25(97

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   28
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

 ليمشب8ز  نفيست.
:  لنش8ط  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لعق8ر1.
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52 ش8رع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 
7  لط8بق  رقم  شقة  رشيد   شال1 
 لر بع جليز - 70000  ر كش  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد  حمد بن علي بن ن8صر بن 
00) درهم  000.) حصة بقيمة   : ب8ز 

للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
ن8صر  بن  علي  بن   لسيد  حمد 
بريستيجي8  ر كش  بن ب8ز عنش نه) ) 
غشلف سيتي  ق8 ة  غ8ت عم8رة 237 
شقة رقم 5 70000  ر كش  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

ن8صر  بن  علي  بن   لسيد  حمد 
بريستيجي8  ر كش  بن ب8ز عنش نه) ) 
غشلف سيتي  ق8 ة  غ8ت عم8رة 237 

شقة رقم 5 70000  ر كش  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  05 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35775).

797I

ديــش ن  ألستــ8ذة سليمــة بله8شمــي
 شثقـــــــــــة

2، زنقة أم  لبنين،  لط8بق  لث8ني، شقة -3 
وجــدة

 له8تف : 30 73 70 36 05 

 LA SOCIETE MTT
HOLIDAYS S.A.R.L

تلقتــه  تشثيقي  عقد  -/Iبمقتضــى 
بله8شمــي،  شثقــة  سليمــة   ألستــ8ذة 
بشجــدة، بت8ريــخ 05 و 07/04/2022 ، 
وهب  لسيد  ملهد1  لحميد1  جمشع 
حصصه  الجتم8عية   ملتمثلة في 2)3 
حصة و لتي يمتلكه8 في  لشركة ذ ت 
 MTT  «  ملسؤولية  ملحدودة  ملسم8ة 
رأسم8لهــ8  الجتم8عــي    »HOLIDAYS
و قرهــ8  درهــم   (.000.000,00
ش8رع  حمد  وجدة   الجتم8عــي 
لف8ئدة   ، 93  كرر   لخ8 س  لرقم 

 لسيد  حمد  لحميد1.  

تغيير  لفصش7:  تم  وألجله 

 لس8دس)6) و لس8بع )7)  ن  لق8نشني 

 ألس8�ضي للشركة وهش ك8آلتي :

 لفصل  لس8دس )6) :  لحصص

قدم  لشرك8ء  لحصص  لنقدية 

 لت8لية : 

 لسيد  لحميد1  حمد   

373.700,00 درهم

فريد    لسيد  لحميد1 

300,00.)28 درهم

 لسيد  لحميد1  بر هيم   

200,00.)28 درهم

 لسيدة  كر م بنعدو   300,00.)3 

درهم

زينب     النسة  لحميد1 

5.600,00) درهم

خديجة     لسيدة  لحميد1 

5.600,00) درهم

حمزة     لسيد  لحميد1 

300,00.)3 درهم

 (.000.000,00  :  ملجمــــــــــــــــــشع 

درهــــم

:  لرأسم78   (7(  :  لفصل  لس8بع 

 الجتم8عي

بمبلغ  حدد  لرأسم78  الجتم8عي 

إلى  درهم  قسم   (.000.000,00

 (00,00 0.000) حصة  جتم8عية بـ 

درهم للش حدة  شزعة على  لشرك8ء 

حسب حصصهم ك8لت8لي : 

 3.737  لسيد  لحميد1  حمد    

حصة

 2.8(3 فريد   لسيد  لحميد1 

حصة

 2.8(2  لسيد  لحميد1  بر هيم  

حصة

 لسيدة  كر م بنعدو  3)3 حصة

 (56 زينب   النسة  لحميد1 

حصة

 (56  لسيدة  لحميد1 خديجة  

حصة

 3(3 حمزة    لسيد  لحميد1 

حصة.

حصة   (0.000  :  ملجمــــــــــــــــــشع 

 جتم8عية.

تــم  إليــد ع  لق8نشنــي   /-III

بت8ريــخ    بشجدة  ب8ملحكمــة  لتج8رية 

19/04/2022 تحت عدد 532. 

لإلشــــــ8رة و لخالصــة

ذ. سليمــة بله8شمــي

798I

SAVOIR EXPERT

 GENERAL

 D’INVESTISSEMENT

D‘AFRIQUE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

 GENERAL D›INVESTISSEMENT

D›AFRIQUE شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 

78),تجزئة عرصة  لزيتشن  لضحى 

طريق عين  لشقف ف8س - 30000 

ف8س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

7(6(3

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لق8نشن   2022 غشت   (7

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

 GENERAL D’INVESTISSEMENT

.D’AFRIQUE

أعم78   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ختلفة ؛

أعم78 بن8ء  تنشعة

  لصرف  لصحي وأعم78  لطرق.

 أعم78 إ د د ت  ي8ه  لشرب.

 عم78  الرض؛

 ت8جر..

رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

عرصة  لزيتشن  لضحى  78),تجزئة 

 30000  - طريق عين  لشقف ف8س 

ف8س  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد غن8م حسن : 000.) حصة 

بقيمة 000.) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  حسن  غن8م   لسيد 

رقم 78) تجزئة عرة  لزيتشن  لضحى 

 30000 ف8س  عين  لشقف  طريق 

ف8س  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  حسن  غن8م   لسيد 

رقم 78) تجزئة عرة  لزيتشن  لضحى 

 30000 ف8س  عين  لشقف  طريق 

ف8س  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

02  8رس  بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 07)).

799I
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ديــش ن  ألستــ8ذة سليمــة بله8شمــي

 شثقـــــــــــة

2، زنقة أم  لبنين،  لط8بق  لث8ني، شقة -3 

وجــدة

 له8تف : 30 73 70 36 05 

 LA SOCIETE GABRAKOU

S.A.R.L

تشثيقي  عقد  -/Iبمقتضــى   

بله8شمــي،  سليمــة  تلقتــه  ألستــ8ذة 

 31/03 بت8ريــخ  بشجــدة،   شثقــة 

وهب  لسيد   ،  07/04/2022 و 

حصصه   لطيب  لحميد1  جمشع 

حصة    35 في   الجتم8عية   ملتمثلة 

د ت  في  لشركة  يمتلكه8  و  لتي 

 «  ملسؤولية  ملحدودة  ملسم8ة 

GABRAKOU«  رأسم8لهــ8  الجتم8عــي 

و قرهــ8  درهــم   (00.000,00

ش8رع  حمد  وجدة   الجتم8عــي 

لف8ئدة    ، 93  كرر   لخ8 س  لرقم 

 لسيد  حمد  لحميد1.  

تغيير  لفصش7:  تم  وألجله 

 لس8دس)6) و لس8بع )7)  ن  لق8نشن 

 ألس8�ضي للشركة وهش ك8آلتي :

 لفصل  لس8دس )6) :  لحصص

قدم  لشرك8ء  لحصص  لنقدية 

 لت8لية : 

 لسيد بنيشنس كشاللي 37.000,00 

درهم

 (2.500,00  لسيد  حمد كشاللي 

درهم

 (2.500,00 كشاللي  سمير   لسيد 

درهم

 (2.500,00  لسيد حسن كشاللي 

درهم

 لسيد  لحميد1  حمد    

00,00).7 درهم

 3.600,00  لسيد  لحميد1 فريد 

درهم

 لسيد  لحميد1  بر هيم   

3.500,00 درهم.

 3.600,00  لسيدة  كر م بنعدو   

درهم

 النسة  لحميد1 زينب 800,00.) 

درهم

خديجة     لسيدة  لحميد1 

800,00.) درهم

 لسيد  لحميد1 حمزة 3.600,00 

درهم

 لسيد  لحميد1  ملهد1   

3.500,00 درهم

 ملجمــــــــــــــــــشع : 00.000,00) درهــــم

:  لرأسم78   (7(  :  لفصل  لس8بع 

 الجتم8عي

بمبلغ  حدد  لرأسم78  الجتم8عي 

00.000,00) درهم  قسم إلى 000) 

درهم   (00,00 بـ  حصة  جتم8عية 

للش حدة  شزعة على  لشرك8ء حسب 

حصصهم ك8لت8لي : 

 لسيد بنيشنس كشاللي 370 حصة

 لسيد  حمد كشاللي 25) حصة

 لسيد سمير كشاللي 25) حصة

 لسيد حسن كشاللي 25) حصة

 لسيد  لحميد1  حمد )7حصة

 لسيد  لحميد1 فريد 36 حصة

 35  لسيد  لحميد1  بر هيم   

حصة

 لسيدة  كر م بنعدو 36 حصة

 النسة  لحميد1 زينب 8) حصة

 (8  لسيدة  لحميد1 خديجة   

حصة

 لسيد  لحميد1 حمزة  36 حصة

  35  لسيد  لحميد1  ملهد1 

حصة

حصة   (.000  :  ملجمــــــــــــــــــشع 

 جتم8عية

تــم  إليــد ع  لق8نشنــي   /-III

بت8ريــخ    بشجدة  ب8ملحكمــة  لتج8رية 

20/04/2022 تحت عدد 570. 
لإلشــــــ8رة و لخالصــة

ذ. سليمــة بله8شمــي

500I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE RISSANI LIK

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

رفع رأسم78  لشركة

FIDUCIAIRE MALIKI

ش8رع  ملسجد رقم 20  لط8بق  الو7 

 لشقة )  لرشيدية ص ب 88) ، 

52000،  لرشيدية  ملغرب

SOCIETE RISSANI LIK شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 

 خمد بن عبد  لعزيز  لفياللي زنقة 

 ملق8و ة رقم 29  لريص8ني - 52000 

 لريص8ني  ملغرب.

رفع رأسم78  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.7(67

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تم   202( دجنبر   20 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسم78  لشركة  رفع 

»900.000 درهم« أ1  ن »00.000) 

عن  درهم«   (.000.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 07 بت8ريخ  ب8لرشيدية   البتد ئية 

 8رس 2022 تحت رقم 126/2022.

50(I

Cap Conseils

TOP 50
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,303
20390، Casablanca Maroc

TOP 50 شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 0) ش8رع 
 لحرية  لط8بق  لث8لت شقة 5 - 

20)20  لد ر  لبيض8ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
537673

 (( في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 TOP  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.50
إد رة   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 ملش رد  لبشرية.
0) ش8رع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 
 -  5 شقة   لحرية  لط8بق  لث8لت 

20)20  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (0.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 SAS JL Participations :  لشركة 
00) حصة بقيمة 00) درهم للحصة 

.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 SAS JL Participations  لشركة 
 RUE DE LA  2 عنش نه) ) 
 CHAUDRONNERAIS 35(33

.BEAUCE FRANCE
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و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  لجي  ف8نسشن   لسيد 

ب8ريس 75000 ب8ريس فرنس8

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 23 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 8رس 2022 تحت رقم -.

502I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 MONSIEUR ET MADAME

GOUGET
إعالن  تعدد  لقر ر ت

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 MONSIEUR ET MADAME

GOUGET »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: رقم 35 

درب  لطش لة ب8ب  حمر - -  ر كش 

 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.7790(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

تم  تخ8ذ   2022 )3  8رس   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

على  ينص  ):  لذ1  رقم  قر ر 

 8يلي: - ببيع ق8م  لسيد بيرن8رد كشجي 

 جمشع حصصه في  لشركة و ملقدرة 

غيدولي  لف8ئدة  لسيد  50حصة  ب 

ب8ريشكس  بيع  لسيدة   - دينيس 

في  حصصه8  جشسلين  جمشع 

حصة على   50 و ملقدرة ب   لشركة 

لف8ئدة  حصة   30  -  :  لشكل  لت8لي 

 5  - س8ندرين  جشردون   لسيدة 

حصص لف8ئدة  لسيد غيدولي  8تيش 

حصص لف8ئدة  النسة غيدولي   5  -

حصص  ف8ئدة  لسيد   -(0 ك8رال 

غيدولي دينيس .

قر ر رقم 2 :  لذ1 ينص على  8يلي: 
 ستق8لة كل  ن  لسيد بيرن8رد كشجي 
جشسلين  ن  ب8ريشكس  و لسيدة 

 ه8 هم8 كمسيرين للشركة 
على  ينص  3:  لذ1  رقم  قر ر 
تعيين كل  ن  لسيد غيدولي   8يلي: 
دينيس و لسيدة جشردون س8ندرين 

كمسيرين جدد للشركة
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
بند رقم 6:  لذ1 ينص على  8يلي: 
لحصص   صبح  لتقسيم  لجديد 
-  لسيد   :  لشركة على  لشكل  لت8لي 
-  لسيدة  حصة   60 غيدولي دينيس 
جشردون س8ندرين 30 حصة -  لسيد 
-  النسة  حصص   5 غيدولي  8تيش 

غيدولي ك8رال 5 حصص.
على  ينص  7):  لذ1  رقم  بند 
تسير  ن   8يلي:  صبحت  لشركة 
طرف كل  ن  لسيد غيدولي دينيس 

و لسيدة جشردون س8ندرين
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   27 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 2)352).

503I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

MOMENT OF PLEASUR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MOMENT OF PLEASUR شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : سيد1 

يشسف بن على د ئرة  لرح8 ن8 
جم8عة ت8س8ت - .  ر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

9768(

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

تقرر حل   2022 أبريل   07  ملؤرخ في 

شركة   MOMENT OF PLEASUR

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد  بلغ رأسم8له8 0.000) درهم 

سيد1  وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 

يشسف بن على د ئرة  لرح8 ن8 جم8عة 

ت8س8ت - .  ر كش  ملغرب نتيجة لحل 

 لشركة وتشقيف نش8طه8.

و عين:

برن8رد  رين  لشر ن   لسيد)ة) 

تشس8ينت و عنش نه) ) سيد1 يشسف 

جم8عة  د ئرة  لرح8 ن8  على  بن 

ت8س8ت .  ر كش  ملغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

سيد1  وفي   2022 أبريل   07 بت8ريخ 

د ئرة  لرح8 ن8  على  بن  يشسف 

جم8عة ت8س8ت - .  ر كش  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   (2 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 37722).

507I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

PANAV AFRICA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

PANAV AFRICA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 208 

 لحي  لصن8عي سيد1 غ8نم طريق 

 سفي  كتب رقم DH 1 - .  ر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(2768(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   08

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.PANAV AFRICA

تصنيع   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

وبيع  لشمشع -  الستير د و لتصدبر.
عنش ن  ملقر  الجتم8عي : رقم 208 

طريق  غ8نم  سيد1   لحي  لصن8عي 

.  ر كش   -  DH (  سفي  كتب رقم 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (0.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 29  : ب8سك78  فلينيسك8   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 (  : كالر   ويمي  8رتن   لسيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 PANAV UNIPESSOAL  لشركة 

درهم   (00 حصة بقيمة   LDA : 70

للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

ب8سك78  فلينيسك8   لسيد 

جشينمر  جشرج  ش8رع   8 عنش نه) ) 

0))06 لشك8نيت فرنس8.

كالر   ويمي  8رتن   لسيدة 

عنش نه) ) طريق  لد ر  لبيض8ء ش8رع 

عبد  لكريم  لخط8بي  ق8 ة حد ئق 

 ر كش د ليل ب 05 .  ر كش  ملغرب.

 PANAV UNIPESSOAL  لشركة 

رو  نشف8 دو بين8 رقم  عنش نه) )   LDA

-7ب . س8نت8 لشز   لبرتغ78.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

ب8سك78  فلينيسك8   لسيد 

جشينمر  جشرج  ش8رع   8 عنش نه) ) 

0))06 لشك8نيت فرنس8.
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ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   (9 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم ))379).

505I

FIDUCIAIRE MALIKI

STE EL KASBAOUI NOUR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تشسيع نش8ط  لشركة 

FIDUCIAIRE MALIKI
ش8رع  ملسجد رقم 20  لط8بق  الو7 
 لشقة )  لرشيدية ص ب 88) ، 

52000،  لرشيدية  ملغرب
 STE EL KASBAOUI NOUR

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  الجتم8عي قصر 
 لدويرة  وفشس  لرشيدية - 52000 

 لرشيدية  ملغرب.
تشسيع نش8ط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.(7777

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تمت   2022 فبر ير   (8 في   ملؤرخ 
نش8ط  إلى  إض8فة  ألنشطة  لت8لية 

 لشركة  لح8لي :
نقل  ملستخد ين .

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   
 البتد ئية ب8لرشيدية بت8ريخ 05 أبريل 

2022 تحت رقم 170/2022.

506I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

PALIKE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PALIKE شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي :  ق8 ة 

فرح ك8 ب  نج8ن  لشقة رقم 

2  لط8بق  الر�ضي جليز - 70000 

 ر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.85787

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تقرر   2022 29  8رس  في   ملؤرخ 

ذ ت  سؤولية  شركة   PALIKE حل 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد  بلغ 
وعنش ن  درهم   (0.000 رأسم8له8 

ك8 ب  فرح   قره8  إلجتم8عي  ق8 ة 

 نج8ن  لشقة رقم 2  لط8بق  الر�ضي 

جليز - 70000  ر كش  ملغرب نتيجة 

لحل وتشقيف نش8ط  لشركة .

و عين:

أندريه  بش7  ب8تريك   لسيد)ة) 
فشرنش  زنقة  عنش نه) )  و  ليميسل 

50700 كر نفيل فرنس8 كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

بت8ريخ 29  8رس 2022 وفي  ق8 ة فرح 

2  لط8بق  ك8 ب  نج8ن  لشقة رقم 

70000  ر كش   - جليز   الر�ضي 

 ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   (2 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 37727).

507I

Cap Conseils

SHOPANIM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

Cap Conseils

 Bd Ibrahim Roudani ، ,303

20390، Casablanca Maroc

SHOPANIM شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 0) ش8رع 

 لحرية  لط8بق  لث8لت شقة 5 - 

20)20  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
767755

بمقت�ضى عقد حر  ؤرخ في 3)  18 
إعد د  لق8نشن  ألس8�ضي  تم   2020
لشركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.SHOPANIM
تصنيع   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
و ستير د  عد ت  ملع8رض  لتج8رية.
وبيع  عد ت  ملع8رض  تأجير 

 لتج8رية؛
تحريك  ملدرج8ت في  ملس8ح8ت   -

 لتج8رية.
في  ملس8ح8ت  تقديم  لطع8م   -

 لتج8رية..
0) ش8رع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 
 -  5 شقة   لحرية  لط8بق  لث8لت 

20)20  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد عر في كريم : 000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 39  لسيد عر قي كريم عنش نه) ) 
 20(20 صقير  ملع8ريف  زنقة  بن 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 39  لسيد عر قي كريم عنش نه) ) 
 20(20 صقير  ملع8ريف  زنقة  بن 

 لد ر  لبيض8ء  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 03 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

غشت 2020 تحت رقم -.

508I

Cap Conseils

 ATELIER DE SAISIE
INFORMATIQUE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعيين  سير جديد للشركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,303
20390، Casablanca Maroc

 ATELIER DE SAISIE
INFORMATIQUE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 25 زنقة 
ش8 بيني ز وية ش8رع إ يل زوال - 
20082  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 -.

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تم تعيين   2022 09  8رس   ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة)  جديد   سير 

LEGAI Vincent كمسير آخر
تبع8 لقبش7  ستق8لة  ملسير.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 (3 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم )06)82.
509I

 8لكي  حمد

أجدير للبناء واألشغال املختلفة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 8لكي  حمد
تغس8لين  ملركز ، 57003، تغس8لين 

 ملغرب
أجدير للبن8ء و ألشغ78  ملختلفة 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 
طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 22 
بلشك ك إق8 ة زي8ن  شحى و حمش 
 لزي8ني خنيفرة - 57000 خنيفرة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.2685

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تقرر حل   2022 07  8رس   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
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و ألشغ78  ملختلفة  للبن8ء  أجدير 
 بلغ رأسم8له8 90.000 درهم وعنش ن 
ك  بلشك   22 رقم   قره8  إلجتم8عي 
حمش  لزي8ني  و  زي8ن  شحى  إق8 ة 
خنيفرة  ملغرب   57000  - خنيفرة 

نتيجة 7 :  ملن8فسة قشية في  لقط8ع.
و حدد  قر  لتصفية ب 22 بلشك 
ك إق8 ة زي8ن  شحى و حمش  لزي8ني 

خنيفرة - 57000 خنيفرة  ملغرب. 
و عين:

هش8م زر ر و عنش نه) )   لسيد)ة) 
22 بلشك ك إق8 ة زي8ن  شحى و  رقم 
حمش  لزي8ني خنيفرة 57000 خنيفرة 

 ملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
30  8رس   البتد ئية بخنيفرة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 73).
5(0I

FINANCE CENTER

 SUD-SUD DE COMMERCE«
INTERNATIONAL »SUDCIL

إعالن  تعدد  لقر ر ت

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 SUD-SUD DE COMMERCE«
 INTERNATIONAL »SUDCIL
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره8  الجتم8عي:  ملس8ر 

تجزئة رقم 627  لط8بق  الو7 طريق 
 سفي - 70000  ر كش  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.7333(
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 )3  8رس   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
على  ينص  ):  لذ1  رقم  قر ر 
 8يلي: تفشيت 2520 حصة  جتم8عية 
عسير ن  طرف  لسيد   ملشكة  ن 

 حيي  لدين لف8ئدة  لسيد عسير ن 
تم  رأس  مل78  فإن  وب8لت8لي  ط8رق 
تحديده بـ 300000 درهم  قسمة إلى 
 (00 حصة  جتم8عية بقيمة   3000
على  لنحش  لت8لي:  تشزيعه8  تم  درهم 
 لسيد عسير ن ط8رق 300000 درهم
على  ينص  2:  لذ1  رقم  قر ر 
 8يلي: تغيير  لشكل  لق8نشني للشركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدود  شركة   لى 

ب8لشريك  لشحيد
قر ر رقم 3:  لذ1 ينص على  8يلي: 
عسير ن  حيي  لدين   ق8لة  لسيد 
وتعيين  لسيد عسير ن ط8رق  سير  

وحيد  لشركة ملدة غير  حدودة
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
بند رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 
 300000 بـ  تحديده  تم  رأس  مل78 
حصة   3000 إلى  درهم  قسمة 
تم  درهم   (00 بقيمة   جتم8عية 
على  لنحش  لت8لي:  لسيد  تشزيعه8 

عسير ن ط8رق 300000 درهم
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   25 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 50)35).

5((I

FINANCE CENTER

 SOCIETE PRINCIPALE DE«
RAMASSAGE ET DE 

RECYCLAGE »S.P.R.R « 
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 SOCIETE PRINCIPALE«
 DE RAMASSAGE ET DE

RECYCLAGE »S.P.R.R »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد«
وعنش ن  قره8  الجتم8عي: دو ر 

بشخريس حربيل - 70000  ر كش 
 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
.867(7

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 ين8ير   (0  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 
إض8فة  ألنشطة  لتج8رية  لت8لية 
 - نقل  لبض8ئع ني8بة عن  آلخرين   -:

 ق8و7  لتنظيف
قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 

SP2R : 1ض8فة شع8ر تج8ر 
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
على  ينص  2:  لذ1  رقم  بند 
للشركة   8يلي:  ألنشطة  لتج8رية 
غير  تدوير  لنف8ي8ت  و ع8دة  جمع   :
نقل  لبض8ئع ني8بة عن   -  لصن8عية. 

 آلخرين. -  ق8و7  لتنظيف
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
فبر ير   03 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 32520).

5(2I

FINANCE CENTER

 WEST ATLAS TRADING
»COMPANY »WATRACO

إعالن  تعدد  لقر ر ت

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 WEST ATLAS TRADING
COMPANY »WATRACO« »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
 AVENUE :وعنش ن  قره8  الجتم8عي

 PRINCE MY ABDELLAH
 PROPRIETE AIMAD EDDINE 2
 UN MAGASIN ET MEZANINE,
 AU RDC, UN SOUS SOL, SIDI
 ABBAD, 4EME TRANCHE LOT

 C4 MARRAKECH - 40000
 ر كش  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

(5799

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 )3  8رس   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
على  ينص  ):  لذ1  رقم  قر ر 
 8يلي: تفشيت 750) حصة  جتم8عية 
عسير ن  طرف  لسيد   ملشكة  ن 
 حيي  لدين لف8ئدة  لسيد عسير ن 
تم  رأس  مل78  فإن  وب8لت8لي  ط8رق 
درهم   2.000.000.00 بـ  تحديده 
 قسمة إلى 20.000 حصة  جتم8عية 
على  تشزيعه8  تم  درهم   (00 بقيمة 
ط8رق  عسير ن   لنحش  لت8لي:  لسيد 

2.000.000.00 درهم. 
على  ينص  2:  لذ1  رقم  قر ر 
 8يلي: تغيير  لشكل  لق8نشني للشركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدود  شركة   لى 

ب8لشريك  لشحيد
قر ر رقم 3:  لذ1 ينص على  8يلي: 
عسير ن  حيي  لدين   ق8لة  لسيد 
وتعيين  لسيد عسير ن ط8رق  سير  

وحيد  لشركة ملدة غير  حدودة
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
على  ينص  7:  لذ1  رقم  بند 
بـ  تحديده  تم  رأس  مل78   8يلي: 
إلى  درهم  قسمة   2.000.000.00
20.000 حصة  جتم8عية بقيمة 00) 
على  لنحش  لت8لي:  تشزيعه8  تم  درهم 
 لسيد عسير ن ط8رق 2.000.000.00 

درهم. 
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   2( بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35062).
5(3I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

SPEED EVASION
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SPEED EVASION
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شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد)في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ق8 ة 
ج8سمين  لشقة رقم 35 ك8 ب 
 لغش7 - 70000  ر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.762((
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022  18  02 في   ملؤرخ 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 SPEED EVASION  لشريك  لشحيد 
 بلغ رأسم8له8 0.000) درهم وعنش ن 
ج8سمين   قره8  إلجتم8عي  ق8 ة 
 لشقة رقم 35 ك8 ب  لغش7 - 70000 
تشقيف   :  7 نتيجة   ر كش  ملغرب 

نش8ط  لشركة.
ب  ق8 ة  حدد  قر  لتصفية  و 
ج8سمين  لشقة رقم 35 ك8 ب  لغش7 

- 70000  ر كش  ملغرب. 
و عين:

و  ديالكشر  كريستشف   لسيد)ة) 
عنش نه) ) 30زنقة الكشنكشرد 78800 
هشيليس فرنس8 كمصفي )ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  05 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3)357).
5(7I

SERVICES BASE D’AMITIE

TIME-THON
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

SERVICES BASE D›AMITIE
 6(AV LALLA YACOUT ANGLE

 MAANI 2 EME ETG N° 62
 CASABLANCA 61AV LALLA
 YACOUT ANGLE MAANI 2

 EME ETG N° 62 CASABLANCA،
20400، CASABLANCA MAROC

 TIME-THON

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد)في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 98) 
تجزئة  لبركة  لط8بق  الر�ضي  ك8زة 
68 - 20700  لد ر لبيض8ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.5069(3
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
2022 تقرر حل  07 فبر ير   ملؤرخ في 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
TIME-THON  بلغ   لشريك  لشحيد 
وعنش ن  درهم   (0.000 رأسم8له8 
تجزئة   (98 رقم   قره8  إلجتم8عي 
 -  68  لبركة  لط8بق  الر�ضي  ك8زة 
20700  لد ر لبيض8ء  ملغرب نتيجة 

7 : ظروف ق8هرة.
و حدد  قر  لتصفية ب رقم 98) 
تجزئة  لبركة  لط8بق  الر�ضي  ك8زة 

68 - 20700  لد ر لبيض8ء  ملغرب. 
و عين:

و  رحيمي  عبد  لكريم   لسيد)ة) 
عنش نه) )  ق8 ة  للشيزية بني يخلف 
28800  ملحمدية   (2 رقم   2 عم8رة 

 ملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 (0 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 8رس 2022 تحت رقم 73)7)8.
5(5I

SAVOIR EXPERT

LYOUSSI BNI MTIR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
LYOUSSI BNI MTIR شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد)في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 37 
زنقة 3) تجزئة  يت علي  وعزيز 

 لح8جب  كن8س - 50000  كن8س 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.5(79(
قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 ين8ير   3(  ملؤرخ في 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 LYOUSSI BNI  لشريك  لشحيد 
 (00.000 رأسم8له8  MTIR  بلغ 
درهم وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 
تجزئة  يت علي  وعزيز   (3 زنقة   37
50000  كن8س   -  لح8جب  كن8س 

 ملغرب نتيجة 7 : حل  سبق.
رقم  ب  حدد  قر  لتصفية  و 
تجزئة  يت علي  وعزيز   (3 زنقة   37
50000  كن8س   -  لح8جب  كن8س 

 ملغرب. 
و عين:

و   لسيد)ة)  حمد  ليش�ضي 
عنش نه) ) شقة ) رقم 69 تجزئة يشب 
 3(000  بروكة حي  لرف8يف صفرو 

صفرو  ملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   07 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 03).
5(6I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

LUXURY TABLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LUXURY TABLE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي :  ق8 ة 

فرح ك8 ب  نج8ن  لشقة رقم 3 

 لط8بق  الر�ضي جليز - 70000 

 ر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.77375

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تقرر   2022 28  8رس  في   ملؤرخ 

ذ ت  شركة   LUXURY TABLE حل 

رأسم8له8   ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 

وعنش ن  قره8  درهم   (0.000

 إلجتم8عي  ق8 ة فرح ك8 ب  نج8ن 

3  لط8بق  الر�ضي جليز   لشقة رقم 

نتيجة  70000  ر كش  ملغرب   -

لتشقيف نش8ط  لشركة وحله8.

و عين:

جبرييل  جشن  سيرج   لسيد)ة) 
سشلي  زنقة  عنش نه) )  و  بر نجش 

)ة)  فيج8لن فرنس8 كمصفي   75600

للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

بت8ريخ 28  8رس 2022 وفي  ق8 ة فرح 

3  لط8بق  ك8 ب  نج8ن  لشقة رقم 

70000  ر كش   - جليز   الر�ضي 

 ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  05 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 7)357).

5(7I

 8لكي  حمد

إلديف
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 8لكي  حمد

تغس8لين  ملركز ، 57003، تغس8لين 

 ملغرب

إلديف شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  لنهضة 

تغس8لين - 57003 خنيفرة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

2975
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بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تقرر حل   2022 09  8رس   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
90.000 درهم  إلديف  بلغ رأسم8له8 
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  لنهضة 
خنيفرة  ملغرب   57003  - تغس8لين 

نتيجة 7 : إنعد م  لتجربة.
حي  ب  حدد  قر  لتصفية  و 
خنيفرة   57003  - تغس8لين   لنهضة 

 ملغرب. 
و عين:

عبد  لحليم نصير1 و   لسيد)ة) 
أ زي8ن  عنش نه) )  لشريف  حمد 
62000  لن8ضشر  سلش ن  لن8ضشر 

 ملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   (2  البتد ئية بخنيفرة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 57).

5(8I

HELP ENTREPRISE

 CENTRE DE DIALYSE
ALMAZ

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
Centre de dialyse Almaz شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 23 زنقة 
بشريد  لط8بق  لت8ني  لشقة 7 

 لصخشر  لسشد ء - 20290  لد ر 
 لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
57(755

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لق8نشن   2022 29  8رس 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 Centre : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

.de dialyse Almaz

:  ستغال7  غرض  لشركة بإيج8ز 

وإد رة  ركز ال ر ض وغسل  لكلي.

 23  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 7 زنقة بشريد  لط8بق  لت8ني  لشقة 

20290  لد ر   -  لصخشر  لسشد ء 

 لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 ZEA INVEST : (.000  لشركة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )   ZEA INVEST  لشركة 

23 زنقة بشريد  لط8بق  لث8ني  لشقة 

20290  لد ر  7  لصخشر  لسشد ء 

 لبيض8ء  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  زهيد  صشفي8   لسيدة 

 8 شقة   20 جن8ن ك8ليفشرني8 إ رود 

20750  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 28 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم )82259.

5(9I

ETAMCO

LHAJ AGRI الحاج اغري
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

ETAMCO

)0) ش8رع عال7 بن عبد هللا حي 

 لسع8دة ويسالن  كن8س ، 50080، 

 كن8س  ملغرب

 لح8ج  غرLHAJ AGRI 1 شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 75  لط8بق 

 الو7 ش8رع  ملسيرة حي  لسع8دة 

ويسالن - 50080  كن8س  ململكة 

 ملغربية.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.50765

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   2022 أبريل   (( في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

ع8 ر  ن8دية  )ة)  تفشيت  لسيد 

270 حصة  جتم8عية  ن أصل 330 

حصة لف8ئدة  لسيد )ة) بششتى ع8 ر 

بت8ريخ )) أبريل 2022.

ع8 ر  ن8دية  )ة)  تفشيت  لسيد 

 330 حصة  جتم8عية  ن أصل   60
حصة لف8ئدة  لسيد )ة) رشيدة ع8 ر 

بت8ريخ )) أبريل 2022.

تفشيت  لسيد )ة) حبيبة  لج8 عي 

حكيم 60 حصة  جتم8عية  ن أصل 
رشيدة  )ة)  حصة لف8ئدة  لسيد   60

ع8 ر بت8ريخ )) أبريل 2022.

بلمكي  عتيقة  )ة)  تفشيت  لسيد 

 60 أصل  حصة  جتم8عية  ن   (0
حصة لف8ئدة  لسيد )ة) رشيدة ع8 ر 

بت8ريخ )) أبريل 2022.

 (0 )ة) صب8ح ب8نش  تفشيت  لسيد 

حصة  جتم8عية  ن أصل 60 حصة 
لف8ئدة  لسيد )ة) رشيدة ع8 ر بت8ريخ 

)) أبريل 2022.

ع8 ر  )ة)  دريس  تفشيت  لسيد 

 250 حصة  جتم8عية  ن أصل   70
حصة لف8ئدة  لسيد )ة) رشيدة ع8 ر 

بت8ريخ )) أبريل 2022.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   22 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 590).
520I

ETAMCO

LHAJ AGRI الحاج اغري
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

ETAMCO
)0) ش8رع عال7 بن عبد هللا حي 

 لسع8دة ويسالن  كن8س ، 50080، 
 كن8س  ملغرب

 لح8ج  غرLHAJ AGRI 1 شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 75  لط8بق 
 الو7 ش8رع  ملسيرة حي  لسع8دة 
ويسالن 75  لط8بق  الو7 ش8رع 

 ملسيرة حي  لسع8دة ويسالن 50080 
 كن8س  ململكة  ملغربية.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.50765
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تم تعيين   2022 أبريل   ((  ملؤرخ في 
 سير جديد للشركة  لسيد)ة) ع8 ر 

بششتى كمسير وحيد
تبع8 لقبش7  ستق8لة  ملسير.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   22 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 590).
52(I

l7artiste

EL BAHJA EXPRESS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

l7artiste
 BP904 Marrakech principal

 Marrakech BP904 Marrakech
 principal Marrakech، 40000،

Marrakech Maroc
EL BAHJA EXPRESS شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
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وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 

 TARGA SIDI MBAREK N 87

MARRAKECH - 40000  ر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(276(7

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (5

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 EL  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.BAHJA EXPRESS

 : بإيج8ز  غرض  لشركة 

.NEGOCIANT

 : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 TARGA SIDI MBAREK N 87

MARRAKECH - 70000  ر كش 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد ahmed rochdi عنش نه) ) 

 marrakech 70000 marrakech

.maroc

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد ahmed rochdi عنش نه) ) 

 marrakech 70000 marrakech

maroc

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   (7 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم -.

522I

SANISINWA SERVICES

اف ان بي اي اينفيست
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SANISINWA SERVICES

 N° 101 LOT TGHAT 2 RTE

 MEKNES RDC A GAUCHE FES ،

30000، FES MAROC

 ف  ن بي  1  ينفيست شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي برن8 ج 

 لهدى - ب -  تجر رقم 0) و د ف8س 

- 30000 ف8س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

72325

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 )2  8رس 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 إلقتض8ء بمختصر تسميته8 :  ف  ن 

بي  1  ينفيست .

:  لبن8ي8ت  غرض  لشركة بإيج8ز 

-  ملع8 الت  لعق8رية  الخرى- شر ء و 

بيع  لعق8ر ت.

برن8 ج   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 لهدى - ب -  تجر رقم 0) و د ف8س - 

30000 ف8س  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 750  : كريم  زي8تني  بن8ني   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

750 حصة   :  لسيدة عر قي حرية 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 لسيد بن8ني زي8تني فهد : 50 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 لسيد بن8ني زي8تني نيل : 50 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد بن8ني زي8تني كريم عنش نه) ) 
2)  لشقة )) زنقة ال لة   ينة  ملدينة 

 لجديدة 30000 ف8س  ملغرب.
عنش نه) )  حرية  عر قي   لسيدة 
طريق   ( صشلين8  2)  ق8 ة  فيال 

 يمشز ر 30000 ف8س  ملغرب.
 لسيد بن8ني زي8تني فهد عنش نه) ) 
طريق   ( صشلين8  2)  ق8 ة  فيال 

 يمشز ر 30000 ف8س  ملغرب.
 لسيد بن8ني زي8تني نيل عنش نه) ) 
طريق   ( صشلين8  2)  ق8 ة  فيال 

 يمشز ر 30000 ف8س  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد بن8ني زي8تني كريم عنش نه) ) 
2)  لشقة )) زنقة ال لة   ينة  ملدينة 

 لجديدة 30000 ف8س  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   20 بت8ريخ  بف8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 27)2.
523I

sabahinfo

شركة نبيل أكرو أليمونتير
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وف8ة شريك

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

شركة نبيل أكرو أليمشنتير شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 
79 و جهة  ملرس - 73000 قلعة 

 لسر غنة  ملغرب.
وف8ة شريك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.68(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
2022 تم  إلعالم  25 أبريل   ملؤرخ في 
تشزيع  و  لشبي  عمر  بشف8ة  لشريك 
لرسم   

ً
تبع8 على  لشرثة  حصصه 

 2022 فبر ير   23 في   إلر ثة  ملؤرخ 
ب8لشكل  ألتي :

 لسيد)ة) نبيل لشبي ، 92 حصة .

 لسيد)ة)  حمد لشبي ، 8) حصة.

 لسيد)ة) أسم8ء لشبي ، 9 حصة .

 لسيد)ة) ف8طمة  لزهر ء لشبي ، 9 

حصة .

 9  ، يد كي   لسيد)ة)  لسعدية 

حصة .

 لسيد)ة) زهرة  للبي ، 3) حصة .

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية بقلعة  لسر غنة بت8ريخ 07 

 18 2022 تحت رقم 199/2022.

527I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

FORET TARTARA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 ش8رع سيد1  حمد ، 5000)، 

 لخميس8ت  ملغرب

FORET TARTARA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 35 حي 

 ال ل و مل8س  لخميس8ت - 5000) 

 لخميس8ت  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.26225

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر   202( أكتشبر   07 في   ملؤرخ 

حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

رأسم8له8  FORET TARTARA  بلغ 

وعنش ن  قره8  درهم   (0.000

حي  ال ل و مل8س   35  إلجتم8عي رقم 

5000)  لخميس8ت   -  لخميس8ت 

عدم  لقدرة على   :  ملغرب نتيجة 7 

تحقيق  لهذف.

رقم  ب  حدد  قر  لتصفية  و 

 - و مل8س  لخميس8ت  حي  ال ل   35

5000)  لخميس8ت  ملغرب. 
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و عين:
ملر ني  سيد1  حمد    لسيد)ة) 
حي حكم8ت  لخميس8ت  و عنش نه) ) 
5000)  لخميس8ت  ملغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
تبليغ  لعقشد و  حل    ملخ8برة 

 و  لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بت8ريخ ب8لخميس8ت    البتد ئية 

 7)  8رس 2022 تحت رقم 25).

525I

PF EXPERTS

GROUPE ENSEI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
 32RUE BENATYA GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC
GROUPE ENSEI شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع 
 سلم تجزئة بشك8ر  لط8بق 3 شقة 

رقم 7) ب8ب دك8لة - 70000  ر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(25055

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   25
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. GROUPE ENSEI

-در سة   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
وتصميم  ملش قع  و  خرين

-تطشير و ملس8عدة في إق8 ة نظ8م 
 علش 8ت

- ق8و7 تنظيم أحد ث.
ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
شقة   3 بشك8ر  لط8بق  تجزئة   سلم 
70000  ر كش  7) ب8ب دك8لة -  رقم 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 DRISS BERRADA :  لسيد 
درهم   (0 بقيمة  حصة   (0.000

للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 DRISS BERRADA  لسيد 
 LOT MAMONIA IMM عنش نه) ) 
 7 RCE BELAL 3EME ETAGE APPT

FES 70000 5  ر كش  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 DRISS BERRADA  لسيد 
 LOT MAMONIA IMM عنش نه) ) 
 7 RCE BELAL 3EME ETAGE APPT

FES 70000 5  ر كش  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   29 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3)353).
526I

Fiduciaire ibn khaldoune

SOCIETE GOUT UNIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 ش8رع  شال1  سم8عيل ز وية 

زنقة تشنس برشيد  ملغرب، 00)26، 
برشيد  ملغرب

SOCIETE GOUT UNIQUE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي رقم 3) 
ش8رع  حمد  لخ8 س  لط8بق  لث8لث 
يس8ر تجزئة  ليسر - 00)26 برشيد 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(6579

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.SOCIETE GOUT UNIQUE

:  ستير د  بإيج8ز  غرض  لشركة 

وتسشيق  نتج8ت تجميد  ملشروب8ت 

 الصلية.
 (3 رقم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

ش8رع  حمد  لخ8 س  لط8بق  لث8لث 

برشيد   26(00  - يس8ر تجزئة  ليسر 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 BENHAMOU ELIE : (00 لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 ENERGIE PLUS »SAS : لشركة 

900 حصة بقيمة 00) درهم للحصة 

.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 29 عنش نه) )  بنحمش   لسيد  لى 

 TER AVENUE JEAN PERROT

GRENOBLE 00)38 فرنس8.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 29 عنش نه) )  بنحمش   لسيد  لى 

 TER AVENUE JEAN PERROT

GRENOBLE 00)38 فرنس8

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  05 بت8ريخ  ببرشيد   البتد ئية 

2022 تحت رقم 776.

527I

FINANCE CENTER

FLEURS INVEST
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

FLEURS INVEST شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي إق8 ة 
برج  لزيتشن  جمشعة ) شقة 0) 

عم8رة 6  لط8بق 3  ملح8 يد - 70000 
 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(27987

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 )2  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.FLEURS INVEST
:  لبن8ي8ت،  غرض  لشركة بإيج8ز 

 نعش عق8ر1.
إق8 ة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 (0 شقة   ( برج  لزيتشن  جمشعة 
عم8رة 6  لط8بق 3  ملح8 يد - 70000 

 ر كش  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 بلغ رأسم78  لشركة: 2.000.000 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 : عبد  لص8دق   لسيد  نصر 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (0.000

للحصة .
 : عبد  لص8دق   لسيد   نصر 

0000) بقيمة 00) درهم.
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و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عبد  لص8دق   لسيد  نصر 

 97 رقم  تجزئة  لنسيم  عنش نه) ) 

 سكجشر 70000  ر كش  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  ف8طمة  بشتج8   لسيدة 

97  سكجشر  رقم  تجزئة  لنسيم 

70000  ر كش  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   27 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم )3522).
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Valoris Partners

EVE PARA
إعالن  تعدد  لقر ر ت

Valoris Partners

 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et

 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

EVE PARA »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: إق8 ة 

وس8م 2 زنقة  لق8يد أحمد  لط8بق ) 

 لشقة 5،  رس  لسلط8ن - -  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.27(80(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

تم  تخ8ذ   2022 أبريل   (3  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 

على  ستشى  لسجل   لتصحيح 

 EVE PARA  لتج8ر1 ب8إلش8رة إلى أن 

هي شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  شركة  وليست  شريكين   ع 

شريك  ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

و حد.

على  ينص  2:  لذ1  رقم  قر ر 

تج8ر1  شع8ر  إض8فة   8يلي: 

السم   »PARAMARKET BEAUTY«

 لشركة.

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

بند رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 

تعديل  قتضي8ت  لنظ8م  ألس8�ضي 

للشركة

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 05 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 18 2022 تحت رقم 823250.
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ste cofiguer sarl

مجموعة ذات النفع االقتصادي 

- حليب جرسيف-

شركة  ملس8همة

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

 جمشعة ذ ت  لنفع  القتص8د1 - 

حليب جرسيف- شركة  ملس8همة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ركز 

 ملجلس  لفالحي - 00)35 جرسيف 

 ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(079

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

2022 تم تحشيل  20 أبريل   ملؤرخ في 

للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 

 35(00  - » ركز  ملجلس  لفالحي 

هش رة  »دو ر  إلى  جرسيف  ملغرب« 

 - رحش  هش رة  والد   والد  لقند�ضي 

00)35 جرسيف  ملغرب«.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  07  البتد ئية بجرسيف بت8ريخ 

2022 تحت رقم 1311/2022.

530I

CRB CONSEIL

ECA SOLUTIONS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تغيير تسمية  لشركة

CRB CONSEIL

حي  لهن8ء ش8رع  بن سين8 رقم 7)2 ، 

20280،  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

ECA SOLUTIONS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  الجتم8عي 38)، 

تق8طع ش8رع  نف8 وش8رع  لزرقطشني 

 لد ر  لبيض8ء - 20000  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

(2537(

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

تم   2022 28  8رس  في   ملؤرخ 

 ECA« تسمية  لشركة  ن  تغيير 

 FINARE« إلى   »SOLUTIONS

. »SOLUTIONS

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 26 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 79)822.

53(I

رشيكالص

رشيكالص
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

رشيكالص

بني بشيغم8رن  ريم8م  حد دن كلعية 

 لن8ظشر ، 62000،  لن8ظشر  ملغرب
رشيكالص شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي بني 

بشيغم8رن  ريم8م  حد دن - 62000 

 لن8ظشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

2700(

في حر  ؤرخ  عقد   بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 أبريل   (7  
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

رشيكالص .
و  بيع   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

تركيب جميع  نش ع  لزج8ج.
بني   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 62000  - بشيغم8رن  ريم8م  حد دن 

 لن8ظشر  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (0.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  رشيد   لسيد  بغ8ط 
 62000 بشيفرور  بني  دو ر  حد دن 

 لن8ظشر  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )  رشيد   لسيد  بغ8ط 
 62000 بشيفرور  بني  دو ر  حد دن 

 لن8ظشر  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   25  البتد ئية ب8لن8ضشر بت8ريخ 

2022 تحت رقم 650.
532I

CABINET CADRE CONSEIL

FAELYO CAR SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
FAELYO CAR SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي  يت 

 كضيف  لجديد رقم 559 ورز ز ت - 
75000 ورز ز ت  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
((97(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.FAELYO CAR SARL
كر ء   -  : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لسي8ر ت بدون س8ئق.
حي  يت   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 كضيف  لجديد رقم 559 ورز ز ت - 

75000 ورز ز ت  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسم78  لشركة:   بلغ 

00.000,00) درهم،  قسم ك8لت8لي:
 337  : يشسف   لسيد  يت سكش 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 333  : بشلعي8ط   لسيد  لحسين 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 333  : ف8طمة   لسيد  لس8ئح 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
يشسف  سكش   لسيد  يت 
قصر  زو لة  وفشس  عنش نه) ) 
 لرشيدية 52000  لرشيدية  ملغرب.

بشلعي8ط   لسيد  لحسين 
تنغير  عنش نه) )  غنسلن  كنيشن 

75800 تنغير  ملغرب.
 لسيدة  لس8ئح ف8طمة عنش نه) ) 
ورز ز ت  حد ئق  حي  يت  كضيف 
عم8رة 06  لشقة 02 ورز ز ت 75000 

ورز ز ت  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  يت سكش يشسف عنش نه) ) 
قصر  زو لة  وفشس  لرشيدية 

52000  لرشيدية  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  05 بت8ريخ  بشرز ز ت   البتد ئية 

2022 تحت رقم 77).

533I

mohammed boumzebra

QAOUMI ESPACE SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 QAOUMI ESPACE SERVICES

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : زنقة 
خريبكة  لرقم 80 و 82 - 23200 

 لفقيه بن ص8لح  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
.3363

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تقرر حل   2022 أبريل   (9  ملؤرخ في 
 QAOUMI ESPACE SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
رأسم8له8   لشريك  لشحيد  بلغ 
وعنش ن  قره8  درهم   90.000,00
و   80  إلجتم8عي زنقة خريبكة  لرقم 
82 - 23200  لفقيه بن ص8لح  ملغرب 
نتيجة الالز ة  القتص8دية و كشفيد 

.(9
و عين:

 لسيد)ة) ط8رق قش ي و عنش نه) ) 
23200  لفقيه بن   لفقيه بن ص8لح 

ص8لح  ملغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 
زنقة  وفي   2022 أبريل   (9 بت8ريخ 
 23200  -  82 و   80 خريبكة  لرقم 

 لفقيه بن ص8لح  ملغرب.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
بت8ريخ  بن ص8لح  ب8لفقيه   البتد ئية 

26 أبريل 2022 تحت رقم 26).

537I

MOGADOR GESTION

 LES ALIZES

ELECTROMENAGER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

 LES ALIZES ELECTROMENAGER

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي دك8ن 

ب8لط8بق  لسفلي رقم 358 )0 تجزئة 

 لبحيرة  لشطر  لر بع - 77000 

 لصشيرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

6(2(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   0(

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 LES  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.ALIZES ELECTROMENAGER

بيع   -  : بإيج8ز  غرض  لشركة 

 الجهزة  اللكترو نزلية،

و  بيع  الالت  لصن8عية   -

 لتجهيز ت  ملختلفة..

دك8ن   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

358 )0 تجزئة  ب8لط8بق  لسفلي رقم 

 77000  -  لبحيرة  لشطر  لر بع 

 لصشيرة  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 
درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيدة  ينة نصر  لدين : 000.) 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

نصر  لدين   لسيدة  ينة 
عنش نه) ) 62) تجزئة  لرونق 77000 

 لصشيرة  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
نصر  لدين   لسيدة  ينة 
عنش نه) ) 62) تجزئة  لرونق 77000 

 لصشيرة  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
29 أبريل   البتد ئية ب8لصشيرة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 146/2021.
535I

fam consulting

LOUBNA STYLE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

fam consulting
 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9
، 40000، marrakech maroc
LOUBNA STYLE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  حل 2 
 لهن8 7 م 2 لشط  الزده8ر  ر كش - 

70000  ر كش  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(25(2(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (5
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
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عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. LOUBNA STYLE
بيع  ملال   : بإيج8ز  غرض  لشركة 

بس .
 2 :  حل  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 - لشط  الزده8ر  ر كش   2 م   7  لهن8 

70000  ر كش  ملغرب .
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 20.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيدة لبنى  لشرب8تلي عنش نه) ) 
ت8ركة  ر كش   ( رقم  بريكة  جن8ن 

70000  ر كش  ملغرب .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة لبنى  لشرب8تلي عنش نه) ) 
ت8ركة  ر كش   ( رقم  بريكة  جن8ن 

70000  ر كش  ملغرب 
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  07 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35367).
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consultana

 SUPERIOR INSTITUTIONS
 OF SCIENCE AND

 TECHNOLOGY PRIVE
 AGADIR SARL AU« sous
enseigne » SIST AGADIR

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

حل شركة

consultana
زنقة أحمد  لطشقي،إق8 ة أوروق ، 
 لط8بق  لث8لث،رقم 3)، 20080، 

maroc لد ر  لبيض8ء 
 SUPERIOR INSTITUTIONS OF
 SCIENCE AND TECHNOLOGY
 PRIVE AGADIR SARL AU« sous
enseigne » SIST AGADIR شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد)في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي زنقة أحمد 

 لطشقي إق8 ة أوروق  لط8بق  لث8لث 

رقم 3) - 20080  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.773273

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر   2022 7)  8رس  في   ملؤرخ 

ذ ت  سؤولية  حدودة  حل شركة 

 SUPERIOR ذ ت  لشريك  لشحيد 

 INSTITUTIONS OF SCIENCE

 AND TECHNOLOGY PRIVE

 AGADIR SARL AU« sous

enseigne » SIST AGADIR  بلغ 

وعنش ن  درهم   (00.000 رأسم8له8 

 قره8  إلجتم8عي زنقة أحمد  لطشقي 

إق8 ة أوروق  لط8بق  لث8لث رقم 3) - 

20080  لد ر  لبيض8ء  ملغرب نتيجة 

7 : تشقيف  لنش8ط.

زنقة  ب  حدد  قر  لتصفية  و 

أوروق  لط8بق  إق8 ة  أحمد  لطشقي 

20080  لد ر   -  (3 رقم   لث8لث 

 لبيض8ء  ملغرب. 

و عين:

 TARIQ HAFIDH  لسيد)ة) 

OBAIDE و عنش نه) ) 37 زنقة  ألخشة 

00)20  لد ر  ر سين  حي   (2 شقة 

 لبيض8ء  ملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

زنقة   : ب8لتصفية   لشث8ئق  ملتعلقة 

أوروق  لط8بق  إق8 ة  أحمد  لطشقي 

 لث8لث رقم 3)

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 25 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822387.
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consultana

 BRITISH ACADEMY

BOUSKOURA PRIVE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

حل شركة

consultana

زنقة أحمد  لطشقي،إق8 ة أوروق ، 

 لط8بق  لث8لث،رقم 3)، 20080، 

maroc لد ر  لبيض8ء 

 BRITISH ACADEMY

BOUSKOURA PRIVE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد)في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي زنقة 

أحمد  لطشقي إق8 ة أوروق  لط8بق 

 لث8لث رقم 3)  ملغرب 20080  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.772(25

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر   2022 ))  8رس  في   ملؤرخ 

ذ ت  سؤولية  حدودة  حل شركة 

 BRITISH ذ ت  لشريك  لشحيد 

 ACADEMY BOUSKOURA

 (00.000 رأسم8له8  PRIVE  بلغ 

درهم وعنش ن  قره8  إلجتم8عي زنقة 

أوروق  لط8بق  إق8 ة  أحمد  لطشقي 

 لث8لث رقم 3)  ملغرب 20080  لد ر 

تشقيف   :  7 نتيجة   لبيض8ء  ملغرب 

 لنش8ط .

زنقة  ب  حدد  قر  لتصفية  و 

أوروق  لط8بق  إق8 ة  أحمد  لطشقي 

 لث8لث رقم 3)  ملغرب 20080  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب. 

و عين:

 TARIQ HAFIDH  لسيد)ة) 

OBAIDE و عنش نه) ) 37 زنقة  ألخشة 

00)20  لد ر  ر سين  حي   (2 شقة 

 لبيض8ء  ملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 
و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 
زنقة   : ب8لتصفية   لشث8ئق  ملتعلقة 
أوروق  لط8بق  إق8 ة  أحمد  لطشقي 

 لث8لث رقم 3)
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 25 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 8رس 2022 تحت رقم 822386.

538I

CMA GESTION

كومبرودن
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC
كش برودن »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنش ن  قره8  الجتم8عي: رقم )3 
درب سيد1  سعشد سيد1 بن 
سليم8ن - 70000  ر كش  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.67(25
بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 أبريل   07  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 
حصة  جتم8عية  00)  ئة  تفشيت 
 ن  لسيد جشسيب  8ري8  شنتيريش7 
بيلي و  لسيدة سشني8  بريسيش كشند 
يشسف  لصديق  لف8ئدة  لسيد 
بش لنش ضر و  لسيدة ستف8ني صشفي 

 يشل تركشلت كبشرو
قر ر رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 
وتعيين   ستق8لة  ملسيرين  لقد 8ء 
 سيرين جدد لشركة  لسيد يشسف 
للبط8قة  بش لنش ضر لح8 ل   لصديق 
و  لسيدة   EE  580358  لشطنية 
تركشلت  صشفي  يشل  ستف8ني 
رقم  لبط8قة  الق8 ة  كبشرو لح8 لة 

.6765369F
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قر ر رقم 3:  لذ1 ينص على  8يلي: 
 ض8فة إسم تج8ر1 »ري8ض ب8لش«

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 
 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

بند رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 
 ض8فة  إلسم تج8ر1 »ري8ض ب8لش«

بند رقم 6:  لذ1 ينص على  8يلي: 
50 حصة 7  تشزيع  لحصص  صبح 
 لسيد يشسف  لصديق بش لنش ضر و 
50 حصة 7  لسيدة ستف8ني صشفي 

 يشل تركشلت كبشرو
ينص  6):  لذ1  رقم  بند 
جدد  تعيين  سيرين  على  8يلي: 
يشسف  لصديق  لشركة  لسيد 
للبط8قة  لشطنية  بش لنش ضر لح8 ل 
EE580358 و  لسيدة ستف8ني صشفي 
 يشل تركشلت كبشرو لح8 لة لبط8قة 

 6765369F الق8 ة 
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  05 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 7825.
539I

Gescompte

STE: JMAA PLOMB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

Gescompte
 bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

STE: JMAA PLOMB شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي حي 

 لنصر2 زنقة 8 رقم 6)  لط8بق 
 ألر�ضي - 20050  لد ر  لبيض8ء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.285025

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
تقرر حل   2022 ين8ير   (7  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
STE: JMAA PLOMB  بلغ رأسم8له8 
وعنش ن  قره8  درهم   (0.000,00

رقم   8 زنقة   إلجتم8عي حي  لنصر2 

20050  لد ر   - 6)  لط8بق  ألر�ضي 

في  أز ة   :  7 نتيجة   لبيض8ء  ملغرب 

نش8ط  لشركة .

حي  ب  حدد  قر  لتصفية  و 
6)  لط8بق  رقم   8 زنقة   لنصر2 

20050  لد ر  لبيض8ء   -  ألر�ضي 

 ملغرب. 

و عين:

عبد  لشه8ب ب8ب8حنيني   لسيد)ة) 

زكيد  دو ر  ملحروك فم  و عنش نه) ) 

)ة)  كمصفي  ط8ط8  ملغرب   20050

للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 03 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

فبر ير 2022 تحت رقم )30))8.

570I

ديش ن  ملشثق  حمد   ين بنيس  شثق بطنجة

AYA 3 S STORE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ديش ن  ملشثق  حمد   ين بنيس 

 شثق بطنجة

س8حة  شز ر 0)، زنقة  ليمن، ز وية 
زنقة  الردن،  لط8بق  لث8ني رقم 6 

 ق8 ة  لش8طئ  لبريد  اللكتروني 

 - benaminot@hotmail.com :

 له8تف : 0539975255، 90000، 

طنجة  ملغرب

AYA 3 S STORE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  لدريسية 

)، 72، ش8رع ط8رق  بن زي8د،  لط8بق 

 الر�ضي، رقم )أ - 90000 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(26283

في  عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 5)  8رس 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 AYA 3  إلقتض8ء بمختصر تسميته8 : 

.S STORE

:  لتج8رة  بإيج8ز  غرض  لشركة 

في  ملالبس  لج8هزة و  لديكشر و ث8ث 

 ملنز7  لخفيف ب8لجملة و  لتقسيط.

عنش ن  ملقر  الجتم8عي :  لدريسية 

)، 72، ش8رع ط8رق  بن زي8د،  لط8بق 
طنجة   90000  - )أ  رقم   الر�ضي، 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (0.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

حصة   35  : زرو  سعيد   لسيد 

بقيمة 3.500 درهم للحصة .

 لسيدة   78  لعبشتي  لتمسم8ني 

درهم   2.000 بقيمة  حصة   20  :

للحصة .

حصة   (5  : زرو  يسر    لسيدة 

بقيمة 500.) درهم للحصة .

حصة   (5  : زرو   لسيد سليم8ن 

بقيمة 500.) درهم للحصة .

حصة   (5  : زرو  أيشب   لسيد 

بقيمة 500.) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد سعيد زرو عنش نه) ) قط8ع 
7، بلشك أوه، رقم 6، زنقة  لي8سمين، 

حي  لري8ض 07)0)  لرب8ط  ملغرب.

 لسيدة   78  لعبشتي  لتمسم8ني 
عنش نه) ) قط8ع 7، بلشك أوه، رقم 6، 
 (0(07 زنقة  لي8سمين، حي  لري8ض 

 لرب8ط  ملغرب.

 لسيدة يسر  زرو عنش نه) ) قط8ع 
7، بلشك أوه، رقم 6، زنقة  لي8سمين، 

حي  لري8ض 07)0)  لرب8ط  ملغرب.

عنش نه) )  زرو  سليم8ن   لسيد 
زنقة   ،6 رقم  أوه،  بلشك   ،7 قط8ع 
 (0(07 حي  لري8ض   لي8سمين، 

 لرب8ط  ملغرب.
 لسيد أيشب زرو عنش نه) ) قط8ع 
7، بلشك أوه، رقم 6، زنقة  لي8سمين، 

حي  لري8ض 07)0)  لرب8ط  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة يسر  زرو عنش نه) ) قط8ع 
7، بلشك أوه، رقم 6، زنقة  لي8سمين، 

حي  لري8ض 07)0)  لرب8ط  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   (2 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 3266.
57(I

FIDUCIAIRE RAFYA

»DAR WLADI«
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE RAFYA
ش8رع عبد  لرحم8ن  لدك8لي، تجزئة 

 لنخل، عم8رة 9،  لشقة 2،  لجديدة 
، 27000،  لجديدة  ملغرب

»DAR WLADI« »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: ش8رع عبد 
 لرحم8ن  لدك8لي، تجزئة  لنخل، 

عم8رة 9،  لشقة رقم 2،  لجديدة. - 
27000  لجديدة  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
.(5(9(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 أبريل   20  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 
 »DAR WLADI« تقرر حل  لشركة 
شركـة  حدودة  ملسؤولية وتم تعيين 
 لسيدة أسم8ء  بن  ش�ضى كمصفية 
في  وعين  قر  لتصفية  للشركة، 
عبد  لرحم8ن   لعنش ن  لت8لي:ش8رع 
 ،9 عم8رة  تجزئة  لنخل،   لدك8لي، 

 لشقة رقم 2،  لجديدة.
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
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على  ينص  29:  لذ1  رقم  بند 

وتصفية  بحل   8يلي:  لبند  لخ8ص 

 لشركة.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

28 أبريل   البتد ئية ب8لجديدة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 27780.

572I

CAGERE

BEEFLOW
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

CAGERE

258 زنقة  صطفى  ملع8ني ، 

30)20،  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

BEEFLOW شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 2) زنقة 

صبر1 بشجمعة  لدور  ألو7 شقة 

رقم 6 - 0))20  لد ر  لبيض8ء 

 ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

538229

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 09  8رس 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.BEEFLOW

غرض  لشركة بإيج8ز :  الستع8نة 

عالق8ت  إلد رة  خ8رجية  بمص8در 

 لعمالء.

تطشير تكنشلشجي8  ملعلش 8ت.

 ستير د وتصدير جميع  ملنتج8ت 

و لخد 8ت.

زنقة   (2  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

صبر1 بشجمعة  لدور  ألو7 شقة رقم 

0))20  لد ر  لبيض8ء  ململكة   -  6

 ملغربية.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 بلغ رأسم78  لشركة: 0.000,00) 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد سعيد  لحد تي عنش نه) ) 
2)زنقة صبر1 بشجمعة  لدور  ألو7 

0))20  لد ر  لبيض8ء   6 رقم  شقة 

 ململكة  ملغربية.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد سعيد  لحد تي عنش نه) ) 
2)زنقة صبر1 بشجمعة  لدور  ألو7 

0))20  لد ر  لبيض8ء  رقم6  شقة 

 ململكة  ملغربية

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 28 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 8رس 2022 تحت رقم -.

573I

 كتب  لص8بر1

TINGIFLAT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تغيير تسمية  لشركة

 كتب  لص8بر1

ش8رع  شلي إسم8عيل زنقة أكدير 

أبر ج طنجة بلشك) لط8بق  لث8لث 

رقم29 طنجة ، 90000، طنجة 

 ملغرب

TINGIFLAT شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  الجتم8عي ش8رع 

بيتهشفن  ق8 ة  لشهب8ء بلشك  3 رقم 

72 - 90000 طنجة  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

37779

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تم تغيير   2022 فبر ير   02  ملؤرخ في 

 »TINGIFLAT« تسمية  لشركة  ن 

. »KH.IMMO IKHOIN.AA« إلى

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

فبر ير   25 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 873).

577I

CORPOCONSULT SARL

ك دوبل ف إس

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تعيين  سير جديد للشركة

CORPOCONSULT SARL

 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE

 B N° 18 BEAUSEJOUR

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

ك دوبل ف إس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي إق8 ة 

أوريجن78 5)-7)تق8طع ش8رع 6 

أكتشبرو ش8رع حنين  لط8بق 3 رقم 7 

- 20250  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.(57357

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

تم تعيين   2022 7)  8رس   ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة)  جديد   سير 

جشنز غ8  لشيس  ز ب8لشس  هيرن8نديز 

كمسير آخر

تبع8 إلق8لة  سير.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 28 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822577.

575I

OSB CONSEIL

PEDIS & SERVICE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

OSB CONSEIL
 APPT N°2 IMM KARAMI 123
 RUE EL FARABI CITE DAKHAL

 ADADIR ، 8000، AGDIR
MAROC

PEDIS & SERVICE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي دو ر 
تك8درت نعب8دو در ركة  ك8دير - 

80000  ك8دير  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
5(289

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (9
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 PEDIS : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

.& SERVICE
تشزيع   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
أعم78  تنشعة   / ت8جر   /  لشقشد 

أو لبن8ء.
دو ر   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 - در ركة  ك8دير  نعب8دو  تك8درت 

80000  ك8دير  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد  لش د1 عبد  لد يم : 000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
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عبد  لد يم   لسيد  لش د1 
عنش نه) ) حي  لد خلة  لكرد ن أوالد 

ت8يمة 80000 أوالد ت8يمة  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عبد  لد يم   لسيد  لش د1 
عنش نه) ) حي  لد خلة  لكرد ن أوالد 

ت8يمة 80000 أوالد ت8يمة  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  ب8ك8دير   لتج8رية 

2022 تحت رقم 09597).
576I

CAGERE

ONAH IMPORT EXPORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

CAGERE
258 زنقة  صطفى  ملع8ني ، 
30)20،  لد ر  لبيض8ء  ملغرب
 ONAH IMPORT EXPORT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 2) زنقة 
صبر1 بشجمعة  لدور  ألو7 شقة 
رقم 6 - 0))20  لد ر  لبيض8ء 

 ململكة  ملغربية
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
53758(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 فبر ير   (8
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.ONAH IMPORT EXPORT
تج8رة   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
جميع  ملنتج8ت  وتصدير  و ستير د 

و لخد 8ت.

زنقة   (2  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

صبر1 بشجمعة  لدور  ألو7 شقة رقم 

0))20  لد ر  لبيض8ء  ململكة   -  6

 ملغربية.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 بلغ رأسم78  لشركة: 0.000,00) 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد عصم8ن سقالم عنش نه) ) 
2)زنقة صبر1 بشجمعة  لدور  ألو7 

0))20  لد ر  لبيض8ء   6 رقم  شقة 

 ململكة  ملغربية.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد عصم8ن سقالم عنش نه) ) 
2)زنقة صبر1 بشجمعة  لدور  ألو7 

0))20  لد ر  لبيض8ء  رقم6  شقة 

 ململكة  ملغربية

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 23 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 8رس 2022 تحت رقم -.

577I

Centre d’Affaire et d’Inspiration LUKUSِ

CHARAFI DISTRIBUTION
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 Centre d›Affaire et d›Inspirationِ

LUKUS

 Lot, Ismail Avenue Omar Ibn

 Abdelaziz N° 01 3ème étage

 Larache ، 92000، LARACHE

MAROC

 CHARAFI DISTRIBUTION

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي تجزئة 

إسم8عيل ش8رع عمر بن عبد لعزيز 

رقم )0  لط8بق  لث8لث - 92000 

 لعر ئش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

6807

 (2 في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل 

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

. CHARAFI DISTRIBUTION

بيع  : بإيج8ز   غرض  لشركة 

 و شر ء  ملش د  لغد ئية و أدو ت و  ش د 

 لتنظيف .

تجزئة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

إسم8عيل ش8رع عمر بن عبد لعزيز 
 92000  - )0  لط8بق  لث8لث  رقم 

 لعر ئش  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 : أ ين  لشرفي   لسيد  حمد 

درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

أ ين  لشرفي   لسيد  حمد 
 ( زنقة  لتشت   7 رقم  عنش نه) ) 

 لنرجس ب 30050 ف8س  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

أ ين  لشرفي   لسيد  حمد 
 ( زنقة  لتشت   7 رقم  عنش نه) ) 

 لنرجس ب 30050 ف8س  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

27 أبريل   البتد ئية ب8لعر ئش بت8ريخ 

2022 تحت رقم 765.

578I

WINIUM Expertوينيشم إكسبير

GHALIMED DISTRIBUTION
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

WINIUM Expertوينيشم إكسبير
رقم 0)  بنى ت8شفين نهج يعقشب 
 ملريني جيليز، 70020،  ر كش 

 ملغرب
 GHALIMED DISTRIBUTION

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي دو ر 
 والد برحمشن سيد1  بر هيم  لبشر 

 ر كش - 70000  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
736(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 27  8رس 
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.GHALIMED DISTRIBUTION
:  عد د  بإيج8ز  غرض  لشركة 
 حل لتج8رة  ملش د  لغذ ئية،  ستير د 

وتصدير.
دو ر   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 والد برحمشن سيد1  بر هيم  لبشر 

 ر كش - 70000  ر كش  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 : برعمي  صالح  لدين   لسيد 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
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برعمي  صالح  لدين   لسيد 

دو ر  والد برحمشن سيد1  عنش نه) ) 

70000  ر كش   بر هيم  لبشر 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

برعمي  صالح  لدين   لسيد 

دو ر  والد برحمشن سيد1  عنش نه) ) 

 بر هيم  لبشر 70000  ر كش  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   2( بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35005).

579I

FIDUTRACO CONSULTING

 MOROCCO RELOCATION

SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

 MOROCCO RELOCATION

SERVICES شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد)في 

طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي سيد1 

 لخدير زنقة 72  لرقم 7)  لحي 

 لحسني - -  لد ر لبيض8ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.335503

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

تقرر حل   2022 أبريل   (9  ملؤرخ في 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 MOROCCO  لشريك  لشحيد 

RELOCATION SERVICES  بلغ 
وعنش ن  درهم   (00.000 رأسم8له8 

سيد1  لخدير   قره8  إلجتم8عي 
 -  - 7)  لحي  لحسني  72  لرقم  زنقة 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب نتيجة 7 : عدم 

 ردوية نش8طه8.

زنقة  ب  حدد  قر  لتصفية  و 

 -  - تجزئة  لسفر ء   3(2 جب8لة رقم 

 لرب8ط  ملغرب. 

و عين:

هش8م  حر و عنش نه) )   لسيد)ة) 
زنقة جب8لة رقم 2)3 تجزئة  لسفر ء 

-  لرب8ط  ملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 05 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 18 2022 تحت رقم )82325.

550I

FIDUCIAIRE RAFYA

»FRAMAGH NEGOCE«
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE RAFYA

ش8رع عبد  لرحم8ن  لدك8لي، تجزئة 

 لنخل، عم8رة 9،  لشقة 2،  لجديدة 

، 27000،  لجديدة  ملغرب

»FRAMAGH NEGOCE« »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: 97، 

 ملنطقة 6، حي  ملن8ر،  لجديدة - 

27000  لجديدة  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.2585

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

تم  تخ8ذ   200( ين8ير   (6  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

قر ر رقم ):  لذ1 ينص على  8يلي: 

 FRAMAGH« حل  لشركة:  تقرر 

شركـة  حدودة   »NEGOCE

عبد  تعيين  لسيد  وتم   ملسؤولية 

للشركة،  كمصفي  لشرف   لحكيم 

في  لعنش ن  وعين  قر  لتصفية 

حي  ملن8ر،   ،6  لت8لي:97،  ملنطقة 

 لجديدة.

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

على  ينص  29:  لذ1  رقم  بند 

وتصفية  بحل   8يلي:  لبند  لخ8ص 

 لشركة

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

8) أبريل   البتد ئية ب8لجديدة بت8ريخ 

)200 تحت رقم 2996.

55(I

 كتب  لص8بر1

 YASSMINE ET LAMIAE

IMMOBILIERE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير تسمية  لشركة

 كتب  لص8بر1

ش8رع  شلي إسم8عيل زنقة أكدير 

أبر ج طنجة بلشك) لط8بق  لث8لث 

رقم29 طنجة ، 90000، طنجة 

 ملغرب

 YASSMINE ET LAMIAE

IMMOBILIERE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  الجتم8عي ش8رع 

ت8رود نت  ق8 ة  بر ج طنجة بلشك 

9  كتب رقم 7 - 90000 طنجة 

 ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

50983

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تم تغيير   2022 فبر ير   03  ملؤرخ في 

 YASSMINE ET« تسمية  لشركة  ن

KH.« إلى »LAMIAE IMMOBILIERE

. »BETON ET IMMO

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

03  8رس  بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 2037.

552I

CORPOCONSULT SARL

برج كابيتال
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

CORPOCONSULT SARL

 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE

 B N° 18 BEAUSEJOUR

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

برج ك8بيت78 شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 37 زنقة 

أيت ب8 عمر ن - 20250  لد ر 

 لبيض8ء  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.3283(7

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تم تعيين   2022 )0  8رس   ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة)  جديد   سير 

عيشش كريم كمسير وحيد

تبع8 لقبش7  ستق8لة  ملسير.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 06 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

 18 2022 تحت رقم 823333.

553I

CAGERE

QARMAZI-CONCEPT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

CAGERE

258 زنقة  صطفى  ملع8ني ، 

30)20،  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

QARMAZI-CONCEPT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 73 زنقة 
 بش شج8ع  لفرد1 ش8رع برجشن 

- 20050  لد ر  لبيض8ء  ململكة 

 ملغربية.

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.2030((
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بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

 ملؤرخ في )0  8رس 2022 تم تحشيل 

للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 

ش8رع  زنقة  بش شج8ع  لفرد1   73«

20050  لد ر  لبيض8ء   - برجشن 

جمير   »إق8 ة  إلى   ململكة  ملغربية« 

د ود  وزنقة  زنقة  لكس8ر  ز وية 

20330  لد ر   -  لظ8هر1  ملع8ريف 

 لبيض8ء  ململكة  ملغربية«.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 06 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 820089.

557I

 كتب  لص8بر1

KA-IMMOBILIERE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير تسمية  لشركة

 كتب  لص8بر1

ش8رع  شلي إسم8عيل زنقة أكدير 

أبر ج طنجة بلشك) لط8بق  لث8لث 

رقم29 طنجة ، 90000، طنجة 

 ملغرب

KA-IMMOBILIERE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  الجتم8عي ش8رع 

 حمد6  ق8 ة  يستشرة  لط8بق 2 

رقم 07 - 90000 طنجة  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

23097

 بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي

تم   2022 فبر ير   (7 في   ملؤرخ 

KA-« تسمية  لشركة  ن  تغيير 

KH.« إلى   »IMMOBILIERE

. »IMMOBILIER

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

03  8رس  بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 2036.

555I

ديــش ن  ألستــ8ذة سليمــة بله8شمــي ديــش ن 

 ألستــ8ذة سليمــة بله8شمــي

 شثقـــــــــــة

2، زنقة أم  لبنين،  لط8بق  لث8ني، شقة -3 

وجــدة

 له8تف : 30 73 70 36 05 

 LA SOCIETE GABRAKOU«

S.A.R.L
تلقتــه  -/Iبمقتضــى عقد تشثيقي   

بله8شمــي،  شثقــة  سليمــة   ألستــ8ذة 

 07/04/2022 05و  بت8ريــخ  بشجــدة، 

وهب  لسيد  ملهد1  لحميد1   ،

حصصه  الجتم8عية    جمشع 

35 حصة  و  لتي يمتلكه8   ملتمثلة في 

في  لشركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة 
رأسم8لهــ8    »GABRAKOU  «  ملسم8ة 

درهــم   (00.000,00  الجتم8عــي 

ش8رع  وجدة  و قرهــ8  الجتم8عــي 

93  كرر،    حمد  لخ8 س  لرقم 

لف8ئدة  لسيد  حمد  لحميد1.  

تغيير  لفصش7:  تم  وألجله 

 لس8دس)6) و لس8بع )7)  ن  لق8نشني 

 ألس8�ضي للشركة وهش ك8آلتي :

 لفصل  لس8دس )6) :  لحصص

قدم  لشرك8ء  لحصص  لنقدية 

 لت8لية : 

 لسيد بنيشنس كشاللي 37.000,00 

درهم

 (2.500,00  لسيد  حمد كشاللي 

درهم

 (2.500,00 كشاللي  سمير   لسيد 

درهم

 (2.500,00  لسيد حسن كشاللي 

درهم

 لسيد  لحميد1  حمد 

0.600,00) درهم

 3.600,00  لسيد  لحميد1 فريد 

درهم

 لسيد  لحميد1  بر هيم   

3.500,00 درهم

 3.600,00  لسيدة  كر م بنعدو   

درهم

زينب     النسة  لحميد1 

800,00.) درهم.

خديجة     لسيدة  لحميد1 
800,00.) درهم

 لسيد  لحميد1 حمزة 3.600,00 
درهم

 ملجمــــــــــــــــــشع : 00.000,00) درهــــم
:  لرأسم78   (7(  :  لفصل  لس8بع 

 الجتم8عي
بمبلغ  حدد  لرأسم78  الجتم8عي 
00.000,00) درهم  قسم إلى 000) 
درهم   (00,00 بـ  حصة  جتم8عية 
للش حدة  شزعة على  لشرك8ء حسب 

حصصهم ك8لت8لي : 
 لسيد بنيشنس كشاللي 370 حصة

 لسيد  حمد كشاللي 25) حصة
 لسيد سمير كشاللي 25) حصة

 لسيد حسن كشاللي 25) حصة
 لسيد  لحميد1  حمد 

06)حصة
 لسيد  لحميد1 فريد 36 حصة

 35  لسيد  لحميد1  بر هيم   
حصة

 لسيدة  كر م بنعدو 36 حصة
 النسة  لحميد1 زينب 8) حصة

 (8 خديجة   لسيدة  لحميد1 
حصة

 لسيد  لحميد1 حمزة 36 حصة

حصة   (.000  :  ملجمــــــــــــــــــشع 
 جتم8عية

تــم  إليــد ع  لق8نشنــي   /-III
بت8ريــخ    بشجدة  ب8ملحكمــة  لتج8رية 

20/04/2022 تحت عدد 572. 
لإلشــــــ8رة و لخالصــة
ذ. سليمــة بله8شمــي

556 I

CCJF

GRUPO TEYEZ PRIVE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
GRUPO TEYEZ PRIVE »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: 6، تجزئة 

ب8ب  لخير رقم 9  لط8بق  لث8ني 

 ملنطقة ) قط8ع 2) ليس8سفة - 

20000  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.525977

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

تم  تخ8ذ   2022 أبريل   07  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

على  ينص  -):  لذ1  رقم  قر ر 

 8يلي: تغيير  إلسم  لتج8ر1

على  ينص  -2:  لذ1  رقم  قر ر 

تغيير  لهدف  إلجتم8عي   8يلي: 

للشركة

على  ينص  -3:  لذ1  رقم  قر ر 

تحيين  لق8نشن  ألس8�ضي   8يلي: 

للشركة

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

على  ينص  -):  لذ1  رقم  بند 

تغيير  السم  لتج8ر1 للشركة   8يلي: 

»GRUPO TEYEZ «:ليصبح

بند رقم -2:  لذ1 ينص على  8يلي: 

- تغيير  لهدف  الجتم8عي للشركة.

بند رقم -3:  لذ1 ينص على  8يلي: 

تحيين  لق8نشن  ألس8�ضي للشركة

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 29 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 822762.

557I
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STE FIDUCAT

AKHTIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

AKHTIR شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي كلم 7) 
طريق  لسشيهلة  ر بطين - 70000 

 ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(27875
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 فبر ير   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.AKHTIR
:  حطة  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لشقشد.
 (7 كلم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 70000  - طريق  لسشيهلة  ر بطين 

 ر كش  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 بلغ رأسم78  لشركة: 000.000.) 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد حسن  ختير : 093) بقيمة 

00) درهم.
 (093  :  لسيد  ملصطفى  ختر 

بقيمة 00) درهم.
 (093  :  لسيد  لسعيد  ختير 

بقيمة 00) درهم.
 لسيد جم78  ختير : 093) بقيمة 

00) درهم.
 (093  : نشر لدين  ختير   لسيد 

بقيمة 00) درهم.

 (093  :  لسيد عبد  إلله  ختير 

بقيمة 00) درهم.

 (258  : خدوج  شش و   لسيدة 

بقيمة 00) درهم.

 لسيدة ربيعة  ختير : 576 بقيمة 

00) درهم.

 لسيدة حبيبة  ختير : 576 بقيمة 

00) درهم.

 576  : سعيدة  ختير   لسيدة 

بقيمة 00) درهم.

 576  : ف8طمة  ختير   لسيدة 

بقيمة 00) درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  حسن  ختير   لسيد 

 70000 سع8دة  أهل  ملر بطين  دو ر 

 ر كش  ملغرب.

عنش نه) )   لسيد  ملصطفى  ختر 

 70000 سع8دة  أهل  لحيمد  دو ر 

 ر كش  ملغرب.

عنش نه) )   لسيد  لسعيد  ختير 

سع8دة  حيمد  ملر بطين  أهل  دو ر 

70000  ر كش  ملغرب.

عنش نه) )  جم78  ختير   لسيد 

سع8دة  أهل  لحيمد  ملر بطين  دو ر 

70000  ر كش  ملغرب.

 لسيد نشر لدين  ختير عنش نه) ) 

 70000 سع8دة  حيمد  أهل  دو ر 

 ر كش  ملغرب.

 لسيد عبد  إلله  ختير عنش نه) ) 

سع8دة  حيمد  ملر بطين  أهل  دو ر 

70000  ر كش  ملغرب.

عنش نه) )  خدوج  شش و   لسيدة 

سع8دة  أهل  لحيمد  ملر بطين  دو ر 

70000  ر كش  ملغرب.

عنش نه) )  ربيعة  ختير   لسيدة 

سيبع  36  كرر  رقم  درب  لشعب 

 لشم8لي 70000  ر كش  ملغرب.

عنش نه) )  حبيبة  ختير   لسيدة 

بلشك 9007  ملر بطين سع8دة 70000 

 ر كش  ملغرب.

عنش نه) )  سعيدة  ختير   لسيدة 

دو ر أوالد ب8  ملر بطين سع8دة 70000 

 ر كش  ملغرب.

عنش نه) )  ف8طمة  ختير   لسيدة 

 35 5) عم8رة  أبش ب  ر كش  نطقة 

 لشقة 20 70000  ر كش  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد عبد  إلله  ختير عنش نه) ) 

سع8دة  حيمد  ملر بطين  أهل  دو ر 

70000  ر كش  ملغرب

عنش نه) )  حسن  ختير   لسيد 

 70000 سع8دة  أهل  ملر بطين  دو ر 

 ر كش  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   2( بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35059).

558I

smaticomp

KURSUS KNOW LEDGE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

kursus know ledge شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : 557 

 لط8بق  لسفلي تجزئة  لنهضة 

 ملحمدية - 20650  ملحمدية  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.23755

قر ر  لشريك  لشحيد  بمقت�ضى 

تقرر حل   2022 أبريل   (9  ملؤرخ في 

ذ ت  شركة   kursus know ledge

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 (00.000 رأسم8له8   لشحيد  بلغ 

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  درهم 

557  لط8بق  لسفلي تجزئة  لنهضة 

20650  ملحمدية  ملغرب   -  ملحمدية 

نتيجة اللعجز .

و عين:
و  كشحيلة  خديجة   لسيد)ة) 
عنش نه) ) 557  لط8بق  لسفلي تجزئة 
20650  ملحمدية  ملغرب   لنهضة 

كمصفي )ة) للشركة.
تم  نعق8د  لجمعية  قد  و 
2022 وفي  أبريل   (9  لخت8 ية بت8ريخ 
557  لط8بق  لسفلي تجزئة  لنهضة 
 ملحمدية - 20650  ملحمدية  ملغرب.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  05  البتد ئية ب8ملحمدية بت8ريخ 

2022 تحت رقم 857.
559I

fiduazizi

EDISKA WORK
إعالن  تعدد  لقر ر ت

fiduazizi
ش8رع عمر  ملخت8ر حي  لقدس ش8رع 
عمر  ملخت8ر حي  لقدس، 7000، 

 لعيشن  ملغرب
EDISKA WORK »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره8  الجتم8عي: تجزئة 

 لشك8لة )0 بلشك D رقم 589 تجزئة 
 لشك8لة )0 بلشك D رقم 589 70000 

 لعيشن  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
.7(7(7

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 أبريل   06  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
على  ينص  )0:  لذ1  رقم  قر ر 
 8يلي: -)0 تقرر ت8سيس شركة  دته8 
99 سنة غرض  لشركة ب8يج8ز  لبن8ء 
و  شغ78  تعددة ر س  78  لشركة 
00000)  قسمة ك8التي  لسيد عبد 
عنش ن  حصة   500  لكريم  لدهبي 
D  دينة  بلشك   589 رقم   ق8 ته 
و  لسيد  سم8عيل   لشحدة  لعيشن 
عنش ن  ق8 ته  حصة   500  لدهبي 
D  دينة  لشحدة  بلشك   589 رقم 

 لعيشن
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
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على  ينص  02:  لذ1  رقم  بند 
و  -02  السم8ء  لشخصية   8يلي: 
و  ش طن  سير1  لشركة   لع8ئلية 
 لسيد  سم8عيل  لدهبي عنش نه رقم 
D  دينة  لشحدة  لعيشن  بلشك   589
و  لسيد عبد  لكريم  لدهبي عنش نه 
D  دينة  لشحدة  بلشك   589 رقم 

 لعيشن
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 1216/2022.
560I

CABINET OUASSI

MB.SIGNATURE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عم8رة كش رزيد ش8رع  لحرية ط8بق 
 الو7  كتب رقم 3  ملدينة  لجديدة 

، 76000،  سفي  ملغرب
MB.SIGNATURE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي عم8رة 
كش رزيد  لط8بق  لر بع  كتب رقم 
5) ش8رع  لحرية  ملدينة  لجديدة - 

76000  سفي  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(2759

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   2(
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.MB.SIGNATURE
:  هندسة  غرض  لشركة بإيج8ز 

 عم8رية.

عم8رة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

رقم  كش رزيد  لط8بق  لر بع  كتب 

 - ش8رع  لحرية  ملدينة  لجديدة   (5

76000  سفي  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيدة بن  بر هيم  نية : 000.) 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

بن  بر هيم  نية   لسيدة 

 76000 زنقة أ حي  نس   8 عنش نه) ) 

 سفي  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

بن  بر هيم  نية   لسيدة 

 76000 زنقة أ حي  نس   8 عنش نه) ) 

 سفي  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  07 بت8ريخ  بآسفي   البتد ئية 

2022 تحت رقم 670.

56(I

COACHING HELP SARL AU

EXECELLENTE APICULTURE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

COACHING HELP SARL AU

بلشك )) رقم 32 حي  لسالم سيد1 

سليم8ن ، 7200)، سيد1 سليم8ن 

 ملغرب

 EXECELLENTE APICULTURE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي بلشك )) 

رقم 32 حي  لسالم سيد1 سليم8ن 

سيد1 سليم8ن 7200) سيد1 

سليم8ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3373

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   25

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.EXECELLENTE APICULTURE

 : بإيج8ز  غرض  لشركة 

Apiculture

 Négociation

.travaux divers

 (( عنش ن  ملقر  الجتم8عي : بلشك 
حي  لسالم سيد1 سليم8ن   32 رقم 

سيد1   (7200 سليم8ن  سيد1 

سليم8ن  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 EXCELLENTE  لشركة 

APICULTURE : (.000 حصة بقيمة 

00) درهم للحصة .

 

 EXCELLENTE  لشركة 

 (00 بقيمة   APICULTURE : (000

درهم.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 EXCELLENTE  لشركة 

 (( بلشك  عنش نه) )   APICULTURE
حي  لسالم سيد1 سليم8ن   32 رقم 

7200) سيد1 سليم8ن  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  هش8م  ششيح   لسيد 
32 حي  لسالم سيد1  )) رقم  بلشك 

سليم8ن  سيد1   (7200 سليم8ن 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية بسيد1 سليم8ن بت8ريخ 07 

أبريل 2022 تحت رقم 99.

562I

ST2C

SYSAKAN
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4 ، 90000، TANGER MAROC
SYSAKAN شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 2) ش8رع 
خ8لد بن  لشليد ،  لط8بق 3 رقم 8 - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(26735

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   28
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.SYSAKAN
:  النع8ش  غرض  لشركة بإيج8ز 

 لعق8ر1.
2) ش8رع  عنش ن  ملقر  الجتم8عي : 
 -  8 3 رقم  ،  لط8بق  خ8لد بن  لشليد 

90000 طنجة  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
00) حصة   :  لسيد سعيد حيجي 

بقيمة 000.) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )  حيجي  سعيد   لسيد 
حي  لسالم بلشك ))  ض8في رقم 557 

000)) سال  ملغرب.
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و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  حيجي  سعيد   لسيد 
حي  لسالم بلشك ))  ض8في رقم 557 

000)) سال  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   27 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 6)37.
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MEDATLANTIC MINERALS

ميد أطالنتيك مينرال
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MEDATLANTIC MINERALS
 BLOC 4, IMM A, Bureau 27, AV
 AL JOULANE ، 93020، Tetouan

Maroc
 يد أطالنتيك  ينر 7 شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي بلشك 7، 
 ملبنى A،  ملكتب 27، والية سنتر 
 لجشالن، ش8رع  لجشالن 93000 

تطش ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3(363
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 03  8رس 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
:  يد  تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

أطالنتيك  ينر 7.
:  لتنقيب  غرض  لشركة بإيج8ز 
و الستغال7  و لتعدين  و الستخر ج 
 ملنجمي، وبيع و شر ء  ملش د  ملنجمية 

و ملعدنية..
بلشك   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
والية سنتر   ،27 A،  ملكتب  7،  ملبنى 
 93000 ش8رع  لجشالن   لجشالن، 

تطش ن  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 250  :  لسيد  لحسن  لرب8حي 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 لسيد  حمد  بن حم8ن  الشهب : 

300 حصة بقيمة 00) درهم للحصة 

 لسيد هش8م بنعي�ضى : 50 حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 25  :  لسيد عبد  لسالم بشهال7 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

 375  : بنيشب  عبد  الله   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد  لحسن  لرب8حي عنش نه) ) 

90 تطش ن  ش8رع  حمد عزيم8ن رقم 

93000 تطش ن  ملغرب.

 لسيد  حمد  بن حم8ن  الشهب 
 ،32 رقم  ش8رع  رتيل،  عنش نه) ) 

طنجة   90000 طنجة   لنصر، 

 ملغرب.

عنش نه) )  بنعي�ضى  هش8م   لسيد 
 ،( رقم  ج  زنقة  ش8رع  لعر ئش، 

تطش ن 93000 تطش ن  ملغرب.

بشهال7  عبد  لسالم   لسيد 

عنش نه) ) كشلين8  سمير، بلشك س7، 
رقم09، طريق سبتة  ملضيق 93000 

تطش ن  ملغرب.

 لسيد عبد  الله بنيشب عنش نه) ) 

نزهة،  عم8رة  ش8رع  لجيش  مللكي، 

 (7000 )،  لقنيطرة   لشقة 

 لقنيطرة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد أحمد  بن حم8ن  ألشهب 
 ،32 رقم  ش8رع  رتيل،  عنش نه) ) 

 لنصر، طنجة 90000 طنجة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   0( بت8ريخ  بتطش ن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 966.
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 8لكي  حمد

زيالوب-إمو

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 8لكي  حمد

تغس8لين  ملركز ، 57003، تغس8لين 

 ملغرب

زي8لشب-إ ش شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 97 

حي  لنهضة تغس8لين حي  لنهضة 

تغس8لين 57003 خنيفرة  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.3033

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر حل   2022 09  8رس   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 (00.000 زي8لشب-إ ش  بلغ رأسم8له8 

 97 درهم وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 

حي  لنهضة  تغس8لين  حي  لنهضة 

خنيفرة  ملغرب   57003 تغس8لين 

نتيجة 7 : أز ة في  لقط8ع.

97حي  ب  حدد  قر  لتصفية  و 

خنيفرة   57003  - تغس8لين   لنهضة 

 ملغرب. 

و عين:

و  علشب8ن  ع8ئشه   لسيد)ة) 

عنش نه) ) رقم9)زنقة6  لحي  لفالحي 

)ة)  57000 خنيفرة  ملغرب كمصفي 

للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

و  تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ8برة 

 لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية : -

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   (2  البتد ئية بخنيفرة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 56).

565I

comptajouari

EL BOURTALE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

comptajouari

 AV ADMI RES DAY APPT 12

 BENI MELLAL AV ADMI RES

 DAY APPT 12 BENI MELLAL،

23000، BENI MELLAL maroc

EL BOURTALE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : رقم )7 
زنقة  لعيشن  لط8بق  لث8ني ش8رع بئر 

 نزر ن  لقصيبة - 50)23  لقصيبة 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.(853

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

 EL ملؤرخ في 08 أبريل 2022 تقرر حل 

ذ ت  سؤولية  شركة   BOURTALE

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد  بلغ 
وعنش ن  درهم   (00.000 رأسم8له8 
زنقة   7( رقم   قره8  إلجتم8عي 

 لعيشن  لط8بق  لث8ني ش8رع بئر  نزر ن 

50)23  لقصيبة  ملغرب   -  لقصيبة 

نتيجة لليس هن8ك  1 نش8ط يذكر.

و عين:

و  بنيشسف   لسيد)ة)  هد1 

زنقة  بئر  نزر ن  ش8ريع  عنش نه) ) 

50)23  لقصيبة   7( رقم   لعيشن 

 ملغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

 7( وفي رقم   2022 أبريل   08 بت8ريخ 
زنقة  لعيشن  لط8بق  لث8ني ش8رع بئر 
 نزر ن  لقصيبة رقم )7 زنقة  لعيشن 

بئر  نزر ن  ش8رع   لط8بق  لث8ني 

 لقصيبة 50)23  لقصيبة  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 25 بت8ريخ  ت8دلة  بقصبة   البتد ئية 

أبريل 2022 تحت رقم 77.
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FIDUCIAIRE D’HONNEUR

 CAFE GOLDEN WHITE
PALACE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE D›HONNEUR
 RUE AHMED AMINE V.N (7
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 CAFE GOLDEN WHITE PALACE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي تجزئة 

 V63 ري8ض  لعمر ن جزء 2 فيال رقم
ويسالن - 50000  كن8س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

56(03
في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 ين8ير   (8
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 CAFE  : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

.GOLDEN WHITE PALACE
و  :  قهى  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 طعم.
تجزئة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 V63 ري8ض  لعمر ن جزء 2 فيال رقم

ويسالن - 50000  كن8س  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 600  : حفيض  حفي�ضي   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 (00  : عثم8ن  حفي�ضي   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 (00  : حسن  حفي�ضي   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 لسيد حفي�ضي ري8ن : 00) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

 (00  : حفي�ضي  حمد   لسيد 
حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 
وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

حفيض  حفي�ضي   لسيد 
تجزئة   23 رقم  فيال  عنش نه) ) 

 إلنبع8ت ) 50000  كن8س  ملغرب.
 لسيد حفي�ضي عثم8ن عنش نه) ) 
 ( تجزئة  إلنبع8ت   23 رقم  فيال 

50000  كن8س  ملغرب.
 لسيد حفي�ضي حسن عنش نه) ) 
ش8رع 30 رقم )) حي  لتقدم 50000 

 كن8س  ملغرب.
عنش نه) )  ري8ن  حفي�ضي   لسيد 
 ( تجزئة  إلنبع8ت   23 رقم  فيال 

50000  كن8س  ملغرب.
 لسيد حفي�ضي  حمد عنش نه) ) 
 ( تجزئة  إلنبع8ت   23 رقم  فيال 

50000  كن8س  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
حفيض  حفي�ضي   لسيد 
تجزئة   23 رقم  فيال  عنش نه) ) 

 إلنبع8ت ) 50000  كن8س  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  05 بت8ريخ  بمكن8س   لتج8رية 

2022 تحت رقم 680).
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STE CONGESMOG SARL AU

STE BATCONSIMA SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE CONGESMOG SARL AU
 Lot LA LAGUNE 4EME 770-2

 TRANCHE ESSAOUIRA ،
44000، Essaouira Maroc

 STE BATCONSIMA SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي شقة 

ب8لط8بق  لسفلي رقم 379 تجزئة 
ت8فشكت   تد د - 77000  لصشيرة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

6(25

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   05

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.BATCONSIMA SARL AU

:  ق8و7 في  غرض  لشركة بإيج8ز 

 ألشغ78  ملختلفة أو  لبن8ء.

ت8جر في  ختلف  ملش د.

 إلستير د و  لتصدير..

شقة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

تجزئة   379 رقم  ب8لط8بق  لسفلي 

77000  لصشيرة   - ت8فشكت   تد د 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد خلفي عم8د : 000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد خلفي عم8د عنش نه) ) 97) 

 لتجزئة 5 77000  لصشيرة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد خلفي عم8د عنش نه) ) 97) 

 لتجزئة 5 77000  لصشيرة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  07  البتد ئية ب8لصشيرة بت8ريخ 

2022 تحت رقم 78).
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fidact

 SOCIETE BROTHERS
MOTORS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

fidact
رقم 22 بلشك E حي  لسالم ، 
7200)، سيد1 سلم8ن  ملغرب

 SOCIETE BROTHERS MOTORS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  ملحل 

 لتج8ر1 رقم 02 تجزئة جليل  لت8ز1 
 لقط8ع 7 رقم 78 - 7200) سيد1 

سليم8ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

3375
 (8 في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 
.SOCIETE BROTHERS MOTORS

كر ء   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
 لسي8ر ت بدون س8ئق.

:  ملحل  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
02 تجزئة جليل  لت8ز1   لتج8ر1 رقم 
سيد1   (7200  -  78 رقم   7  لقط8ع 

سليم8ن  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 500  : حضرية  ي8سين   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
 500  : بشجالبى  بديعة   لسيدة 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد ي8سين حضرية عنش نه) ) 
 (7200  78 تجزئة جليل  لت8ز1 رقم 

سيد1 سليم8ن  ملغرب.
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 لسيدة بديعة بشجالبى عنش نه) ) 
تجزئة جليل  لت8ز1  لقط8ع 7 رقم 78 

7200) سيد1 سليم8ن ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد ي8سين حضرية عنش نه) ) 

 (7200  78 تجزئة جليل  لت8ز1 رقم 

سيد1 سليم8ن  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 البتد ئية بسيد1 سليم8ن بت8ريخ 05 

 18 2022 تحت رقم 96/2022.
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VISION VASTE CONSULTING

EL GRANJERO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda

 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC

EL GRANJERO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي ش8رع أبي 

 لحسن  لش8دلي إق8 ة وردة رقم 2 

 لط8بق  لسفلي - 90000 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(0236(

 02 في  حر  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   20(9 دجنبر 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

 ملحدودة ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 EL  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.GRANJERO

:  قشدة  بإيج8ز  غرض  لشركة 

وبيع  ش د  لتغدية  لع8 ة و ملنتج8ت 

 لغد ئية  لفالحية.

ش8رع   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

أبي  لحسن  لش8دلي إق8 ة وردة رقم 

طنجة   90000  - 2  لط8بق  لسفلي 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

و لع8ئلية  - ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيدة أضبيب جيه8ن عنش نه) ) 

سبتة 90000 سبتة  ملغرب.

عنش نه) )  أضبيب  حمد   لسيد 

 2 زنقة  بن كثير إق8 ة دوس  8ريس 

رقم 72 90000 طنجة  ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  أضبيب  حمد   لسيد 

 2 زنقة  بن كثير إق8 ة دوس  8ريس 

رقم 72 90000 طنجة  ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

دجنبر   (0 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

9)20 تحت رقم 228602.

570I

VISION VASTE CONSULTING

EL GRANJERO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير تسمية  لشركة

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda

 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC

EL GRANJERO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  الجتم8عي ش8رع أبي 

 لحسن  لش8دلي إق8 ة وردة رقم 2 

 لط8بق  لسفلي - 90000 طنجة 

 ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

(0236(

 بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تم   2022 28  8رس  في   ملؤرخ 

 EL« تسمية  لشركة  ن  تغيير 

. »LA CLIQ 2(« إلى »GRANJERO

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

30  8رس  بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 252767.

57(I

NEGOCE AKHAWAYNE

NEGOCE AKHAWAYNE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

NEGOCE AKHAWAYNE

 n° 57, Boulevard Jinine Lot. ratc

 Al Qods ، 20610، Casablanca

Maroc

NEGOCE AKHAWAYNE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : 57 ش8رع 

ْجزئة RATC حي  لقدس - 
َ
جنين ت

0)206  لد ر لبیض8ء  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.373379

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

 ملؤرخ في 05 يشليشز )202 تقرر حل 

شركة   NEGOCE AKHAWAYNE

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 

وعنش ن  درهم   (00.000 رأسم8له8 

جنين  ش8رع   57  قره8  إلجتم8عي 

 206(0  - حي  لقدس   RATC ْجزئة 
َ
ت

لشركة  نتيجة   لد ر لبیض8ء  ملغرب 

غير نشطة.

و عين:

عبد  لعزيز  لدف8لي   لسيد)ة) 

حي  ب8رطشن8ن  زنقة   6 عنش نه) )  و 

20360  لد ر لبیض8ء   ل ستشفی8ت 

 ملغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

ش8رع  وفي   202( يشليشز   05 بت8ريخ 

 - حي  لقدس   RATC ْجزئة 
َ
ت جنين 

0)206  لد ر لبیض8ء  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 06 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

شتنبر )202 تحت رقم 7)6)79.

572I

FIDUCIAIRE NAKHIL

ZOUITEN VITA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تفشيت حصص

FIDUCIAIRE NAKHIL

 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -

 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc

ZOUITEN VITA شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  تجر رقم 

2 عم8رة C ش8رع كم8سة حد ئق 

 لليمشن  مللك  ملسمى عين سشن8 

 ملح8 يد - 70000  ر كش  ملغرب.

تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.((366(

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تمت   2022 أبريل   22 في   ملؤرخ 

 ملص8دقة على :

سفي8ن زويتن  )ة)  تفشيت  لسيد 

أصل  حصة  جتم8عية  ن   (.000

)ة)  لف8ئدة  لسيد  حصة   (.000

أبريل   2( بت8ريخ  شب8ح   لحسين 

.2022

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني   

 18  06 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35767).

573I
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cherkaouaudit

AV SPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

cherkaouaudit

 bd moulay youssef résidence

 yassine 2 1er etage ، 90010،

tanger maroc

AV SPORT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  حل رقم 

7) »أ« طريق  لجبل، حي در دب رقم 

7) - 000)9 طنجة  ململكة  ملغربية 

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 

.((6277

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

تقرر حل   2022 22  8رس   ملؤرخ في 

 AV شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 (00.000 رأسم8له8  SPORT  بلغ 

درهم وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  حل 

رقم 7) »أ« طريق  لجبل، حي در دب 

طنجة  ململكة   9(000  -  (7 رقم 

 ملغربية نتيجة 7 : صعشب8ت  8لية.

و حدد  قر  لتصفية ب  حل رقم 

7) »أ« طريق  لجبل، حي در دب رقم 

7) - 000)9 طنجة  ململكة  ملغربية . 

و عين:

هش زر  عبد لرحيم    لسيد)ة) 

طنجة   9(000 طنجة  عنش نه) )  و 

 ململكة  ملغربية كمصفي )ة) للشركة.

وعند  إلقتض8ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي8ت  ملخشلة 

تبليغ  لعقشد  و  حل    ملخ8برة 

:  حل  و  لشث8ئق  ملتعلقة ب8لتصفية 

رقم 7) »أ« طريق  لجبل، حي در دب 

رقم 7) 

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   26 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 72)253.

577I

marrakech externalisation

Y3 PRODIS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

marrakech externalisation

 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm

 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

Y3 PRODIS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي : تجزئة 

 لشرف  حل رقم 785  ر كش - 

70000  ر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

.95973

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 

2022 تقرر حل  28 فبر ير   ملؤرخ في 

شركة ذ ت  ملسؤولية   Y3 PRODIS

 (00.000 رأسم8له8   ملحدودة  بلغ 

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  درهم 

 785 رقم  تجزئة  لشرف  حل 

70000  ر كش  ملغرب   -  ر كش 

نتيجة 7*عدم وجشد نش8ط  لشركة.

و عين:

و   لسيد)ة)  ملهد1  ملعيز1 

رقم  ب  حرف   2 عنش نه) )  ملسيرة 

70000  ر كش  ملغرب  03  ر كش 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم  نعق8د  لجمعية  لخت8 ية 

تجزئة  وفي   2022  18  05 بت8ريخ 

 - 785  ر كش  رقم   لشرف  حل 

70000  ر كش  ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  05 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35709).

575I

Bennani&associés LLP

 SOCIÉTÉ DE
 PARTICIPATION DANS LES
TÉLÉCOMMUNICATIONS

شركة  ملس8همة
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

Bennani&associés LLP
 Tour Océane 3-Bureau n°B5

 1er étage, marina-lot A7
 Casablanca ، 20450،
CASABLANCA  ملغرب

 Société de Participation dans
les Télécommunications شركة 

 ملس8همة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 06)، زنقة 
عبد  لرحمن  لصحر و1، إق8 ة 2، 
 لط8بق 6،  لد ر لبيض8ء - 20000 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.(3(.729

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
 ملؤرخ في 7) فبر ير 2022 تم تحشيل 
للشركة   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 
عبد  لرحمن  زنقة   ،(06«  ن 
 ،6 2،  لط8بق  إق8 ة   لصحر و1، 
20000  لد ر لبيض8ء   لد ر لبيض8ء - 
يعقشب  ش8رع   ،297« إلى   ملغرب« 
 ،7 أنف8،  لط8بق   ملنصشر،  ج78 
 20000  - 5)،  لد ر لبيض8ء  رقم 

 لد ر لبيض8ء  ملغرب«.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 (5 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم 380)82.
576I

marrakech externalisation

CENTRAL FOOD QUALITY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm
 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc
 CENTRAL FOOD QUALITY

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  كتب رقم 
2 على  ليمين, ز وية ش8رع ط8رق  بن 
زي8د,  بن ع8ئشة ,  ق8 ة  كسلسيشر 
, عم8رة 8), شقة رقم 6 - 70000 

 ر كش  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم8عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 
.((8789

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  إلستثن8ئي 
 ملؤرخ في )2  8رس 2022 تم تحشيل 
للشركة  ن   ملقر  الجتم8عي  لح8لي 
ز وية  على  ليمين,   2 رقم  » كتب 
 , ع8ئشة  زي8د,  بن  ط8رق  بن  ش8رع 
شقة   ,(8 عم8رة   ,  ق8 ة  كسلسيشر 
إلى  6 - 70000  ر كش  ملغرب«  رقم 
 - ش8رع  حمد  لخ8 س كيليز   (63«

70000  ر كش  ملغرب«.
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  05 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35708).

577I

FIDUCIAIRE NAKHIL

LES HUILERIES CHABAH
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NAKHIL
 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 LES HUILERIES CHABAH

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي كلم 7 
طريق كم8سة دو ر  لقرية جم8عة-
قي8دة و د ئرة سع8دة  مللك  ملسمى 

 كف18 والية  ر كش - 70000 
 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(25093
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في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (2
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
 LES  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.HUILERIES CHABAH
-إنت8ج   : بإيج8ز  غرض  لشركة 
تخزين  و  وتعبئة  و ع8لجة  وتحشيل 
،  نتج8ت   ملنتج8ت  لغذ ئية 

 لنظ8فة و ستحضر ت  لتجميل.
زيشت  لف8كهة  تعبئة  و  سحق   -

 لزيتية.
تعبئة  لزيشت  ألخرى  و  إنت8ج   -
وجميع  ب8ملذيب8ت   ملستخرجة 

 ألنشطة  ملم8ثلة.
- الستير د و  لتصدير.

 7 كلم   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
جم8عة- دو ر  لقرية  كم8سة  طريق 
د ئرة سع8دة  مللك  ملسمى  و  قي8دة 
 70000  - والية  ر كش   كف18 

 ر كش  ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 (.000  : شب8ح   لسيد  لحسين 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
عنش نه) )   لسيد  لحسين شب8ح 
 70000 ملح8 يد   (33 رقم   7 سع8دة 

 ر كش  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه) )   لسيد  لحسين شب8ح 
 70000 ملح8 يد   (33 رقم   7 سع8دة 

 ر كش  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
 18  07 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35350).
578I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 ERIC MEIGNAT FROMAGER

AFFINEUR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ERIC MEIGNAT FROMAGER

AFFINEUR شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي  تجر رقم 

)  لط8بق  الر�ضي عم8رة رقم )3 زنقة 

سشس رح8 ن8  لحي  اليد ر1 سشي�ضي 

 ليشسفية  لرب8ط - .  لرب8ط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(597(7

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لق8نشن   2022 فبر ير   (5

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

 ERIC MEIGNAT FROMAGER

.AFFINEUR

:  لتغدية  بإيج8ز  غرض  لشركة 

 لع8 ة -  الستير د و لتصدير.

:  تجر  عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
رقم )  لط8بق  الر�ضي عم8رة رقم )3 
رح8 ن8  لحي  اليد ر1  سشس  زنقة 

.  لرب8ط  سشي�ضي  ليشسفية  لرب8ط - 

 ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (0.000 رأسم78  لشركة:   بلغ 
درهم،  قسم ك8لت8لي:

ر يمشند   لسيد  8ين8ط  يريك 
درهم   (00 بقيمة  حصة   (00  :

للحصة.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
ر يمشند   لسيد  8ين8ط  يريك 
تجزئة  ب8هية  زنقة   779 عنش نه) ) 
70000  ر كش  ت8رك   ملصمشد1 

 ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
ر يمشند   لسيد  8ين8ط  يريك 
تجزئة  ب8هية  زنقة   779 عنش نه) ) 
70000  ر كش  ت8رك   ملصمشد1 

 ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   (2 بت8ريخ  ب8لرب8ط   لتج8رية 

2022 تحت رقم 23770).
579I

KAOUN

نجوم البناء
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

نجشم  لبن8ء شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي شقة ) 
ط8بق 3 لشط سع8دة 6 رقم 322 

للمح8 يد  ر كش - 70000  ر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 
(25033

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   (2
ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 
ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند  تسمية  لشركة  تبشعة 
نجشم   : بمختصر تسميته8   إلقتض8ء 

 لبن8ء.
:  طشر  بإيج8ز  غرض  لشركة 
تشييد  تنشعة  أو  أعم78   لعق8ر ت 

أعم78  لبن8ء.
شقة   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 
 322 رقم   6 لشط سع8دة   3 ط8بق   (
70000  ر كش   - للمح8 يد  ر كش 

 ملغرب.
أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:
 لسيد نجشم  لبن8ء : 000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :
 لسيد زيتشني عبد  لغني عنش نه) ) 
رقم   6 لشط سع8دة   3 ط8بق   ( شقة 
 70000 للمح8 يد  ر كش   322

 ر كش  ملغرب.
و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد زيتشني عبد  لغني عنش نه) ) 
رقم   6 لشط سع8دة   3 ط8بق   ( شقة 
 70000 للمح8 يد  ر كش   322

 ر كش  ملغرب
ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   28 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 7667.
580I

ECOGEF

F.R AMEUBLEMENT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL JANOB I BLOC D APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
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 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC

F.R AMEUBLEMENT شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 3) زنقة 

 حمد  ملج8طي  ق8 ة لز لب  لط8بق 

) رقم 8  ملع8ريف  لد ر  لبيض8ء - 

20330  لد ر  لبيض8ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

539303

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 أبريل   07

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 F.R  : تسميته8  بمختصر   إلقتض8ء 

.AMEUBLEMENT

:  نعش  بإيج8ز  غرض  لشركة 

عق8ر1 /  شغ78 ع8 ة.

زنقة   (3  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 حمد  ملج8طي  ق8 ة لز لب  لط8بق 

 - 8  ملع8ريف  لد ر  لبيض8ء  رقم   (

20330  لد ر  لبيض8ء  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 (.000  : رشيد  ملجدوب   لسيد 

حصة بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

 لسيد رشيد  ملجدوب عنش نه) ) 

تجزئة  لسالم  لط8بق   92 فيال رقم 

27000  لجديدة   لسفلي  لجديدة 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد رشيد  ملجدوب عنش نه) ) 

تجزئة  لسالم  لط8بق   92 فيال رقم 

27000  لجديدة   لسفلي  لجديدة 

 ملغرب

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 07 بت8ريخ  ب8لد ر  لبيض8ء   لتج8رية 

أبريل 2022 تحت رقم )277).

58(I

excofi

AQUA COMPLEX TMYS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

excofi

 لشق 3 عم8رة لحب8بي ش8رع  لجشالن 

ليدو ف8س ، 000)3، ف8س  ملغرب

AQUA COMPLEX TMYS شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي دو ر 

تيمشي8س عين تمكن18  ملنز7 - 

000)3 صفرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

362(

في  عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لق8نشن  تم   2022 ين8ير   (0

ذ ت  سؤولية  لشركة   ألس8�ضي 

ذ ت  لشريك  لشحيد   حدودة 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند  تسمية  لشركة  تبشعة 

 AQUA : 8إلقتض8ء بمختصر تسميته 

.COMPLEX TMYS

:  حطة  بإيج8ز  غرض  لشركة 

بنزين //  قهى //  طعم.

دو ر   : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 - تمكن18  ملنز7  عين  تيمشي8س 

000)3 صفرو  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

 لسيد غروب  نير : 000.) حصة 

بقيمة 00) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  غروب  نير   لسيد 

 مل8ني8 73)70 شتشتك8رت  مل8ني8.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد غروب  نير عنش نه) )  

  مل8ني8 73)70 شتشتك8رت  مل8ني8

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

فبر ير   23 بت8ريخ   البتد ئية بصفرو 

2022 تحت رقم 67.

582I

FINANCE CENTER

RIAD HAMZA
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FINANCE CENTER

 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

RIAD HAMZA »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: 08) 

درب سيد1 بشلشق8ت ري8ض  لزيتشن 

 ملدينة - 70000  ر كش  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.20((7

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

تم  تخ8ذ   2022 أبريل   07  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 

على  ينص  )0:  لذ1  رقم  قر ر 
 8يلي:  إلعالم بشف8ة  لشريك عبد هللا 
عشيد ت و تشزيع حصصه على  لشرثة 
 لرسم  إلر ثة  ملؤرخ في 03 فبر ير 

ً
تبع8

2022 ب8لشكل  ألتي :  لسيدة ف8طمة 
.  لسيدة خديجة  37) حصة   : ز هر 
.  لسيد حمزة  حصة   (00  :  لفقير 
عشيد ت : 283 حصة .  لسيد  حمد 

سعد عشيد ت : 283 حصة .
على  ينص  02:  لذ1  رقم  قر ر 
عبد  وف8ة  ملسير  بمقت�ضى   8يلي: 
هللا عشيد ت تم تعيين  لسيد حمزة 

عشيد ت  سير  وحيد  للشركة
وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 
بند رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 
لرأسم78  أصبح  لتشزيع  لجديد 
ف8طمة  يلي:  لسيدة  كم8   لشركة 
ز هر 3700) درهم،  لسيدة خديجة 
درهم،  لسيد حمزة   20000  لفقير 
درهم،  لسيد   28300 عشيد ت 
 حمد سعد عشيد ت 38300 درهم.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 
أبريل   27 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35279).

583I

FINANCE CENTER

PENSION SAAD
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
PENSION SAAD »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره8  الجتم8عي: رقم 99 
درب سيد1 بشلشق8ت - 70000 

 ر كش  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 
.233(7

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 
تم  تخ8ذ   2022 أبريل   07  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لت8لية : 
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على  ينص  )0:  لذ1  رقم  قر ر 

 8يلي:  إلعالم بشف8ة  لشريك عبد هللا 

عشيد ت و تشزيع حصصه على  لشرثة 

 لرسم  إلر ثة  ملؤرخ في 03 فبر ير 
ً
تبع8

2022 ب8لشكل  ألتي :  لسيدة ف8طمة 
.  لسيدة خديجة  حصة   (2  : ز هر 

حمزة  .  لسيد  حصة   (0  :  لفقير 

.  لسيد  حمد  27 حصة   : عشيد ت 

سعد عشيد ت : 27 حصة .

على  ينص  02:  لذ1  رقم  قر ر 

بمقت�ضى وف8ة  ملسير عبد هللا   8يلي: 

تعيين  لسيد  حمد  تم  عشيد ت 

سعد عشيد ت  سير  وحيد  للشركة

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

بند رقم 7:  لذ1 ينص على  8يلي: 

لرأسم78  أصبح  لتشزيع  لجديد 

 لشركة كم8 يلي:  لسيدة ف8طمة ز هر 

200) درهم،  لسيدة خديجة  لفقير 

درهم،  لسيد حمزة عشيد ت   2000

سعد  درهم،  لسيد  حمد   3700

عشيد ت 3700 درهم. 

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

أبريل   27 بت8ريخ  بمر كش   لتج8رية 

2022 تحت رقم 35250).

587I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

HIRMAS
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي  لفتح س8حة  لنيل رقم 60 

 لعيشن ، 70000،  لعيشن  ملغرب

HIRMAS »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره8  الجتم8عي: تجزئة 

500) رقم 0)8 - -  لعيشن  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1: 

.7(767

بمقت�ضى  لجمع  لع8م  الستثن8ئي 

تم  تخ8ذ   2022  18  05 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لت8لية : 

على  ينص  ):  لذ1  رقم  قر ر 

ذ ت  شركة  ت8سيس  تقرر   8يلي: 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

بت8ريخ  عرفي  عقد  بمشجب   لشحيد 

2022/05/05،  لنش8ط  الجتم8عي: 

درهم   (00000,00 رأسم78:   لنقل. 

فـئـة  حصة  ن   (000 إلى  قـسم 

00,00) درهم.

وتبع8 لذلك تم تعديل  قتضي8ت 

 لنظ8م  ألس8�ضي  لت8لية: 

على  ينص  ):  لذ1  رقم  بند 

عمر شكر1   8يلي:  لشريك  لشحيد: 

(JC327700(

بند رقم 2:  لذ1 ينص على  8يلي: 

 لتسيير و لتشقيع: يعهد ن إلى  لسيد: 

غير  ملدة   (JC327700( شكر1  عمر 

 حدودة

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  05 بت8ريخ  ب8لعيشن   البتد ئية 

2022 تحت رقم 252).

585I

MOYA CONSEIL SARL

 INDUSTRIAL

 INSTRUMENTATION

DISTRIBUTION COMPANY
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

MOYA CONSEIL SARL

 AVENUE TARIK IBN ZEYAD

 N°93 - 2°ETAGE N°3 DRISSIA ،

90000، TANGER MAROC

 INDUSTRIAL

 INSTRUMENTATION

 DISTRIBUTION COMPANY

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره8  إلجتم8عي 2) زنقة 

خ8لد  بن  لشليد  لط8بق 3 رقم 8 - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج8ر1 : 

(26935

بمقت�ضى عقد عرفي  ؤرخ في 20 

أبريل 2022 تم إعد د  لق8نشن 

 ألس8�ضي لشركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

ب8ملميز ت  لت8لية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

تسمية  لشركة  تبشعة 

بمختصر  عند  إلقتض8ء 

 INDUSTRIAL  : تسميته8 

 I N S T R U M E N T A T I O N

.DISTRIBUTION COMPANY

:  لصن8عة  غرض  لشركة بإيج8ز 

 مليك8نيكيةـ  صن8عة  لقطع  مليك8نيكية 

و  لالت  ملختصة ـ  مليك8نيك  لع8 ة و 

 لصن8عية ـ  لتركيب و  لتجميع .

زنقة   (2  : عنش ن  ملقر  الجتم8عي 

 -  8 رقم   3 خ8لد  بن  لشليد  لط8بق 

90000 طنجة  ملغرب.

أجله8  تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 (00.000  بلغ رأسم78  لشركة: 

درهم،  قسم ك8لت8لي:

حصة   (00  : عزيز سبني   لسيد 

بقيمة 000.) درهم للحصة .

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

وصف8ت و ش طن  لشرك8ء :

عنش نه) )  سبني  عزيز   لسيد 

فن  لبيت  لعتيق   ملجمع  لحسني 

طنجة   90000  29 رقم   7 عم8رة 

 ملغرب.

و لع8ئلية   ألسم8ء  لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) )  سبني  عزيز   لسيد 

فن  لبيت  لعتيق   ملجمع  لحسني 

طنجة   90000  29 رقم   7 عم8رة 

 ملغرب.

ب8ملحكمة  تم  إليد ع  لق8نشني 

 18  05 بت8ريخ  بطنجة   لتج8رية 

2022 تحت رقم 5)2537.

586I

afaqconseil

 CAFE RESTAURANT

DREAMS

عقد تسيير حر ألصل تج8ر1

 ) ألشخ8ص  ملعنشيشن)

عقد تسيير حر ألصل تج8ر1

CAFE RESTAURANT DREAMS

عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

 CAFE أعطى   2022 أبريل   29 قي 

RESTAURANT DREAMS  ملسجل 

ب8ملحكمة   6750( ب8لسجل  لتج8ر1 

 لتج8رية بمر كش حق  لتسيير  لحر 

أ  ب  ملحل  لألصل  لتج8ر1  لك8ئن 

عبد لكريم  زنقة  حميدة  عين   30

70000  ر كش   -  لخط8بي  ر كش 

ملدة   BOULONOR لف8ئدة   ملغرب 

و   2022  18  0( سنة تبتدئ  ن   3

تنتهي في 30 أبريل 2025  ق8بل  بلغ 

شهر1 قيمته 20.000 درهم.

587I



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8860  

املحكمة التجارية بمكناس
رقم  مللف : 5)/2022
رقم  لحس8ب : 2730
إشه8ر بيع أصل تج8ر1

على  تشثيقي  عقد  بمقت�ضى 

كربشز  شثقة  حن8ن  يد  ألست8ذة 

بمكن8س بت8ريخ 22 و 23 و 27  8رس 

و ملسجل بمصلحة  لتسجيل   2022

 2022 أبريل   5 بت8ريخ  بمكن8س 

أ ر   RE (0058-6028  : رقم  تحت 

تشصيل   10070/2022 ب8ستخالص 

ب8ع  لسيد   20223(596029

 ال غ8ر1 عبد  ملشلى،  لح8 ل لبط8قة 

 77(398  : رقم   لتعريف  لشطنية 

د 7،  ألصل  لتج8ر1  لذ1 هش عب8رة 

 77(398  : عن صيدلية تحمل رقم 

د 7،  ألصل  لتج8ر1  لذ1 هش عب8رة 

»صيدلية  تحمل  سم  عن صيدلية 

)2 تجزئة أيشب   لخير«  لك8ئنة برقم 
ب8لسجل  لتج8ر1  بشفكر ن  ملسجل 

تحت  بمكن8س  ب8ملحكمة  لتج8رية 
بنيس  لف8ئدة  لسيد   77998  : رقم 

عبد  لحق  لح8 ل لبط8قة  لتعريف 

بثمن  د 7   338670  : رقم   لشطنية 

قدره 700.000 درهم.

لذلك فإن جميع  لتعرض8ت يجب 

ب8ملحكمة  بكت8بة  لضبط  أن تشضع 

 لتج8رية بمكن8س د خل أجل خمسة 
عشرة يش 8 )5)يش 8)  ن ت8ريخ صدور 

 لنشرة  لث8نية.

 لنشرة  لث8نية

عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

22 مكرر

 ملحكمة  لتج8رية بمكن8س
رقم  مللف : 7)/2022
رقم  لحس8ب : 6)27

إشه8ر تفشيت نصيب في أصل تج8ر1
يد  على  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 ألست8ذ عز  لدين بر دة  ملح8 ي بهيئة 

: رقم  تحت  عليه   كن8س  ص8دق 

 8)90) - 9)90) بت8ريخ 27 أغسطس 
زوهير  لسعيد،  فشت  لسيد   2008
لبط8قة   ملغربي  لجنسية،  لح8 ل 
 27077  : رقم   لتعريف  لشطنية 
د ر  ش8رع   (9 ب8لرقم  د 7،  لس8كن 
 لسمن م ق بمكن8س للسيد  لحفي8ن 
 سم8عيل  ملغربي  لجنسية،  لح8 ل 
 366058  : رقم  للبط8قة  لشطنية 
 2( شقة   7 ب8لعم8رة  د 7،  لس8كن 
زنقة بدر  لكبرى م ج بمكن8س ني8بة 
:  آلنسة  عن  بنتيه  لق8صرتين 
ر يس8ء  لحفي8ن  غربية  لجنسية، 
وأ يرة   ،20(( 22  8رس   ملزد دة في 
 لحفي8ن  ملغربية  لجنسية،  ملزد دة 
نصيبه   20(7 أغسطس   (2 بت8ريخ 
9) د ر  في فندق ريجين8  لك8ئن برقم 
بمكن8س   لسمن  ملدينة  لقديمة 
ذ1  في  مل8ئة   75 نسبة  في  و ملتمثل 
 88086 رقم   لسجل  لتج8ر1 
 (750590( رقم  و لضريبة  ملهنية 

بمبلغ  8لي قدره 300.000 درهم.
لذلك فإن جميع  لتعرض8ت يجب 
ب8ملحكمة  بكت8بة  لضبط  أن تشضع 
 لتج8رية بمكن8س د خل أجل خمسة 
عشرة يش 8 )5)يش 8)  ن ت8ريخ صدور 

 لنشرة  لث8نية.
 لنشرة  لث8نية

عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

23 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
شعبة صعشب8ت  ملق8ولة

تسشية قض8ئية لشركة ت8 ش 
سيد تشر  لف 2022/8583/7

إشع8ر
عن  بمقت�ضى  لحكم  لص8در 
 2(  ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط بت8ريخ 
في  مللف  لتج8ر1 رقم   2022 أبريل 
2021/8301/43  لحكم )3، قضت 
 ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط ب8لتسشية 
 لقض8ئية لشركة ت8 ش سيد تشر ذ ت 
 لسجل  لتج8ر1 رقم 52887  لك8ئن 

 قره8  الجتم8عي رقم 93 ش8رع  شال1 
عبد  لعزيز  ق8 ة  ليسر  ملكتب 

رقم 6  لقنيطرة.
وعينت  لسيدة جميلة  لسعد1 
ينبش  و لسيد  حمد  ق8ضي8  نتدب8 
زنقة   38 ب  و لك8ئن  سنديك8  بن8ني 
7  لرب8ط  يشسف بن ت8شفين  لشقة 
وب8عتب8ر ت8ريخ  لتشقف عن  لدفع هش 

22 يشنيش 2022.
ف8ملطلشب  ن  لد ئنين  وعليه، 
للسنديك  ملعين  بديشنهم   لتصريح 
ضمن ق8ئمة  شقعة تتضمن  ملب8لغ 
 ملطلشبة  رفقة ب8لشث8ئق وذلك د خل 
نشر  ت8ريخ  شهرين  بتد ء  ن  أجل 
ب8لجريدة  لرسمية  ع  هذ   إلشع8ر 
ب8لنسبة  بشهرين  هذ   ألجل  تمديد 
إلى  لد ئنين  لق8طنين خ8رج  ململكة 
 720 إلى   587 للمش د   ملغربية طبق8 

 ن  دونة  لتج8رة.
عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

4

 ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط
شعبة صعشب8ت  ملق8ولة

فسخ  ملخطط لشركة  لتأ ين 
 لبشير1 وتقرير تصفيته8

 لف رقم 7)/2022/8308
إشع8ر

عن  بمقت�ضى  لحكم  لص8در 
بت8ريخ  ب8لرب8ط   ملحكمة  لتج8رية 
في  مللف  لتج8ر1   2022 أبريل   2(
 ،37 2022/8308/17  لحكم  رقم 
ب8لرب8ط  قضت  ملحكمة  لتج8رية 
بفسخ  خطط  الستمر رية  ملحصشر  
وتقرير  لشركة  لتأ ين  لبشير1 
تصفيته8، ذ ت  لسجل  لتج8ر1 رقم 
35675  لك8ئن  قره8  الجتم8عي رقم 
ش8رع  حمد  لخ8 س  ق8 ة   758

حكمت  ملكتب رقم 7  لقنيطرة.
وعينت  لسيدة جميلة  لسعد1 
عبد  ملجيد  و لسيد  ق8ضي8  نتدب8 
إق8 ة   7 ب  و لك8ئن  سنديك8  عر قي 
أكد 7  لرب8ط   2 قيس عم8رة ج ط 

عن  لدفع  ت8ريخ  لتشقف  وب8عتب8ر 
هش  لت8ريخ  ملحدد في  لحكم  لق8�ضي 

بفتح  سطرة  لتسشية  لقض8ئية.
ف8ملطلشب  ن  لد ئنين  وعليه، 
للسنديك  ملعين  بديشنهم   لتصريح 
ضمن ق8ئمة  شقعة تتضمن  ملب8لغ 
 ملطلشبة  رفقة ب8لشث8ئق وذلك د خل 
نشر  ت8ريخ  شهرين  بتد ء  ن  أجل 
ب8لجريدة  لرسمية  ع  هذ   إلشع8ر 
ب8لنسبة  بشهرين  هذ   ألجل  تمديد 
إلى  لد ئنين  لق8طنين خ8رج  ململكة 
إلى   637 للمش د  ن  طبق8   ملغربية 

720  ن  دونة  لتج8رة.
عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

5

 ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط
شعبة صعشب8ت  ملق8ولة

 لتصفية  لقض8ئية لشركة 
صش يكز ب

 لف 8302/87/)202
إشع8ر

عن  بمقت�ضى  لحكم  لص8در 
 2(  ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط بت8ريخ 
في  مللف  لتج8ر1 رقم   2022 أبريل 
2021/8302/87  لحكم 33، قضت 
 ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط ب8لتصفية 
ذ ت   لقض8ئية لشركة صش يكز ب، 
23939  لك8ئن   لسجل  لتج8ر1 رقم 
زنقة جهيد   (  قره8  الجتم8عي رقم 

 لقنيطرة.
ليلى ق8ضي8  وعينت  لسيدة عبش 
 نتدب8 و لسيد  دريس فلكي سنديك8 
و لك8ئن بزنقة جن8ء  ق8 ة  سك شقة 
حي  لري8ض  لرب8ط   9 قط8ع   ( رقم 
عن  لدفع  ت8ريخ  لتشقف  وب8عتب8ر 
هش  لثم8نية عشر شهر   لس8بقة لهذ  

 لحكم.
ف8ملطلشب  ن  لد ئنين  وعليه، 
للسنديك  ملعين  بديشنهم   لتصريح 
ضمن ق8ئمة  شقعة تتضمن  ملب8لغ 
 ملطلشبة  رفقة ب8لشث8ئق وذلك د خل 
نشر  ت8ريخ  شهرين  بتد ء  ن  أجل 

 II.  -  إعالنات قضائية



8861 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 

ب8لجريدة  لرسمية  ع  هذ   إلشع8ر 

ب8لنسبة  بشهرين  هذ   ألجل  تمديد 

إلى  لد ئنين  لق8طنين خ8رج  ململكة 

إلى   587 للمش د  ن  طبق8   ملغربية 

720  ن  دونة  لتج8رة.
عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

6

 ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط

شعبة صعشب8ت  ملق8ولة
 لف تصفية قض8ئية لشركة  يش1 

 ملغرب

 رقم : 8/67)/8)20

 لف حصر  لق8ئمة رقم 

202(/83(3/609

أ ر رقم 88)

 لص8در بت8ريخ 6 أبريل 2022

 سم  لسنديك : عبد  ملجيد عر قي 

بي8ن بإيد ع ق8ئمة  لديشن
) مل8دتين 732 و 733  ن  دونة 

 لتج8رة)

ليكن في علم  لعمشم أن  لديشن 

إط8ر  سطرة  في  تحقيقه8  تم   لتي 

لشركة  يش1   لتصفية  لقض8ئية 

بكت8بة  ق8ئمته8  وضعت  قد   ملغرب، 

لدى  ملحكمة  لتج8رية   لضبط 

ب8لرب8ط - شعبة صعشب8ت  ملق8ولة-.

ملقتضي8ت  وتطبيق8  عليه،  وبن8ء 

732  ن  دونة  لتج8رة يمكن   مل8دة 

لألغي8ر  الطالع عليه8 وتقديم  8 لديهم 

أجل  د خل  و ط8لب  شك8ي8ت   ن 

هذ   لبي8ن  نشر  ت8ريخ  يش 8  ن   (5

ب8لجريدة  لرسمية.

شخص  الطالع  لكل  يمكن  كم8 

تطبيق8  بكت8بة  لضبط  عليه8 

733  ن  دونة  ملقتضي8ت  مل8دة 

 لتج8رة.
عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

7

 ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط

شعبة صعشب8ت  ملق8ولة

 La لتصفية  لقض8ئية لشركة 

maison gourmande de Sarah

 لف تتبع تنفيذ  ملسطرة رقم 

2022/8587/7

إشع8ر

عن  بمقت�ضى  لحكم  لص8در 

بت8ريخ  ب8لرب8ط   ملحكمة  لتج8رية 

في  مللف  لتج8ر1   2022 أبريل   7

 ،27 2020/8303/41  لحكم  رقم 

ب8لرب8ط  قضت  ملحكمة  لتج8رية 

وتقرير  بفسخ  خطط  الستمر رية 

 La لتصفية  لقض8ئية في حق شركة 

 ،maison gourmande de Sarah

 78077 رقم  ذ ت  لسجل  لتج8ر1 

زنقة   73  لك8ئن  قره8  الجتم8عي 

ت8نسيفت أكد 7  لرب8ط.

وعينت  لسيدة  لسعد1 جميلة 

ق8ضي8  نتدب8 و لسيدة نجشى بشظهر 

ضي8ء  ش8رع   ( و لك8ئن  سنديك8 

 لرحم8ن سكتشر ) بلشك g  لسشي�ضي 

عن  ت8ريخ  لتشقف  وب8عتب8ر   لرب8ط 

في  لحكم  هش  لت8ريخ  ملحدد   لدفع 

بفتح  سطرة  لتسشية   لق8�ضي 

 لقض8ئية.

ف8ملطلشب  ن  لد ئنين  وعليه، 

للسنديك  ملعين  بديشنهم   لتصريح 

ضمن ق8ئمة  شقعة تتضمن  ملب8لغ 

 ملطلشبة  رفقة ب8لشث8ئق وذلك د خل 

نشر  ت8ريخ  شهرين  بتد ء  ن  أجل 

ب8لجريدة  لرسمية  ع  هذ   إلشع8ر 

ب8لنسبة  بشهرين  هذ   ألجل  تمديد 

إلى  لد ئنين  لق8طنين خ8رج  ململكة 

إلى   637 للمش د  ن  طبق8   ملغربية 

720  ن  دونة  لتج8رة.
عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

8

 ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط
شعبة صعشب8ت  ملق8ولة

 لتصفية  لقض8ئية لشركة
 VISUAL SOFT 

 لف تتبع تنفيذ  ملسطرة  
2022/8587/8

إشع8ر
عن  بمقت�ضى  لحكم  لص8در 
بت8ريخ ب8لرب8ط    ملحكمة  لتج8رية 
 7 أبريل 2022 في  مللف  لتج8ر1 رقم 
2021/8302/51  لحكم 28، قضت 
 ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط ب8لتصفية 
 VISUAL شركة  حق  في   لقض8ئية 
رقم  ذ ت  لسجل  لتج8ر1   ،SOFT
78369  لك8ئن  قره8  الجتم8عي رقم 
أكد 7   3 زنقة و د ف8س  لشقة   23

 لرب8ط.
ليلى ق8ضي8  وعينت  لسيدة عبش 
 نتدب8 و لسيد   ه8رش عبد  لق8در 
-  ملحكمة  لتج8رية  لط8بق  سنديك8 
ت8ريخ  وب8عتب8ر   -  لث8لث  لرب8ط 
نشفمبر   26 هش  عن  لدفع   لتشقف 

.202(
ف8ملطلشب  ن  لد ئنين  وعليه، 
للسنديك  ملعين  بديشنهم   لتصريح 
ضمن ق8ئمة  شقعة تتضمن  ملب8لغ 
 ملطلشبة  رفقة ب8لشث8ئق وذلك د خل 
نشر  ت8ريخ  شهرين  بتد ء  ن  أجل 
ب8لجريدة  لرسمية  ع  هذ   إلشع8ر 
ب8لنسبة  بشهرين  هذ   ألجل  تمديد 
إلى  لد ئنين  لق8طنين خ8رج  ململكة 
إلى   587 للمش د  ن  طبق8   ملغربية 

720  ن  دونة  لتج8رة.
عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

9

 ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط
شعبة صعشب8ت  ملق8ولة

فسخ  خطط شركة
L onglerie du 21 eme siecle

 لف تتبع تنفيذ رقم 
2022/8587/6

إشع8ر
عن  بمقت�ضى  لحكم  لص8در 
بت8ريخ  ب8لرب8ط   ملحكمة  لتج8رية 
في  مللف  لتج8ر1   2022 أبريل   7

 ،26 2021/8308/68  لحكم  رقم 
ب8لرب8ط  قضت  ملحكمة  لتج8رية 
لشركة  بفسخ  خطط  الستمر رية 

 L'onglerie du 2( eme siecle  
ذ ت  تصفيته8  لقض8ئية،  تقرير  و 
)7808  لك8ئن   لسجل  لتج8ر1 رقم 
زنقة ت8نسيفت   39  قره8  الجتم8عي 

أكد 7  لرب8ط.
وعينت  لسيدة  لسعد1 جميلة 
ق8ضي8  نتدب8 و لسيدة نجشى بشظهر 
ضي8ء  ش8رع   ( و لك8ئن  سنديك8 
 لرحم8ن سكتشر ) بلشك ج  لسشي�ضي 
عن  ت8ريخ  لتشقف  وب8عتب8ر   لرب8ط 
في  لحكم  هش  لت8ريخ  ملحدد   لدفع 

 لق8�ضي بفتح  سطرة.
ف8ملطلشب  ن  لد ئنين  وعليه، 
للسنديك  ملعين  بديشنهم   لتصريح 
ضمن ق8ئمة  شقعة تتضمن  ملب8لغ 
 ملطلشبة  رفقة ب8لشث8ئق وذلك د خل 
نشر  ت8ريخ  شهرين  بتد ء  ن  أجل 
ب8لجريدة  لرسمية  ع  هذ   إلشع8ر 
ب8لنسبة  بشهرين  هذ   ألجل  تمديد 
إلى  لد ئنين  لق8طنين خ8رج  ململكة 
 ملغربية طبق8 للمش د  ن 637 و 720 

 ن  دونة  لتج8رة.
عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

10

 ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط
 لف رقم : 6)/2022
حس8ب رقم : )793

 لطرف  ألو7 :
بط8قة  رقم  بنعد1،   لحسين 
I57379  غربي   :  لتعريف  لشطنية 

 لجنسية.
بط8قة  رقم  بنعد1،  حليمة 
 A762(56  :  لتعريف  لشطنية 

 غربية  لجنسية.
 لطرف  لث8ني :

بط8قة  رقم  بنعد1،   الك 
 A777959  :  لتعريف  لشطنية 

 غربية  لجنسية.
 ألصل  لتج8ر1 : تعليم  لسي8قة.

)2  جمشعة  رقم   :  لعنش ن 
 لزيتشن  لنهضة  لرب8ط.
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 رقم  لسجل  لتج8ر1 : 2252)).
بمصلحة  وستقبل  لتعرض8ت 
ب8ملحكمة  لتج8رية   لسجل  لتج8ر1 
 ((5( ب8لرب8ط إلى غ8ية خمسة عشر 

يش 8  ن صدور  إلعالن  لث8ني.
 لنشرة  ألولى

رئيس  صلحة  لسجل  لتج8ر1

47 مكرر

 ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط
 لف رقم : 2022/33
حس8ب رقم : 70)5

 لطرف  ألو7 :
بط8قة  رقم  يشسف،  بشنجشع 
)A629  غربي   :  لتعريف  لشطنية 

 لجنسية.
 لطرف  لث8ني :

بط8قة  رقم  بشنجشع   ين، 
 لتعريف  لشطنية : A328283  غربي 

 لجنسية.
 ألصل  لتج8ر1 : صيدلية.

 لعنش ن : حي  لسالم عم8رة 6 رقم 
2 سال.

 رقم  لسجل  لتج8ر1 : 33762.
بمصلحة  وستقبل  لتعرض8ت 
ب8ملحكمة  لتج8رية   لسجل  لتج8ر1 
 ((5( ب8لرب8ط إلى غ8ية خمسة عشر 

يش 8  ن صدور  إلعالن  لث8ني.
 لنشرة  ألولى

رئيس  صلحة  لسجل  لتج8ر1

48 مكرر

 ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط
 لف عدد : 2022/34

حس8ب : رقم 76)5

 لطرف  ألو7 :
 حمشش بشجميع.

 : رقم  لبط8قة  لتعريف  لشطنية 
A(6(073،  غربي  لجنسية.

عبد  حمش  :  يت   لطرف  لث8ني 
هللا، رقم  لبط8قة   لتعريف  لشطنية 

)W(5(20،  غربي  لجنسية.
بيع  ملش د   :  الصل  لتج8ر1 

 لغد ئية.
بش8رع  دك8ن  :  لرب8ط   لعنش ن 

لعلش رقم )).
رقم  لسجل  لتج8ر1 : 77037.

بمصلحة  وستقبل  لتعرض8ت 
ب8ملحكمة  لتج8رية   لسجل  لتج8ر1 
((5( ب8لرب8ط إلى غ8ية خمسة عشر 

يش 8  ن صدور  إلعالن  لث8ني.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس كت8بة  لضبط

59 مكرر

 ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط
 لف  رقم : 2022/35

حس8ب رقم : 53)5

 لطرف  الو7  : دين8ر وهيبة.
 : رقم  لبط8قة  لتعريف  لشطينة 

.A7299(3
 غربية  لجنسية.

شركة   :  لطرف  لث8ني 
 PHARMACIE AIN ATIQ

.TEMARA
 سيره8  لق8نشني : دين8ر وهيبة.

 الصل  لتج8ر1 : صيدلية.
تجزئة سعدية   7 رقم   :  لعنش ن 

عين عتيق تم8رة.
 لسجل  لتج8ر1 رقم : 0)758.

بمصلحة  وستقبل  لتعرض8ت 
ب8ملحكمة  لتج8رية   لسجل  لتج8ر1 
5) يش 8  ن صدور  ب8لرب8ط  لى غ8ية 

 العالن  لث8ني.
 لنشرة  ألولى

رئيس  صلحة  لسجل  لتج8ر1

60 مكرر

 ملحكمة  لتج8رية ب8لرب8ط

 لف رقم : 2022/25

حس8ب رقم : 5039

 لطرف  ألو7 :
بط8قة  رقم  بق8لي،  فيصل 

 لتعريف  لشطنية : A6372(8  غربي 

 لجنسية.

 لطرف  لث8ني :
بط8قة  رقم  نشر لدين  لشرد1، 

 A798227  :  لتعريف  لشطنية 

 غربية  لجنسية.

 ألصل  لتج8ر1  طعم.

 لعنش ن : ح 1 م   ل 2  جمشعة 

7 رقم 96)  لرب8ط.

 رقم  لسجل  لتج8ر1 : 06727).

بمصلحة  وستقبل  لتعرض8ت 

ب8ملحكمة  لتج8رية   لسجل  لتج8ر1 

 ((5( ب8لرب8ط إلى غ8ية خمسة عشر 

يش 8  ن صدور  إلعالن  لث8ني.

 إلعالن  لث8ني

رئيس  صلحة  لسجل  لتج8ر1

1 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

إشه8ر  ستخرج عقد تفشيت أصل 

تج8ر1

 لف رقم : 8)/2022

حس8ب رقم : 2653

بمقت�ضى عقد رسمي حرره  ألست8ذ 

بت8ريخ  بشجدة   خليل  تحد،  ملشثق 

2022  سجل  و22  8رس  ين8ير   (0

فشت   2022 25  8رس  بشجدة بت8ريخ 

 لسيد :

أحمد بشزيد1،  لس8كن بشجدة، 

حي  ملسيرة زنقة أ غ8ال رقم 20.

خدر ني،  لس8كنة  نش 7  للسيدة 

بشجدة، بطريق ط8يرت، تجزئة طلح8و1 

زنقة أ3، رقم 3).

 ألصل  لتج8ر1  ملستغل 

كصيدلية  عروفة ب8لشع8ر  لتج8ر1 

بشجدة،  بشزيد1«  لك8ئن  »صيدلية 

تجزئة  لع8 ر1،  يحي  سيد1  طريق 

ب8لسجل  لتج8ر1  6)،  ملقيد  رقم 

بثمن  تحليلي،   57907 رقم  تحت 

إجم8لي قدره 5.000)) درهم.

أ 8م  ملحكمة  تقبل  لتعرض8ت 

 لتج8رية بشجدة د خل أجل أقص8ه 

يش 8  ملش لية   ((5( عشر  خمسة 

87  ن  للنشرة  لث8نية طبق8 للم8دة 

 دونة  لتج8رة.

 لنشرة  لث8نية

رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

7 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

 كتب صعشب8ت  ملق8ولة

فسخ  خطط  الستمر رية وفتح 

 سطرة تصفية قض8ئية في  ش جهة 

شركة سشفر جين

 لف رقم : )/8308/)202

إشع8ر
 2022/22 رقم  بمقت�ضى  لحكم 

 2022 فبر ير   (5 بت8ريخ   لص8در 

رقم  صعشب8ت  ملق8ولة  في  لف 

قضت  ملحكمة   2021/8308/1

 لتج8رية بمر كش :

بفسخ  خطط  الستمر رية وفتح 

في   سطرة  لتصفية  لقض8ئية 

 ش جهة شركة سشفر جين  ملسجلة 

لدى  ملحكمة  ب8لسجل  لتج8ر1 

 لتج8رية بمر كش تحت رقم 323)2.

وتحديد ت8ريخ  لتشقف عن  لدفع 

بمشجب  س8بق8  في  ملدة  ملحددة 

بفتح  سطرة   لحكم  لق8�ضي 

 لتسشية  لقض8ئية.

عبد  لرحيم  وعينت  لسيد 

 سميح ق8ضي8  نتدب8.

و لسيد  بر هيم جعيفي سنديك8 

ش8رع عال7   6 رقم   :  صفي8 و لك8ئن 

 لف8�ضي،  ر كش.

ف8ملطلشب  ن  لد ئنين  وعليه 

للسنديك  ملعين  بديشنهم   لتصريح 

ضمن ق8ئمة  شقعة تتضمن  ملب8لغ 

 ملطلشبة  رفقة ب8لشث8ئق وذلك د خل 

هذ   نشر  ت8ريخ  شهرين  ن  أجل 

طبق8  ب8لجريدة  لرسمية   إلشع8ر 

و720   7(9  ،587 ملقتضي8ت  ملش د 

 ن  دونة  لتج8رة.

يمدد هذ   ألجل بشهرين ب8لنسبة 

خ8رج  ململكة  للد ئنين  لق8طنين 

 ملغربية.
رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

15
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 ملحكمة  لتج8رية بمر كش
 كتب صعشب8ت  ملق8ولة

فتح  سطرة  النق8ذ
SUGM في  ش جهة شركة سشجيم

 لف رقم : )5/5)2022/83
إشع8ر

 2022/70 رقم  بمقت�ضى  لحكم 
 2022 أبريل   (9 بت8ريخ   لص8در 
رقم  صعشب8ت  ملق8ولة  في  لف 
قضت  ملحكمة   2022/8315/51

 لتج8رية بمر كش :
بفتح  سطرة  النق8ذ في  ش جهة 
شخص  في   SUGM سشجيم  شركة 
م.ق و ملسجلة ب8لسجل  لتج8ر1 لدى 

 ملحكمة  لتج8رية بمر كش 35089.
عبد  لرحيم  وعينت  لسيد 
عبد  و لسيد  ق8ضي8  نتدب8   سميح 

 لع8طي  الزهر1 ن8ئب8 عنه.
سنديك8  زغلش7  يشسف  و لسيد 
ش8رع عبد  لكريم   (80  : و لك8ئن ب 
 5 شقة  رقية،  إق8 ة    لخط8بي، 

عم8رة ب، جليز،  ر كش.
ف8ملطلشب  ن  لد ئنين  وعليه 
للسنديك  ملعين  بديشنهم   لتصريح 
ضمن ق8ئمة  شقعة تتضمن  ملب8لغ 
 ملطلشبة  رفقة ب8لشث8ئق وذلك د خل 
هذ   نشر  ت8ريخ  شهرين  ن  أجل 
طبق8  ب8لجريدة  لرسمية   إلشع8ر 
و720   7(9  ،587 ملقتضي8ت  ملش د 

 ن  دونة  لتج8رة.
يمدد هذ   ألجل بشهرين ب8لنسبة 
خ8رج  ململكة  للد ئنين  لق8طنين 

 ملغربية.
عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

16

 ملحكمة  لتج8رية بمر كش
بيع أصل تج8ر1

 لف رقم : 2022/75
حس8ب رقم : )756

في  عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�ضى 
بمر كش  و سجل   2022 أبريل   (5
ب8ع  لسيد   2022 أبريل   (9 بت8ريخ 
لبط8قة  عبد  لغني،  لح8 ل   نه8لي 
 EA7972( رقم   لتعريف  لشطنية 
 لس8كن تجزئة  لزرقطشني رقم 585) 

لف8ئدة  لسيد   ملح8 يد،  ر كش 
لبط8قة   ش 8د  صطفى،  لح8 ل 

.EE(((578 لتعريف  لشطنية رقم 
جميع حصته في  ألصل  لتج8ر1 
 3 ب8ملحل  لك8ئن  ملح8 يد    لك8ئن 
ملقهى  و ملعد  27)،  ر كش  رقم 
تحت  ب8لسجل  لتج8ر1  و ملسجل 
رقم 8)358) بجميع عن8صره  مل8دية 

و ملعنشية، بمبلغ 0.000)) درهم.
أعاله  د ئني  لب8ئع  ملذكشر  فعلى 
قسم  إلى  بتعرض8تهم  يتقد ش   أن 
ب8ملحكمة  لتج8رية   لسجل  لتج8ر1 
بمر كش د خل أجل يبتدئ  ن ت8ريخ 
في  ليشم  وينتهي  نشر  إلعالن  ألو7 
 لخ8 س عشر )5))  ن نشر  إلعالن 

 لث8ني.
 إلعالن  ألو7

عن رئيس كت8بة  لضبط

17 مكرر

 ملحكمة  لتج8رية بمر كش
هبة أصل تج8ر1

 لف رقم : 2022/77
حس8ب رقم : )755

بمقت�ضى عقد تشثيقي حرر بمكتب 
  ألست8ذ هش8م أب8لي،  شثق بمر كش في 
و ملسجل بمر كش   2022 )3  8رس 
بت8ريخ 5) أبريل 2022 سجل  إليد ع 
أ ر   ((07(-0027878-2022
وهب  لسيد   23869 ب8الستخالص 
سم8عيل،  لح8 ل  عبد  لجليل  ت 
رقم  لبط8قة  لتعريف  لشطنية 
N20829،  لس8كن بمر كش  ملسيرة 
3 حرف س رقم 577، لف8ئدة  آلنسة 
سلمى  ت سم8عيل،  لح8 لة لبط8قة 
 ،EE760677  لتعريف  لشطنية رقم 
حرف   3 بمر كش  ملسيرة   لس8كنة 
لبنى  ت  577،  آلنسة  رقم  س 
سم8عيل،  لح8 لة لبط8قة  لتعريف 
EE60(727،  لس8كنة   لشطنية رقم 
 6 SQ Esquirol 97000 بفرنس8 
رني8  تسم8عيل،  Certeil،  آلنسة 
لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 لة 
EE585(59،  لس8كنة بمر كش  رقم 
577،  آلنسة  رقم  س   3  ملسيرة 
ودي8ن  ت سم8عيل،  لح8 لة لبط8قة 

 ،EE699589  لتعريف  لشطنية رقم 
3 س رقم   لس8كنة بمر كش  ملسيرة 
577، 1/2  ن  ألصل  لتج8ر1  لع8ئد 
تجزئة  بمر كش  بروكة  و لك8ئن  له 
ب8لسجل  و ملسجل  أكيشض،  أ  رقم 
بجميع   76636 رقم  تحت   لتج8ر1 
بمبلغ  و ملعنشية  عن8صره  مل8دية 

250.000 درهم.
فعلى د ئني  لش هب  ملذكشر أعاله 
قسم  إلى  بتعرض8تهم  يتقد ش   أن 
ب8ملحكمة  لتج8رية   لسجل  لتج8ر1 
بمر كش د خل أجل يبتدئ  ن ت8ريخ 
في  ليشم  وينتهي  نشر  إلعالن  ألو7 
 لخ8 س عشر )5))  ن نشر  إلعالن 

 لث8ني.
 إلعالن  ألو7

عن رئيس كت8بة  لضبط

18 مكرر

 ملحكمة  لتج8رية بمر كش
هبة أصل تج8ر1

 لف رقم : )2022/7
حس8ب رقم : 7775

في عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�ضى 
بمر كش  و ملسجل   2022 ين8ير   (7
بت8ريخ 7) فبر ير 2022، وهب  لسيد 
هللا،  غربي  لجنسية،  عبد  لفتي 
بأد ر ت8رود نت،   (959  ملزد د بت8ريخ 
لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 ل 
E(77857،  لس8كن بحي  إلن8رة  رقم 

بلشك 560  ر كش.
 جمشع  ألصل  لتج8ر1  ملتمثل 
في  ستغال7  ملحل  لتج8ر1  لك8ئن 
إق8 ة  لسع8دة   22 79)  حل  ب 
 ر كش و ملسجل ب8ملحكمة  لتج8رية 
رقم  بمر كش :  لسجل  لتج8ر1 
ب8لضريبة  ملهنية  و ملسجل   60(26
و لتعريف   76200977 رقم  تحت 
0)707326 هدفه )بيع   لجب8ئي رقم 

 ملش د  لغذ ئية)، وذلك لف8ئدة :
لفتى   ب8رك،  غربية   لسيد 
 ،(956 بت8ريخ   لجنسية،  ملزد دة 
لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 ل 
   ( E70537،  لس8كن ب8ملسيرة  رقم 

رقم )55  ر كش.

بين  و لتر �ضي  تم  التف8ق  فلقد 

 لطرفين و ن أجل  صلحة  لتسجيل 

فإن  لهبة  ملحددة أعاله تم تقشيمه8 

بمبلغ  8لي قدره 200.000 درهم.

فعلى د ئني  لب8ئع  ملذكشر أعاله أن 

يتقد ش  بتعرض8تهم إلى قسم  لسجل 

 لتج8ر1 ب8ملحكمة  لتج8رية بمر كش 

نشر  ت8ريخ  يبتدئ  ن  أجل  د خل 

في  ليشم  لخ8 س  وينتهي   إلعالن 

عشر  ن نشر  إلعالن  لث8ني.

 إلعالن  لث8ني

عن رئيس كت8بة  لضبط

 لنشرة  لث8نية

4 مكرر

 ملحكمة  لتج8رية بمر كش

تقديم أصل تج8ر1 حصة في شركة

 لف رقم : 2022/72

حس8ب رقم : 7788

عرفي  سجل  عقد  بمقت�ضى 

قدم   2022 فبر ير   22 بمر كش يشم 

ورثة  لسيد  حمد  ختير وهم :

خدوج  شش و،  لح8 لة   لسيدة 

 ،E7377(5 رقم  للبط8قة  لشطنية 

أهل  لحيمد  دو ر  ب   لس8كنة 

 ملر بطين سع8دة،  ر كش ؛

حسن  ختير،  لح8 ل   لسيد 

 ،E(09373 رقم  للبط8قة  لشطنية 

أهل  ملر بطين،  دو ر  ب   لس8كن 

سع8دة،  ر كش ؛

 لسيد  ملصطفى  ختير،  لح8 ل 

 ،E380769 رقم  للبط8قة  لشطنية 

أهل  لحيمد،  دو ر  ب   لس8كن 

سع8دة،  ر كش ؛

 لسيد  لسعيد  ختير،  لح8 ل 

 ،E327963 رقم  للبط8قة  لشطنية 

 لس8كن ب دو ر أهل حيمد  ملر بطين 

سع8دة،  ر كش ؛

جم78  ختير،  لح8 ل   لسيد 

 ،E792059 رقم  للبط8قة  لشطنية 

أهل  لحيمد  دو ر  ب   لس8كن 

 ملر بطين سع8دة،  ر كش ؛
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 لسيد نشر  لدين  ختير،  لح8 ل 

 ،E5(637( رقم  للبط8قة  لشطنية 

 لس8كن ب دو ر أهل حيمد سع8دة، 

 ر كش ؛

 لسيد عبد  إلله  ختير،  لح8 ل 

 ،E6757(6 رقم  للبط8قة  لشطنية 

 لس8كن ب دو ر أهل حيمد  ملر بطين 

سع8دة،  ر كش ؛

حبيبة  ختير  لح8 لة   لسيدة 

 EE762082 رقم  للبط8قة  لشطنية 

9007  ملر بطين  بلشك  ب   لس8كنة 

سع8دة  ر كش.

ربيعة  ختير،  لح8 لة   لسيدة 

 ،E787577 رقم  للبط8قة  لشطنية 
 36 رقم   لس8كنة ب درب  لشعب، 

 كرر، سيبع  لشم8لي،  ر كش ؛

سعيدة  ختير،  لح8 لة   لسيدة 

 ،E755598 رقم  للبط8قة  لشطنية 

ب8  ملر بطين  أوالد  دو ر  ب   لس8كنة 

سع8دة،  ر كش ؛

ف8طمة  ختير،  لح8 لة   لسيدة 

 ،EE20(7(5 رقم  للبط8قة  لشطنية 

أبش ب  ر كش،  دو ر  ب   لس8كنة 

 ،20 35،  لشقة  عم8رة   ،(5  نطقة 

 ر كش.

ب   ألصل  لتج8ر1  لك8ئن 

7)،  ر كش،  كلم  طريق  لسشيهلة 

تحت  في  لسجل  لتج8ر1   ملسجل 
شكل  على  و ملعد   (35602 رقم 

عن8صره  بجميع  طبيعي  شخص 

تم تقشيم  لحصة   مل8دية و ملعنشية، 

إلى  درهم  قسمة   (.000.000 ب 

00)درهم  0.000) حصة  جتم8عية 

AKHTIR SARL في  للحصة في شركة 

طشر  لتأسيس.

فعلى د ئني  لب8ئع  ملذكشر أعاله أن 

يتقد ش  بتعرض8تهم إلى قسم  لسجل 

د خل  ب8ملحكمة  لتج8رية    لتج8ر1 

نشر  إلعالن  ت8ريخ  يبتدئ  ن  أجل 

 ألو7 وينتهي في  ليشم  لخ8 س عشر 

)5))  ن نشر  إلعالن  لث8ني.

 إلعالن  لث8ني

عن رئيس كت8بة  لضبط

5 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
 لف  لبيع رقم : 2022/))

حس8ب رقم 7252
تشثيقي  شثق  عقد  بمقت�ضى 
بشلغد ن  بدر  لدين  ذ.  طرف   ن 
 2022 7) فبر ير   ملشثق بف8س بت8ريخ 

و ملسجل بت8ريخ 7) فبر ير 2022.
 لب8ئع :

نجية وشتشت C(72796  لس8كن 
تجزئة  له8شمي   6 ش8رع بيروت فيال 

طريق  يمشز ر ف8س.
 ملشتر1 :

 C727025 لدريشيشة  جد  لعين 
طريق   8 رقم  أ ينة  تجزئة   لس8كن 

عين  لسمن ف8س.
بيع أصل تج8ر1

لألصل  لتج8ر1 رقم 23982.
لش1  س8ن  ش8رع   60  : بـ   لك8ئن 

 لسع8دة م.ج ف8س.
بثمن قدره : 300.000 درهم.

أجل  د خل  وتقبل  لتعرض8ت 
خمسة عشر يش 8  ن ت8ريخ  لنشرة 

 لث8نية ب8لجريدة  لرسمية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس كت8بة  لضبط
 لسيد  ملصطفى خط8بي

22 مكرر

 ملحكمة  لتج8رية بف8س
عقد بيع أصل تج8ر1

 لف بيع رقم : 0)/2022
حس8ب خ8ص : 7228

)ذ.  حمد  بمقت�ضى عقد تشثيقي 
بف8س  بف8س)  ؤرخ  لطفي  شثق 
2022 و سجل   ين8ير  28 و)3  بت8ريخ 

بف8س بت8ريخ 7) فبر ير 2022.
رقم  ب8ع  لسيد   ين  لعلش1، 
 ،CB67(76 بط8قته  لشطنية 
إق8 ة   5 27  لشقة  بف8س   لس8كن 
للسيدة  ج.  م  جرير  زنقة  سليم 
بط8قته8  لشطنية  رقم  كشثر  لكت8ني، 
C52(793 و لس8كنة بف8س زنقة  ي 
فيال  بن عبد هللا  زي8دة ش8رع عال7 
لشركة  بصفته8  سيرة   لي8سمين، 
 PHARMACIE AL HADIKA FES
له8  بمقت�ضى  لصالحي8ت  ملخشلة 

لهذ   لغرض ب8لنظ8م  ألس8�ضي.

لصيدلية   ألصل  لتج8ر1 

بف8س  لحي  لجديد  و ملستغل 

بنسشدة رقم 0)7  كرر.

و ملسجل ب8لسجل  لتج8ر1 بف8س 

تحت رقم 77026.

بثمن قدره 000.000.) درهم.

حسب  لشروط  ملنصشص عليه8 

بعقد  لبيع.

وتقبل  لتعرض8ت بكت8بة  لضبط 

ب8ملحكمة  لتج8رية بف8س د خل أجل 

يش 8  بتد ء  يتعدى خمسة عشر  ال 

 ن  لنشرة  لث8نية.

 لنشرة  لث8نية

عن رئيس كت8بة  لضبط

سعيد  بن سليم8ن

18 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
 لف رقم : 2022/9

حس8ب خصش�ضي : 3073
تفشيت أصل تج8ر1

شر ء  ألصل  عقد  بمقت�ضى 

و ملصحح  إل ض8ء   لتج8ر1  ملحرر 

بت8ريخ 25 نشفمبر )202 ب8ع بمشجبه 

 لسيد  حمد  لص8لحي  لح8 ل 

 SH76029 لبط8قة  لتعريف  لشطنية

جميع  ألصل  لتج8ر1 للمحل  لك8ئن 

ببلشك ) ش8رع د رقم 7 تكشين أك8دير 

بأك8دير  ب8لسجل  لتج8ر1  و ملسجل 

لف8ئدة  لسيد   ،77877 رقم  تحت 

لبط8قة   حمد   جشض  لح8 ل 

بثمن   JB(27503  لتعريف  لشطنية 

إجم8لي قدره 70.000 درهم.

وبذلك فإن رئيسة  صلحة كت8بة 

أن  ذ1  صلحة  لكل  تعلن   لضبط 

ضبط  بمكتب  تسجل   لتعرض8ت 

 ملحكمة  لتج8رية بأك8دير د خل أجل 

)5))  ملش لية  يش 8  عشر   لخمسة 

87  ن  للنشرة  لث8نية طبق8 للم8دة 

 دونة  لتج8رة.

 لنشرة  لث8نية

رئيسة  صلحة كت8بة  لضبط

19 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
 كتب  لتسشية و لتصفية  لقض8ئية
فتح  سطرة  لتصفية  لقض8ئية في 

حق شركة  8ص8نشر  
إشع8ر

57  لص8در  رقم  بمقت�ضى حكم 
رقم  ب8مللف   2022 أبريل   (8 بت8ريخ 
لدى  ملحكمة   2021/8306/121
 لتج8رية ب8لد ر  لبيض8ء  لذ1 ق�ضى 
بفتح  سطرة  لتصفية  لقض8ئية في 
ذ ت  لسجل  شركة  8ص8نشر،  حق 
 لتج8ر1 رقم 70735) و لك8ئن  قره8 
ش8رع  شال1  دريس   86  الجتم8عي 

 ألو7  لط8بق 3 شقة 7  ق8 ة جش .
وعين  لسيد  ملهد1 س8لم ق8ضي8 
 نتدب8 و لسيدة حر ر  بتس8م سنديك8 
و لك8ئن  كتبه8  ملحكمة  لتج8رية 

ب8لد ر  لبيض8ء.
ف8ملطلشب  ن  لد ئنين  وعليه، 
للسنديك  ملعين  بديشنهم   لتصريح 
ضمن ق8ئمة  شقعة تتضمن  ملب8لغ 
 ملطلشبة  رفقة ب8لشث8ئق وذلك د خل 
نشر  ت8ريخ  شهرين  بتد ء  ن  أجل 
ب8لجريدة  لرسمية  ع  هذ   إلشع8ر 
ب8لنسبة  بشهرين  هذ   ألجل  تمديد 
إلى  لد ئنين  لق8طنين خ8رج  ململكة 
 ملغربية طبق8 للمش د  ن 587 و 9)7 

و720  ن  دونة  لتج8رة.
عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

11

 ملحكمة  لتج8رية ب8لد ر  لبيض8ء

 كتب  لتسشية و لتصفية  لقض8ئية
فتح  سطرة  لتصفية  لقض8ئية في 

حق شركة  طبعة د سيلف8  
إشع8ر

66  لص8در  رقم  بمقت�ضى حكم 
رقم  ب8مللف   2022 أبريل   2( بت8ريخ 
لدى  ملحكمة   2022/8308/56
 لتج8رية ب8لد ر  لبيض8ء  لذ1 ق�ضى 
بفتح  سطرة  لتصفية  لقض8ئية في 
ذ ت  د سيلف8،  شركة  طبعة  حق 
 لسجل  لتج8ر1 رقم 70797 و لك8ئن 
رح78  ش8رع  ز وية   قره8  الجتم8عي 
نش كششط  زنقة   3  ملسكيني  لرقم 

 لد ر  لبيض8ء.
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وعين  لسيد عبد  لرفيع بشحمرية 

أ ين  ن8ئبه  حمد  ق8ضي8  نتدب8 

عبد  لرحم8ن  وعين  لسيد  ج8لبي. 

و لك8ئن  كتبه  سنديك8   ال 8لي 

 ملحكمة  لتج8رية ب8لد ر  لبيض8ء.

ف8ملطلشب  ن  لد ئنين  وعليه، 

للسنديك  ملعين  بديشنهم   لتصريح 

ضمن ق8ئمة  شقعة تتضمن  ملب8لغ 

 ملطلشبة  رفقة ب8لشث8ئق وذلك د خل 

نشر  ت8ريخ  شهرين  بتد ء  ن  أجل 

ب8لجريدة  لرسمية  ع  هذ   إلشع8ر 

ب8لنسبة  بشهرين  هذ   ألجل  تمديد 

إلى  لد ئنين  لق8طنين خ8رج  ململكة 

 7(9 و   587 للمش د  طبق8   ملغربية 

و720  ن  دونة  لتج8رة.

عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

12

 ملحكمة  لتج8رية ب8لد ر  لبيض8ء

 كتب  لتسشية و لتصفية  لقض8ئية

فتح  سطرة  لتصفية  لقض8ئية في 
حق شركة  وبتيم8  

إشع8ر

)6  لص8در  رقم  بمقت�ضى حكم 

رقم  ب8مللف   2022 أبريل   2( بت8ريخ 

لدى  ملحكمة   2022/8308/29

 لتج8رية ب8لد ر  لبيض8ء  لذ1 ق�ضى 

بفتح  سطرة  لتصفية  لقض8ئية 

ذ ت  لسجل  في حق شركة  وبتيم8، 

و لك8ئن  قره8   (7397  لتج8ر1 رقم 

 الجتم8عي زنقة  حمد بن حبيب  لحي 

 لصن8عي عين  لسبع  لد ر  لبيض8ء.

وعين  لسيد  ملهد1 س8لم ق8ضي8 

و لسيد  حمد  لعمر و1   نتدب8 

و لك8ئن  كتبه  ملحكمة  سنديك8 

 لتج8رية ب8لد ر  لبيض8ء.

ف8ملطلشب  ن  لد ئنين  وعليه، 

للسنديك  ملعين  بديشنهم   لتصريح 

ضمن ق8ئمة  شقعة تتضمن  ملب8لغ 

 ملطلشبة  رفقة ب8لشث8ئق وذلك د خل 

نشر  ت8ريخ  شهرين  بتد ء  ن  أجل 

ب8لجريدة  لرسمية  ع  هذ   إلشع8ر 

ب8لنسبة  بشهرين  هذ   ألجل  تمديد 

إلى  لد ئنين  لق8طنين خ8رج  ململكة 

 7(9 و   587 للمش د  طبق8   ملغربية 

و720  ن  دونة  لتج8رة.

عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

13

 ملحكمة  لتج8رية ب8لد ر  لبيض8ء

 كتب  لتسشية و لتصفية  لقض8ئية

فتح  سطرة  لتصفية  لقض8ئية في 

حق شركة ج8نيسم8ر  

إشع8ر

79  لص8در  رقم  بمقت�ضى حكم 

رقم  ب8مللف   2022 أبريل   7 بت8ريخ 

لدى  ملحكمة   2022/8303/49

 لتج8رية ب8لد ر  لبيض8ء  لذ1 ق�ضى 

بفتح  سطرة  لتصفية  لقض8ئية في 

ذ ت  لسجل  حق شركة ج8نيسم8ر، 

و لك8ئن  قره8   550(5  لتج8ر1 رقم 

بروف8ن  د1  زنقة  ز وية   الجتم8عي 

وب8بشم  لد ر  لبيض8ء.

وعين  لسيد  نس  بشخصيب 

ن8ئبه  حمد   ين  ق8ضي8  نتدب8 

و لسيد  حمد  لعمر و1  ج8لبي 

و لك8ئن  كتبه  ملحكمة  سنديك8 

 لتج8رية ب8لد ر  لبيض8ء.

ف8ملطلشب  ن  لد ئنين  وعليه، 

للسنديك  ملعين  بديشنهم   لتصريح 

ضمن ق8ئمة  شقعة تتضمن  ملب8لغ 

 ملطلشبة  رفقة ب8لشث8ئق وذلك د خل 

نشر  ت8ريخ  شهرين  بتد ء  ن  أجل 

ب8لجريدة  لرسمية  ع  هذ   إلشع8ر 

ب8لنسبة  بشهرين  هذ   ألجل  تمديد 

إلى  لد ئنين  لق8طنين خ8رج  ململكة 

 ملغربية طبق8 للمش د  ن 587 و 9)7 

و720  ن  دونة  لتج8رة.

عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

14

املحكمة التجارية بطنجة

 كتب  لتصفية و لتسشية  لقض8ئية

إشع8ر

 لسيد  حمد كر يمي

بت8ريخ  بمقت�ضى  لحكم  لص8در 

رقم  في  مللف   202( يشليش   29

2020/8301/75 حكم رقم 2021/31 

قضت  ملحكمة  لتج8رية بطنجة بفتح 

 سطرة  لتصفية  لقض8ئية في  ش جهة 

 لسيد  حمد كر يمي، عنش نه : سيد1 

عم8ر  لكبير ج8 ع  قرع، طنجة.

إن  لق8�ضي  ملنتدب يشعركم بأنه 

بكت8بة  ق8ئمة  لديشن  إيد ع  تم  قد 

 لضبط  ن طرف  لسنديك  لسيد 

إش8رة  رهن  لتكشن   حمد  لع8فية 

 لد ئنين لالطالع عليه8 وذلك تطبيق8 

للم8دة 698  ن م.ت.

عن رئيس كت8بة  لضبط

19

املحكمة االبتدائية بسيدي 

قاسم

إشه8ر بيع أصل تج8ر1 

 لف رقم : 2022/3

حس8ب خصش�ضي رقم : 8535

كت8بة  رئيس  صلحة  يعلن 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بسيد1 ق8سم.

بمقت�ضى  لعقد  لرسمي  أنه 

2022  ن   ملحرر بت8ريخ ف8تح أبريل 

حدو  رضش ن  يت  طرف  ألست8ذ 

ب8ع  لسيد  ق8سم،  بسيد1   شثق 

لبط8قة  بشسله8 ي  حمد،  لح8 ل 

ج2995))  رقم   لتعريف  لشطنية 

بشك8لة عن  لسيد بشسله8 ي   حمد، 

لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 ل 

عزوز  لف8ئدة  لسيد  ج6386)  رقم 

لبط8قة  لتعريف   لشق8في،  لح8 ل 

 لشطنية رقم ج.ن87)72.

جميع  ألصل  لتج8ر1  ملسجل 

 33886 رقم  ب8لسجل  لتج8ر1 

ق8سم  بسيد1  ب8ملحكمة  البتد ئية 

وهش عب8رة  قهى ك8ئنة بش8رع  حمد 

سيد1  بلقصير1،   لخ8 س،  شرع 

ق8سم.

وعليه فعلى د ئني  لب8ئع  ملذكشر 

أعاله أن يتقد ش  بتعرض8تهم د خل 

)5)) يش 8  أجل أقص8ه خمسة عشر 
للق8نشن  طبق8  بعد  لنشرة  لث8نية 

-  كتب  لسجل  كت8بة  لضبط  إلى 

ب8ملحكمة  البتد ئية   -  لتج8ر1 

بسيد1 ق8سم.

 لنشرة  لث8نية

عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

عبد  لفت8ح  اللي

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تج8ر1

 لف رقم : 0)/2022

حس8ب رقم )585)
بت8ريخ تشثيقي  عقد   بمقت�ضى 
ب8عت  لسيدة   2022 30  8رس 
رقم  ب.ت.و   7 خبشز  لح8 لة   78  
تشهتشه  للسيد  هد1   CB2592((
 G622652 رقم  ب.ت.و   7  لح8 ل 
تحت   ألصل  لتج8ر1  ملسجل 
ب8ملحكمة  البتد ئية   79262 رقم 
 779 برقم  و لك8ئن  ب8لخميس8ت، 
تيفلت  لخميس8ت،  تجزئة  لد لية 
صيدلية  ملسم8ة  ألجل  و ملستغل 
عن8صره  بجميع  »صيدلية  لخليل« 
بثمن  و ملقدر  و ملعنشية   مل8دية 

0.000)) درهم.

لذلك فإن جميع  لتعرض8ت يجب 

ب8ملحكمة  بكت8بة  لضبط  أن تشضع 

أجل  د خل  ب8لخميس8ت   البتد ئية 

ت8ريخ صدور  يش 8  ن  خمسة عشر 

 لنشرة  لث8نية.

 لنشرة  ألولى

عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

21 مكرر
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 ملحكمة  البتد ئية ب8لخميس8ت

بيع أصل تج8ر1

 لف رقم : 2022/09

حس8ب رقم : 5828)

بمقت�ضى عقد  حرر  ن طرف ذ. 

لحسن بنيحي8  ح8م  قبش7 للتر فع 

أبريل   7 أ 8م  حكمة  لنقض بت8ريخ 

عصمة  ب8ع  لسيد  حمد   2022

 لح8 ل 7 ب.ت.و رقم ))X53 للسيد 

ب.ت.و   7 بشرهشب  لح8 ل  عمر 
X30(886  ألصل  لتج8ر1  رقم 

28806 ب8ملحكمة   ملسجل تحت رقم 

و لك8ئن  ب8لخميس8ت،   البتد ئية 

بز وية  لتقى ش8رع  حمد  لزرقطشني 

 77 رقم  اللة  لي8قشت  وش8رع 

بجميع عن8صره  مل8دية   لخميس8ت، 

 600.000 بثمن  و ملقدر  و ملعنشية 

درهم.

لذلك فإن جميع  لتعرض8ت يجب 

ب8ملحكمة  بكت8بة  لضبط  أن تشضع 

أجل   د خل  ب8لخميس8ت   البتد ئية 

ت8ريخ صدور  يش 8  ن  خمسة عشر 

 لنشرة  لث8نية.

 لنشرة  لث8نية

عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

3 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
 كتب  لسجل  لتج8ر1

إشه8ر بيع أصل تج8ر1
 لف رقم )2022/0

حس8ب رقم 5565

بمقت�ضى  لعقد  لعدلي  ملضمن 

بكن8ش  أل الك بقسم قض8ء  ألسرة 

ب8لعر ئش  ب8ملحكمة  البتد ئية 

 ((7 عدد   (53 س صحيفة   2 رقم 

ه  ش فق  (773 شعب8ن    26  بت8ريخ 

 29  8رس 2022، ب8ع  لسيد  سعشد 

 يت  بن  عز بط8قة تعريفه  لشطنية 

تجزئة  عنش نه   ،L(2(7(6 رقم 

للسيد  )7  لعر ئش،  رقم   (  لنهضة 

تعريفه  بط8قة  حسن  يت  بن  عز 

LA(20288، عنش نه تجزئة   لشطنية 

جميع  )7  لعر ئش،  رقم   (  لنهضة 

نصف  ألصل  لتج8ر1 للمحل  لك8ئن 

59  لعر ئش  رقم  بش8رع  لجز ئر 

 لذ1 يستغل في بيع  ملش د  لغذ ئية 

ب8لسجل  و ملسجل  ب8لتقسيط 

ب8ملحكمة  البتد ئية   لتج8ر1 

7352  ن  رقم  تحت  ب8لعر ئش 

عن8صره  بجميع   لسجل  لتحليلي، 

 مل8دية و ملعنشية.

تسجل  فإن  لتعرض8ت  وبذلك 

ب8ملحكمة  البتد ئية  بكت8بة  لضبط 

-  كتب  لسجل  لتج8ر1  ب8لعر ئش 

- د خل أجل 5) يش 8  ملش لية للنشرة 

 لث8نية.

 لنشرة  لث8نية

رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

8 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي بنور
 صلحة كت8بة  لضبط

 صلحة  لسجل  لتج8ر1

إعالن عن بيع أصل تج8ر1
 لف رقم )2022/0

حس8ب رقم 7752

إن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط 

بنشر  سيد1  ب8ملحكمة  البتد ئية 

83  ن  ملقتضي8ت  لفصل  تطبيق8 

 دونة  لتج8رة  لق8نشن 5-95).

تشثيقي  ؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

طرف  2022  ن  أبريل   8 بت8ريخ 

ب8ع8  لسيد   ملح8 ي ذ/  ش ن تميم 

 حمد  لفيض بط8قته  لشطنية رقم 

بدو ر  لعرج  )MC20677  لس8كن 

أوالد عمر ن و لسيدة غيثة  لتمشد1 

 لس8كنة بدو ر لفاللحة أوالد عمر ن 

 MC(92607 رقم  بط8قته8  لشطنية 

سيد1 بنشر إلى  لسيد  حمد بشص8لح 

 MC33896 رقم  بط8قته  لشطنية 

جم8عة  ص8لح  �ضي  بدو ر   لس8كن 

 لكدية بني دغشغ قي8دة أوالد عمر ن 

بسيد1 بنشر.

ألصل  لتج8ر1  ملسجل  جميع 

بنشر  سيد1  ب8ملحكمة  البتد ئية 

ب8لنسبة  حمد   (7((2 رقم  تحت 

 لفيض بشر كة بمح8صة  ع  لسجل 

ب8لنسبة لغيثة   (7((7  لتج8ر1 رقم 

حي ب8م   20 تمشد1  لك8ئن  قره رقم 

بنشر  ملخصص  سيد1   (0  لشطر 

ملقهى  ملسم8ة  قهى  لعمر ني.

تسجل  فإن  لتعرض8ت  وبذلك 

ب8ملحكمة  ملذكشرة  بمكتب  لضبط 

أعاله د خل أجل خمسة عشرة )5)) 

يش 8  ملش لية للنشرة  لث8نية.

 لنشرة  لث8نية

عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

12 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
 صلحة كت8بة  لضبط

 صلحة  لسجل  لتج8ر1
تن8ز7 عن أصل تج8ر1

إن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط 

تطبيق8  ب8ملحكمة  البتد ئيةبتطش ن 

83  نمجشنة  ملقتضي8ت  لفصل 

يعلن   (9-95 رقم   لتج8رة  لق8نشن 

أنه بمقت�ضى عقد عرفي  حرر بت8ريخ 

تن8ز7  لسيد   ،2022 ))  8رس 

لبط8قة   ملفضل  لر �ضي  لح8 ل 

عن   ،L87659  لتعريف  لشطنية 

 ألصل  لتج8ر1  لك8ئن بش8رع  لح8ج 

 حمد بنشنة ط )   8م  لبنك  لشعبي 

تطش ن، و ملخصص بمشروع  درسة 

ب8لسجل  و ملقيد  تعليم  لسي8قة 

 لتج8ر1 ب8ملحكمة  البتد ئية بتطش ن 

تحت رقم 79762.

عبشتي  لف8ئدة  لسيدة  وذلك 

لبط8قة  لتعريف   يمشنة  لح8 لة 

.R((0359 لشطنية 

بمصلحة  وستقبل  لتعرض8ت 

 لسجل  لتج8ر1 ب8ملحكمة  البتد ئية 

يش 8  ن   (5 بتطش ن وذلك إلى غ8ية 

صدور  إلعالن  لث8ني.

 إلعالن  لث8ني

21 مكرر

املحكمة االبتدائية بإنزكان

إعالن عن إشه8ر شر ء أصل تج8ر1

شعبة  لسجل  لتج8ر1

 لف رقم : 2022/07

حس8ب رقم : 09))

بمقت�ضى عقد شر ء أصل تج8ر1 

2022  ملنجز  27  8رس  في   ؤرخ 

فلشس  ذة. ريم  طرف  لعدلين   ن 

بكت8بة  و ملشدع  وذ. حمد  لر شد1 

 لضبط بت8ريخ 2) أبريل 2022.

لحسن  ليشسفي،   شترى  لسيد 

لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 ل 

X57((0 ؛

صب8ن،   ن  لسيدة  لسعدية 

لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 لة 

.JB(07278

 جمشع  ألصل  لتج8ر1  ملنصب 

 9 برقم  على  ملحل  لتج8ر1  لك8ئن 

و ملسجل  إنزك8ن  دك8لة،  زنقة   كرر 

لدى  ملحكمة  ب8لسجل  لتج8ر1 

 57987  البتد ئية بإنزك8ن تحت رقم 

عن8صره  بجميع  ب8لسجل  لتحليلي 

بثمن إجم8لي قدره   مل8دية و ملعنشية 

80.000 درهم.

رئيس  يعلن  لسيد  عليه  وبن8ء 

ذ1  لكل  كت8بة  لضبط   صلحة 

على  لشر ء  أن  لتعرض8ت   صلحة 

هذه  ضبط  بكت8بة  تشدع   ملذكشر 

يش 8   (5  ملحكمة د خل أجل أقص8ه 

 ملش لية للنشرة  لث8نية طبق8 للم8دة 87 

 ن  دونة  لتج8رة.

 لنشرة  ألولى

رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

20 مكرر



8867 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 

املحكمة االبتدائية باملحمدية

2022/(337

 لف بيع : 2022/03

حس8ب خصش�ضي : 395))

بيع أصل تج8ر1

يعلن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط 

أنه  ب8ملحمدية  ب8ملحكمة  البتد ئية 

بت8ريخ أبرم  تشثيقي  عقد   بمقت�ضى 

بت8ريخ وسجل   2022 أبريل   6 

تم  ب8ملحمدية   2022 أبريل   (2

تفشيت  ألصل  لتج8ر1  ملشجشد 

إق8 ة  عبد  ملش ن  ش8رع  ب8ملحمدية 

سنطر 7 ب8رك عم8رة س،  ملتمثل في 

للحالقة و لتجميل و ملسمى  ص8لشن 

PRESTIGE NAILS،  ملسجل 

ب8لسجل  لتج8ر1 تحت رقم : 50)9)، 

بر د1  نفيسة  طرف  لسيدة   ن 

 ،M9(29( رقم  بط8قته8  لشطنية 

عبد هللا  بن  بش8رع  حمد   لق8طنة 

2  لعرف8ن  شقة   72  لركر كي عم8رة 

 لرب8ط لف8ئدة  لسيدة ن8دية شرق8و1 

 لق8طنة بفرنس8 بط8قته8  لشطنية رقم 

BJ209792، وذلك بثمن إجم8لي قدره 

300.000 درهم.

جميع  لتعرض8ت  فإن  وعليه 

يجب أن تقدم إلى كت8بة ضبط هذه 

يش 8  ن   (5 أجل  د خل   ملحكمة 

ت8ريخ  لنشرة  لث8نية.

 لنشرة  ألولى

عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

23 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية ب8ملحمدية

2022/(336

 لف هبة : 2022/07

حس8ب خصش�ضي : 503))

هبة أصل تج8ر1

يعلن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط 

ب8ملحمدية  ب8ملحكمة  البتد ئية 

بمقت�ضى  لعقد  لعدلي  ملبرم  أنه 

 ،20(7 ديسمبر   (5 و ملسجل بت8ريخ 

نبيل  لعبد1 بط8قته  أشهد  لس8دة 

و لسيدة   BE5(3395 رقم   لشطنية 

بط8قته8  لشطنية   ريم  لقب8ج 

ن8صر  لقب8ج  و لسيد   ،T79658رقم

 T97738 رقم  بط8قته  لشطنية 

بط8قته  و لسيد  ن8س  لقب8ج 

و لسيد   T(7((00 رقم   لشطنية 

بط8قته  لشطنية  عثم8ن  لقب8ج 

للسيدة  وهبش   أنهم   T76035 رقم 

رقم  بط8قته8  لشطنية    ينة  لي8زغي 

فيال  بحي  لزهشر  T23682  لق8طنة 

ك8فة و جبهم  ملنجر   ريم  ملحمدية. 

ن8دية  ب8إلرث  ن  ملرحش ة  إليهم 

 لقب8ج في ك8فة  ألصل  لتج8ر1 رقم 

 35 8268  ملتش جد بتجزئة الك8ر رقم 

 لع8لية  ملحمدية. وقيم  8 ذكر بثمن 

500.000 درهم. 

جميع  لتعرض8ت  فإن  وعليه 

يجب أن تقدم إلى كت8بة ضبط هذه 

يش 8  ن   (5 أجل  د خل   ملحكمة 

ت8ريخ  لنشرة  لث8نية.

 لنشرة  ألولى

عن رئيس  صلحة كت8بة  لضبط

هند لصفر

24 مكرر

املحكمة  االبتدائية بتمارة

 لف عدد : 2022/03

حس8ب : رقم 23598/2022

بيع  ألصل  لتج8ر1 

طرف  عقد  شثق  ن  بمقت�ضى 

في  سه8م  التر �ضي  ؤرخ   ملشثقة 

بت8ريخ  و سجل   ،2022 أبريل  7 و8 

ب8عت  لسيدة   ،2022 9) أبريل 

ف8طمة  ورض78  جمشع  ألصل 

تحت  له8  ملسجل   لتج8ر1  ململشك 

عن  حل  عب8رة  وهش   ((78(7 رقم 

لبيع  ملالبس  لج8هزة  لك8ئن ب8ملجمع 

 القتص8د1 صهريج  لسش ني  لتقى 

ش8رع  لحسن  لث8ني و لحسن  ألو7، 

بثمن  أيشب  صبير  للسيد  حمد 

فإن  وبذلك  درهم،   270.000 قدره 

بمكتب  لضبط  تسجل   لتعرض8ت 

بتم8رة  كتب  ب8ملحكمة  البتد ئية 

 لسجل  لتج8ر1 د خل أجل 5) يش 8 

 ملش لي للنشرة  ألولى و لث8نية.

 لنشرة  ألولى

عن رئيس كت8بة  لضبط

58 مكرر

  املحكمة االبتدائية بالفقيه

 بن صالح

 لف بيع رقم : 2022/03

بيع أصل تج8ر1

عرفي،  صحح  عقد  بمقت�ضى 

 2022 فبر ير   (7 بت8ريخ   إل ض8ء 

 2022 فبر ير   (8 بت8ريخ  و سجل 

ب8ع  لسيد  حمد  بإد رة  لتسجيل، 

للبط8قة   لخش بن  بر هيم  لح8 ل 

)I20769  لس8كن حي   لشطنية رقم 

أس8 ة  للسيد  سشق  لسبت   لهدى 

للبط8قة  بن  لعربي  لح8 ل  نفيد 

و لس8كن   ID2666 رقم   لشطنية 

جميع  سشق  لسبت،  حي  النبع8ث 

 ألصل  لتج8ر1  ملستغل في بيع  ملش د 

 لغذ ئية ب8لتقسيط و ملقيد ب8لسجل 

 لتج8ر1 ب8ملحكمة  البتد ئية ب8لفقيه 

بن ص8لح تحت رقم 6277) بعن8صره 

 مل8دية و ملعنشية بثمن قدره 00.000) 

درهم.

أعاله  د ئني  لب8ئع  ملذكشر  فعلى 

قسم  إلى  بتعرض8تهم  يتقد ش   أن 

 لسجل  لتج8ر1 ب8ملحكمة  البتد ئية 

ب8لفقيه بن ص8لح د خل أجل يبتدئ 

 ن ت8ريخ نشر  إلعالن  ألو7 وينتهي في 

 ليشم  لخ8 س عشر  ن نشر  إلعالن 

 لث8ني.

 لنشرة  ألولى

 إل ض8ء : طلحة عبد  لغ8ني

65 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز واملاء
 ملؤسس8ت  ملضرة و لغير  ملالئمة 

أو  لخطيرة  ن  لدرجة  ألولى
بحث حش7  لكشف
 عن  ملن8فع و ملض8ر

إعالن
إن بحث8 حش7  لكشف عن  ملن8فع 
سيفتتح  و حد   شهر   و ملض8ر  دته 
 2022  18  3( ت8ريخ   بتد ء  ن 
بمك8تب  لجم8عة  لقروية  شال1 
عبد هللا، إقليم  لجديدة، وذلك بن8ء 
على  لطلب  ملقدم  ن طرف شركة 
 SDEP (Société d’Entreposage
Pétrolier)  لك8ئن  قره8  لرئي�ضي 
7 طريق  لرب8ط ص  بـعم8رة زيز، كلم 
عين  لسبع  لد ر  لبيض8ء   267( ب 
20250، وذلك قصد طلب  لترخيص 
تشسيع  لط8قة  تعديل  ع  أجل   ن 
للمستشدع  ملزدوج   الستيع8بية 
لتخزين  ملنتشج8ت  لبترولية ب8لجرف 
 ألصفر،  لجم8عة  لقروية  شال1 
بإض8فة  إقليم  لجديدة،  هللا،  عبد 
خز نين للبشت8ن )BUTANE)  ن سعة 
للبروب8ن  وخز ن  للش حد  م3   6000

)PROPANE)  ن سعة 7000 م3.
هذ ، ويشجد  لف  لبحث بمك8تب 
هللا،  عبد   لجم8عة  لقروية  شال1 
إقليم  لجديدة، حيث يمكن  الطالع 
خال7  وذلك  يهمه  أل ر،  ملن  عليه 

أوق8ت  لعمل  إلد ر1.
61

وز رة  لتجهيز و مل8ء
 ملؤسس8ت  ملضرة و لغير  ملالئمة 

أو  لخطيرة  ن  لدرجة  ألولى
بحث حش7  لكشف
 عن  ملن8فع و ملض8ر

إعالن
عن  حش7  لكشف  بحث8  إن 
و حد   شهر   و ملض8ر  دته   ملن8فع 
 18  30 ت8ريخ  سيفتتح  بتد ء  ن 
عبد  جم8عة  شال1  بمك8تب   2022
بن8ء  وذلك  إقليم  لجديدة،  هللا، 
على  لطلب  ملقدم  ن طرف شركة 
 ATLANTIC ENVIRONNEMENT
PROTECT SERVICES  لك8ئن 
ش8رع  رس   ،26  قره8  الجتم8عي 

رقم  شقة   ،( سلط8ن،  لط8بق 

طلب  قصد  3،  لد ر  لبيض8ء، 

 لترخيص  ن أجل  ستغال7  شروع 

و ع8لجة  لنف8ي8ت  لبترولية  جمع 

MED-Z  لجرف  ب8ملنطقة  لصن8عية 

هللا،  عبد  جم8عة  شال1   ألصفر، 

على  مللك  ملسمى  إقليم  لجديدة، 

)ح ص ج 7 )7) ذ1  لرسم  لعق8ر1 

رقم 08/229385.

هذ ، ويشجد  لف  لبحث بمك8تب 

إقليم  هللا،  عبد  جم8عة  شال1 

حيث يمكن  الطالع عليه   لجديدة، 

أوق8ت  وذلك خال7  يهمه  أل ر،  ملن 

 لعمل  إلد ر1.

62

وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت8ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 

 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 

 2022 أبريل   22 بت8ريخ   2022/731

على  لعق8ر  ملسمى  سيجرى   لذ1 

و جب  ذ1  ستخر ج  »تشريرت« 

)75  ملتش جد  ص   658 بعدد  ض 

قي8دة  ب8لجم8عة  لتر بية تمحضيت، 

إقليم  فر ن،  بتد ء  ن  تمحضيت، 

ف8تح  غ8ية  إلى   2022  18  23 ت8ريخ 

شأن  في  علني  بحث   2022 يشنيش 

 شروع  لترخيص بإنج8ز ثقب وجلب 

سقي  س8حة  أجل    مل8ء  نه  ن 

ربحة  لف8ئدة  لسيدتين  هكت8ر ت   5

خ8علي  لح8 لتين  و يمشنة  خ8علي 

 DA3(608 لبط8قة  لتعريف  لشطنية 

.DA57732 و

25

وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت8ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 

 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 

 2022 أبريل   22 بت8ريخ   2022/738

على  لعق8ر  ملسمى  سيجرى   لذ1 

»ن8يت لحش  دريس« ذ1 شه8دة  مللكية 

ب8لجم8عة  K/28019  ملتش جد  عدد 

إقليم  ب8ششية  زرو،   لتر بية  زرو، 

 فر ن،  بتد ء  ن ت8ريخ 23  18 2022 

إلى غ8ية ف8تح يشنيش 2022 بحث علني 

بإنج8ز  شأن  شروع  لترخيص  في 

ثقب وجلب  مل8ء  نه  ن أجل سقي 

ود دية  لف8ئدة  هكت8ر   0.07  س8حة 

شخص  مثله8  في  للسكن   الريج 

 لق8نشني.

26

وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت8ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 

 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 

 2022 أبريل   2( بت8ريخ   2022/714

 لذ1 سيجرى على  لقطعة  ألرضية 

 لفالحية  ملعروفة ب8سم بشكعبة ذ1 

ص   585 بالد ض بعدد  عقد شر ء 

ب8لجم8عة  لتر بية  788  ملتش جدة 

 يت بشرزوين، د ئرة  لح8جب، إقليم 

 18  (0 ت8ريخ   لح8جب،  بتد ء  ن 

2022 بحث   18  (9 إلى غ8ية   2022

شأن  شروع  لترخيص  في  علني 

بإنج8ز ثقب وجلب  مل8ء  نه  ن أجل 

لف8ئدة  هكت8ر ت   7 سقي  س8حة 

و ن  عه،  بشكن8و1  دريس   لسيد 

لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 ل 

.D86057

27

وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت8ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 

 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 

 2022 أبريل   2( بت8ريخ   2022/713

على  لعق8ر  ملسمى  سيجرى   لذ1 

ذ1  لرسم  لعق8ر1   »(-( » لسيد 

67/26146  ملتش جد ب8لجم8عة  رقم 

 لتر بية  يت نعم8ن، د ئرة  لح8جب، 

 (0 إقليم  لح8جب،  بتد ء  ن ت8ريخ 

 2022  18  (9 إلى غ8ية   2022  18 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص 

بإنج8ز ثقب وجلب  مل8ء  نه  ن أجل 

لف8ئدة  هكت8ر   (.32 سقي  س8حة 

زينب،  لح8 لة   لسيدة  بشال ين 

.VA6703 لبط8قة  لتعريف  لشطنية

28

وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت8ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 

 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 

 2022 أبريل   22 بت8ريخ   2022/726

على  لعق8ر  ملسمى  سيجرى   لذ1 

ض  شر ء  عقد  ذ1  »عين  لقنب« 

50  ملتش جد ب8لجم8عة  72 ص  بعدد 

د ئرة  لخميس8ت،   لتر بية  لكنزرة، 

ت8ريخ  إقليم  لخميس8ت،  بتد ء  ن 

0)  18 2022 إلى غ8ية 20  18 2022 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص 

بئر وجلب  مل8ء  نه  ن أجل  بإنج8ز 

وإرو ء  مل8شية   الستعم78  ملنزلي 

لف8ئدة  هكت8ر   0.03 وسقي  س8حة 

 لسيد لهجر بنعي�ضى،  لح8 ل لبط8قة 

.X93269 لتعريف  لشطنية 

29
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وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت8ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 

 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 

 2022 أبريل   22 بت8ريخ   2022/727

على  لعق8ر  ملسمى  سيجرى   لذ1 

»فد ن بشعروة« ذ1  لكية ض بعدد 

236  ملتش جد ب8لجم8عة  لتر بية  يت 

تيفلت،  د ئرة  بشيحيى  لحج8 ة، 

ت8ريخ  إقليم  لخميس8ت،  بتد ء  ن 

0)  18 2022 إلى غ8ية 20  18 2022 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص 

بإنج8ز ثقب وجلب  مل8ء  نه  ن أجل 

وإرو ء  مل8شية   الستعم78  ملنزلي 

وسقي  س8حة 0.7087 هكت8ر لف8ئدة 

 لسيد  له8شمي  لحسين،  لح8 ل 

.XA20533 لبط8قة  لتعريف  لشطنية

30

وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت8ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 

 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 

 2022 أبريل   22 بت8ريخ   2022/735

على  لعق8ر  ملسمى  سيجرى   لذ1 

شر ء  عقد  ذ1  »فد ن  لكهف« 

328  ملتش جد  ص   337 بعدد  ض 

ب8لجم8عة  لتر بية  ق8م  لطلبة، د ئرة 

تيفلت، إقليم  لخميس8ت،  بتد ء  ن 

ت8ريخ 0)  18 2022 إلى غ8ية 20  18 

شأن  شروع  في  علني  بحث   2022

وجلب  مل8ء  ثقب  بإنج8ز   لترخيص 

 0.5( سقي  س8حة  أجل   نه  ن 

لف8ئدة  لسيد  الحمر  لعربي،  هكت8ر 

لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 ل 

.PN8(2977

31

وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت8ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 

 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 

 2022 أبريل   22 بت8ريخ   2022/737

على  لعق8ر  ملسمى  سيجرى   لذ1 

عدد  ذ1  لرسم  لعق8ر1  »  ين« 

ب8لجم8عة  81/18737  ملتش جد 

 لتر بية عين  لجشهرة، د ئرة تيفلت، 

ت8ريخ  إقليم  لخميس8ت،  بتد ء  ن 

0)  18 2022 إلى غ8ية 20  18 2022 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص 

بإنج8ز ثقب وجلب  مل8ء  نه  ن أجل 

) هكت8ر لف8ئدة  لسيد  سقي  س8حة 

 لعر قي   ين،  لح8 ل لبط8قة  لتعريف 

.A37(975 لشطنية 
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وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت8ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 

 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 

 2022 أبريل   25 بت8ريخ   2022/740

على  لعق8ر  ملسمى  سيجرى   لذ1 

ذ1  لرسم  لعق8ر1   »(2 » تح8د 

ب8لجم8عة  30/5816  ملتش جد  عدد 

 لتر بية  شب8ن8ت، قي8دة زير رة، د ئرة 

إقليم سيد1 ق8سم،  بتد ء  تيفلت، 

غ8ية  إلى   2022  18  (0 ت8ريخ   ن 

في شأن  بحث علني   2022  18  20

 شروع  لترخيص بإنج8ز ثقب وجلب 

 5 أجل سقي  س8حة   مل8ء  نه  ن 

هكت8ر ت لف8ئدة  لسيدة كبشرة  جبشر 

و ن  عه8،  لح8 لة لبط8قة  لتعريف 

.GK79987 لشطنية 
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وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر
 فتت8ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 
 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 
 2022 أبريل   25 بت8ريخ   2022/741
 لذ1 سيجرى على  لقطعة  لفالحية 
 لبشرية  ن تشزيع  ملغفشر له  حمد 
تر ه  لك8ئنة  هللا  طيب   لخ8 س 
بمز رع  لرزيم8  لكب8رثة ذ ت شه8دة 
فبر ير   (5 بت8ريخ   70 عدد  إد رية 
ب8لجم8عة  لتر بية  2022  ملتش جد 
د ر  لعسلشجي، قي8دة د ر  لعسلشجي، 
ق8سم،  سيد1  إقليم  بهت،  د ئرة 
إلى   2022  18  (0 ت8ريخ   بتد ء  ن 
علني  بحث   2022  18  20 غ8ية 
بإنج8ز  شأن  شروع  لترخيص  في 
ثقب وجلب  مل8ء  نه  ن أجل سقي 
لف8ئدة  لسيد  هكت8ر ت   7  س8حة 
لبط8قة  شحيمة،  لح8 ل  عال7 

.G3(377 لتعريف  لشطنية 
34

وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر
 فتت8ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 
 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 
 2022 أبريل   25 بت8ريخ   2022/739
على  لعق8ر  ملسمى  سيجرى   لذ1 
ذ1  لرسم   »RIAD - ( -29(«
13/178813  لك8ئن  عدد   لعق8ر1 
بير  لر  ي  ملتش جد  بأوالد   ب8رك 
ب8لجم8عة  لتر بية  لقنيطرة،  مللحقة 
 إلد رية 6،  د ئرة أوالد  وجيه، إقليم 
 18  (0 ت8ريخ   لقنيطرة،  بتد ء  ن 
بحث   2022  18  20 إلى غ8ية   2022
شأن  شروع  لترخيص  في  علني 
وجلب  مل8ء  نه  ن  ثقب  بإنج8ز 
حديقة  ملنز7  س8حته8  سقي  أجل 
هكت8ر لف8ئدة  لس8دة يسير   0.0(70
بنيس وي8سمينة بنبششتة،  لح8 الن 
 G369958 لبط8قتي  لتعريف  لشطنية

.D63337( و
35

وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت8ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 

 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 

 2022 أبريل   25 بت8ريخ   2022/728

على  مللك  ملسمى  سيجرى   لذ1 
عدد  »زهرة«  شضشع  ملطلب 

بدو ر  لزو يد  9728)/ر  لك8ئن 

بت8ريخ   72 عدد  إد رية  شه8دة  ذ1 

ب8لجم8عة  لتر بية   2022 27  8رس 

عبد  قي8دة  شال1  سيد1  عزوز، 

إقليم  تال7  لغرب،  د ئرة   لق8در، 

 (0 ت8ريخ  ق8سم،  بتد ء  ن  سيد1 

 2022  18  20 إلى غ8ية   2022  18 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص 

بإنج8ز ثقب وجلب  مل8ء  نه  ن أجل 

لف8ئدة  هكت8ر ت   5 سقي  س8حة 

 لسيد  صطفى  لشرقي،  لح8 ل 

.L37006 لبط8قة  لتعريف  لشطنية

36

وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت8ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 

 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 

 2022 أبريل   25 بت8ريخ   2022/730

على  لعق8ر  ملسمى  سيجرى   لذ1 

ذ1  لرسم   »679 »إق8 ة  لكشلف 

13/105159  لك8ئن  عدد   لعق8ر1 

ب8لجم8عة  بطريق  هدية  ملتش جد 

 لتر بية  لقنيطرة،  مللحقة  إلد رية 5، 

إقليم  لقنيطرة،  د ئرة أوالد  وجيه، 

إلى   2022  18  (0 ت8ريخ   بتد ء  ن 

في  علني  بحث   2022  18  20 غ8ية 

شأن  شروع  لترخيص بإنج8ز ثقب 

وجلب  مل8ء  نه  ن أجل سقي حديقة 

 ملنز7  س8حته8 0.0070 هكت8ر لف8ئدة 

 لسيد عبد  لحميد  لسب8ر1 وسميرة 

لبط8قتي  لتعريف  حمر1،  لح8 لين 

.XA307 و G97770 لشطنية 
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عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022)الجريدة الرسمية   8870

وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر
 فتت8ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 
 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 
 2022 أبريل   25 بت8ريخ   2022/734
على  لعق8ر  لجم8عي  سيجرى   لذ1 
بنعيش  لتش زيط  » والد   ملدعش 
ب8ملك8ن  ملسمى  والد   لجنشبية« 
بنعيش  لتش زيط  لجنشبية  لت8بع 
بنعيش  للجم8عة  لساللية  والد 
 لتش زيط  لجنشبية ذ1 شه8دة إد رية 
 2022 25  8رس  بت8ريخ   60 عدد 
ع8 ر  ب8لجم8عة  لتر بية   ملتش جد 
ع8 ر  لسفلية،  قي8دة   لسفلية، 
إقليم  د ئرة  حش ز  لقنيطرة، 
 18  (0 ت8ريخ   لقنيطرة،  بتد ء  ن 
بحث   2022  18  20 إلى غ8ية   2022
شأن  شروع  لترخيص  في  علني 
بإنج8ز ثقب وجلب  مل8ء  نه  ن أجل 
هكت8ر لف8ئدة   0.9529 سقي  س8حة 
 لسيد  حمد  لعرجة،  لح8 ل لبط8قة 

.G70(78 لتعريف  لشطنية 
38

وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر
 فتت8ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 
 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 
 2022 أبريل   25 بت8ريخ   2022/732
 لذ1 سيجرى على  لعق8ر  ملسمى »بير 
 »HAMMAM  2087 جنشب   لر  ي 
ذ1  لرسم  لعق8ر1 عدد 13/72810 
بير  لر  ي  لجنشبية  بتجزئة   لك8ئن 
2087  ملتش جد  رقم  بقعة  حم8م 
ب8لجم8عة  لتر بية  لقنيطرة،  مللحقة 
6، د ئرة أوالد  وجيه، إقليم   إلد رية 
 18  (0 ت8ريخ   لقنيطرة،  بتد ء  ن 
بحث   2022  18  20 إلى غ8ية   2022
شأن  شروع  لترخيص  في  علني 
وجلب  مل8ء  نه  ن  ثقب  بإنج8ز 
أجل تزويد حم8م ب8مل8ء لف8ئدة  لسيد 
لبط8قة   لس8فر1  حمد،  لح8 ل 

.G95069 لتعريف  لشطنية 
39

وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت8ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 

 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 

 2022 أبريل   25 بت8ريخ   2022/733

على  لعق8ر  ملسمى  سيجرى   لذ1 

ذ1  لرسم  فرن وحم8م«   2 » لشف8ء 

13/123193  لك8ئن  عدد   لعق8ر1 

ب8لجم8عة  لتر بية  ب8لس8كنية 

د ئرة   ،9  لقنيطرة،  مللحقة  إلد رية 

إقليم  لقنيطرة،  بتد ء   لس8كنية، 

غ8ية  إلى   2022  18  (0 ت8ريخ   ن 

في شأن  بحث علني   2022  18  20

 شروع  لترخيص بإنج8ز ثقب وجلب 

 مل8ء  نه  ن أجل تزويد حم8م ب8مل8ء 

لف8ئدة  لسيد  ملر بط  ملدني،  لح8 ل 

.G82230 لبط8قة  لتعريف  لشطنية

40

وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت8ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 

 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 

 2022 أبريل   25 بت8ريخ   2022/729

على  لعق8ر  ملسمى  سيجرى   لذ1 

ذ1  لرسم  وفر ن  لصي8د«  »حم8م 

13/26542  لك8ئن  عدد   لعق8ر1 

ب8لجم8عة  بتجزئة  لصي8د  ملتش جد 

 لتر بية  لقنيطرة،  مللحقة  إلد رية 7، 

د ئرة أوالد  وجيه، إقليم  لقنيطرة، 

 بتد ء  ن ت8ريخ 0)  18 2022 إلى 

في  علني  بحث   2022  18  20 غ8ية 

شأن  شروع  لترخيص بإنج8ز ثقب 

وجلب  مل8ء  نه  ن أجل تزويد حم8م 

ب8مل8ء لف8ئدة  لسيد  ب8رك  لزعفر ني، 

لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 ل 

.G69076

41

وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت8ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 

 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 

 2022 أبريل   25 بت8ريخ   2022/725

 لذ1 سيجرى على  لقطعة  ألرضية 

بدو ر  »  حج8ر«  لك8ئنة   ملسم8ة 

رقم  إد رية  شه8دة  ذ ت  بر يح  بني 

2022  ملتش جد  3  8رس  بت8ريخ   70

قي8دة  ب8لجم8عة  لتر بية  قريص8ت، 

إقليم  د ئرة  قريص8ت،   قريص8ت، 

وز ن،  بتد ء  ن ت8ريخ 0)  18 2022  

إلى غ8ية 20  18 2022 بحث علني في 

شأن  شروع  لترخيص بإنج8ز ثقب 

وجلب  مل8ء  نه  ن أجل  الستعم78 

لف8ئدة  وإرو ء  مل8شية   ملنزلي 

عبد  لحفيظ،   لسيد  لحسشني 

لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 ل 

.LC((7878

42

وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت8ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 

 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 

 2022 أبريل   25 بت8ريخ   2022/722

على  لعق8ر  ملسمى  سيجرى   لذ1 

ذ1  لرسم   »RIAD - ( -279«

13/177771  لك8ئن  عدد   لعق8ر1 

ب8لقنيطرة  بير  لر  ي  بأوالد   ب8رك 

ب8لجم8عة  لتر بية  لقنيطرة،  مللحقة

  إلد رية 6،  د ئرة أوالد  وجيه، إقليم 

 18  (0 ت8ريخ   لقنيطرة،  بتد ء  ن 

بحث   2022  18  20 إلى غ8ية   2022

شأن  شروع  لترخيص  في  علني 

بإنج8ز ثقب وجلب  مل8ء  نه  ن أجل 

سقي حديقة  ملنز7  س8حته8 0)0.03 

بنيس،  عالء  لف8ئدة  لسيد  هكت8ر 

لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 ل 

.G268777
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وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت8ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 

 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 

 2022 أبريل   25 بت8ريخ   2022/721

على  لعق8ر  لجم8عي  سيجرى   لذ1 

» والد بنعيش أوالد بشرحمة   ملدعش 

للجم8عة  بالد  لزبد1«  لت8بع 

 لساللية  والد بنعيش أوالد بشرحمة 

ذ1 شه8دة  الستغال7 رقم 38 بت8ريخ 

ب8لجم8عة  2022  ملتش جد  3  8رس 

قي8دة ع8 ر   لتر بية ع8 ر  لسفلية، 

د ئرة  حش ز  لقنيطرة،   لسفلية، 

 (0 إقليم  لقنيطرة،  بتد ء  ن ت8ريخ 

 2022  18  20 إلى غ8ية   2022  18 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص 

بإنج8ز ثقب وجلب  مل8ء  نه  ن أجل 

لف8ئدة  هكت8ر ت   2 سقي  س8حة 

لبط8قة  تهته،  لح8 ل   لسيد  حمد 

.G37286 لتعريف  لشطنية 
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وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت8ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 

 وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش رقم ح.ج 

 2022 أبريل   25 بت8ريخ   2022/723

على  لعق8ر  ملسمى  سيجرى   لذ1 

ذ1  لرسم  »27(3 بقعة  »حد دة 



8871 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 

13/109817  لك8ئن    لعق8ر1 عدد 

طريق  هدية  بتجزئة  لحد دة 

ب8لجم8عة  لتر بية  لقنيطرة،  مللحقة 

5، د ئرة أوالد  وجيه، إقليم   إلد رية 

 18  (0 ت8ريخ   لقنيطرة،  بتد ء  ن 

بحث   2022  18  20 إلى غ8ية   2022

شأن  شروع  لترخيص  في  علني 

بإنج8ز ثقب وجلب  مل8ء  نه  ن أجل

 سقي حديقة  نز7  س8حته8 20)0.0 

هكت8ر لف8ئدة  لسيدة نعيمة  لتر ب، 

لبط8قة  لتعريف  لشطنية   لح8 لة 

.G(77797
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وك8لة  لحشض  مل8ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت8ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة   قر ر  بمشجب 

رقم لسبش  وك8لة  لحشض  مل8ئي 

أبريل   25 بت8ريخ   2022/724 ح.ج 

على  لعق8ر  سيجرى  2022  لذ1 

ذ1  »ر ل  والد  لدر يد1«   ملسمى 

 R/22224 عدد   لرسم  لعق8ر1 

ب8لجم8عة  سفي8ن  بقبيلة   لك8ئن 

عين  قي8دة  عين  لدف8لي،   لتر بية 

إقليم  تال7  لغرب،  د ئرة   لدف8لي، 

ت8ريخ ق8سم،  بتد ء  ن   سيد1 

 0)  18 2022 إلى غ8ية 20  18 2022 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص 

وجلب  مل8ء  نهم8  ن  ثقبين  بإنج8ز 

هكت8ر   73.5935 أجل سقي  س8حة 

لف8ئدة  لسيد  حميدو  ملشروح 

و ن  عه،  لح8 ل لبط8قة  لتعريف 

.GN50( لشطنية 
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عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8872  

وكالة الحوض المائي لسوس ماسة



8873 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8874  



8875 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8876  

64



8877 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8878  
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8879 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8880  



8881 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 

1



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8882  



8883 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8884  

2



8885 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8886  



8887 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 

3



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8888  



8889 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 
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عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8890  
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عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8892  
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8893 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8894  



8895 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 
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عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8896  



8897 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8898  
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8899 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8900  
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عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8902  



8903 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8904  
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8905 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 



عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8906  



8907 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) 
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عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8908  
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عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8910  
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عدد 6)57 - 7) شش 7 773) )8)  18 2022) الجريدة الرسمية8912  

63


