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 .........................................................................................DAR ZAYAN EVENT14961

 ....................................................................HAUSS ALUMINIUM SARL AU 14961

 ...............................................................................................ARASEKH PRIVE14961

 ................................................................................................................. )1496يوباي 

 .......................................................................................STE ADAM PORTSEF1496(

 .................................................................................................MED TANKERS1496(

 ................................................................................................................. )1496يوباي 

 ................................................................OPTI-HEALTHCARE SOLUTIONS14963

 ....................................................................................................... NAF WORK14963

 ................................................................................................ LÜKS MOBILYA14963

 ........................................................................................................ 14963لبنـــيـــا  بـــيـــتـــش

 ................................................................................................... 14964» أو  ن  م  تــــربڤ

 ...................................................................................................... 14964أو  ن  م  تــــربڤ

 ............................................................................................ SINHA COUTURE14964

14964بلـشـركـة  بلـعـقـاليـة أنــابــــرب...................................................................................... 

 ..............................................SOCIETE TAOUHACHT TRAVAUX SARL AU14965

 ...........................................................................................ASSFAR TRAITEUR14965

 ........................................................................................................CESALPINA14965

 ........................................................................... TOUSMARHABA  SARL AU14965

 .............................................................................MARBRE ALAKHAWAYNE14966

 ................................................................................................ MAIN MARKET14966

 ....................................................................................... MATAHINE D›OLIVE14966

 ........................................................................................ LA TABLE DES AMIS14966

 ...........................................................................STE WAYAHANNI SARL AU14967

14967مجنوعة بلفنوع للتصدير وبالستي4بد................................................................... 

 .......................................................................................POULET CHORONO14967

 ........................................................ DATE EL AAIMADE CONSTRUCTION14968
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 ....................................................................................PIZZA FOR YOU - PFY14968

 .................................................................................................... IMLIL TEINTE14968

 ................................................................................. CARS & BIKES CORNER14968

 ..................................... BELAIDI PROMOTION IMMOBILIERE SARL AU14969

 ..................................... BELAIDI PROMOTION IMMOBILIERE SARL AU14969

 .......................................................................................................... 14969ب ج كريالج

 .........................................................TAL SPORT ADVENTURE TOURISME14970

14970لينفاصا................................................................................................................ 

 ..............................................................................LA FONDA RESTAURANT14970

 .......................................................................................MACHAUX MARBRE14970

 ...................................................................................................... OVID PROD14971

14971هولينجر مغرب..................................................................................................... 

 ................................................................BIENS ETRE CHEZ PAPA EL AMRI14971

14971أوتالي بركة........................................................................................................... 

 .............................................................................. Digital Med Technologies1497(

 .......................................................................................... GOURMETE SHOP1497(

 .......................................................................................... STE LOUJAINE BIO1497(

 .......................................................................STE EL MEJAHEDY MERIAME14973

 ................................................................................................... STE AMI VERT14973

 ........................................................................................STE PNEUS NASSIM14973

 ...................................................................................................BIG UP EVENT14973

 ..........................................................STE COMPLEXE EL BASSATINE SARL14974

 .................................................................................................. 14974أي نيو بكس 4يس

 ................................................................................................. DOUNIA TRAV14974

 ...................................................SOS IRRIGATION ET POMPAGE SAR AU14975

14975أضازب  سيستيناس فرع باملغرب.......................................................................... 

14975بلناح كال............................................................................................................... 

 ...................................................................................................RUIZ LUXURY14975

 .....................................................................................................WAVE PLAGE14976

 ........................................................................................................SOTRADAY14976

 ............................................................................................... GLORIA INVEST14976

 ........................................................................................................SOTRADAY14977

 ...............................................................................................AC IMMOBILIER14977

 ...........................................................................CLEVER INVESTMENT - CLI14977

 ......................................................................................................BENKODAD14978

 ........................................................................................................SOTRADAY14978

 .................................................. INDUSTRIES ALIMENTAIRES LA FONDA14978

 ................................................................................ECOLE NARIMAN PRIVE14978

 ................................................................................ECOLE NARIMAN PRIVE14978

 ....................................................................................LE PONT DU PARADIS14979

 ............................................................................................ »RHEASSUR« SAS14979

 ................................................................................................IMMOBILIER S.I14979

 ................................................................................ECOLE NARIMAN PRIVE14979

 ........................................................................................................SIMPORNA14979

 ..................................................................................................SBAYOU CARS14980

 ..................................................................................POISSONS DU DESERT14980

 ................................................................................DROGUERIE LAGOUIRA14980

 ...................................................................ALUMINIUM OUED EDDAHAB14981

 .......................................................................................................... REAL FISH14981

 .........................................................................................................CLEANTRA14981

 .......................................................................................................... REAL FISH14981

 .........................................................................................................CLEANTRA14981

 .................................................................................................... SAHAFPREFA1498(

 ......................................................................................... ABDI PIECES AUTO1498(

 .................................................................................................. AMCCOBAND1498(

 .......................................................................................................EVENTUALL1498(

 ........................................................................................................... FLYPROD14983

 .................................................................................................ASAAD VISION14983

 .......................................................................... QUADRAN MAROC14983  ش م م

 ..................................................................................................... YURI INVEST14984

 ..................................................................................................... ASTEMA HM14984

 .....................................................................................STE BETGCA SARL AU14984

 ............................................................................................. SMART GC SARL 14984

 ................................................................................................. W & A MAROC14985

 ..............................................................................................GATEAU ARAFAT14985

 ................................................................................................ LAGYAS TRANS14985

 .....................................................................................................JOY MARKET14985

14986شركة بن تباع....................................................................................................... 

 .................................................................STE  INAYOUS BIJOUX  SARL AU14986

 ................................................................................................... MOB WORKS14986
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 .................................Société Ait Ouaba des Matériaux de Construction 14987

 ..................................................................................... YAMANOS TRADING14987

 .................................................................................CHAM REMSE SARL AU14987

 ........................................................................... EL HALLANI TRAV SARL au14987

 ..................................................................................................... LINA TOURS14988

 ............................................................................ VIS A VIS INVEST SARL AU14988

 ......................................................................................................... EMID PRO14988

 .................................................................................... JASSIM MAN POWER 14989

 ..........................................................................................SARL TOUT PORTE14989

 ..........................................................................................STE LAS-SUD SARL14989

 ...........................................................................................................OKATINO14989

 ..........................................................................................SARL TOUT PORTE14990

 ............................................................................................... LEADER WOOD14990

 ...........................................................................................................NOKHALI14990

 ..........................................................................................SARL TOUT PORTE14990

 .........................................................................................................HOME EST14991

 ............................................................................................... PIGNUS WINGS14991

 ........................................................................ RAYANE IMRANE RENT CAR14991

 ..........................................................................................................DIAGMED14991

 ................................................................................ BORAQ SHIPPING SARL14991

 ...................................................................................... ANDALOUS FERRIES1499(

 ..........................................................................ZENATA DEVELOPPEMENT1499(

)1499» مؤسسة بلبشي4«............................................................................................... 

)1499كافي تيم بان.......................................................................................................... 

 .............................................................. 14993بلشركة بملتعددة بالختصاصات حولية

 ....................................................................................................... SAM NAJIM14993

14993لدبن بروموسيون................................................................................................. 

 .................................................................................................................BIRIKA14994

 ...................................................................................................... ENGM SARL14994

 ...........................................................................................SIBACHAD TRANS14994

 ................................................................................. SOCIÉTÉ AGENCE MIRE14995

 ....................................................................................................... CVT SAADA14995

 ......................................................................................... SEVEN EIGHT SARL14995

 ................................................................................................ SOFT PARTNER14995

 ............................................................................................. IKBAL AGRICOLE14996

 .......................................................................................HOUAZA AGRICOLE14996

 ............................................................................................HALIMED INVEST14996

 ....................................................................................................... 14997ليناس برينول

 ..................................................................................EL JA ENGRAISSEMENT14997

 ......................................BLUE MANGO SOFTWARE MAROC S.A.R.L AU14997

 ........................................................................................SOCIÉTÉ »SSLTRAV«14998

14998بندلو كيلتي4.......................................................................................................... 

 ....................................................................................................... BONOCALL14998

 ......................................................GMF POMPAGE ET ASSAINISSEMENT 14999

 ............................................................................SOCIÉTÉ »SJGC « SARL AU 14999

 .............................................................................................CHAIBAR ALUME14999

 ...................................................................................................... L&O Resorts14999

 ............................................................................................... ALLIANCE COM15000

 ............................................................MAZAGAN USINAGE MECANIQUE15000

 ........................................................................UNITED TRADING SERVICES15000

 ............................................................................................... ALLIANCE COM15001

 ............... AFRIQUE GRIMONPREZ INTERNATIONAL LOGISTIC SARL15001

 ...................................................................................................... JDOUDELEC15001

 ..........................................................................................MARIAMEL TRANS15001

 ............................................................................................ LUXE PARE-BRISE1500(

)1500باملا كومباني.......................................................................................................... 

 ............................................................................. PHARMACIE AMRHARHE1500(

 ..................................................................................... SOCIETE RIL PROMO1500(

 .......................................................................................... HIJAB IMMO SARL15003

 .......................................................................................................EL MODAM15003

 ...................................................................................................OPTO VISION15003

 ...................................................................................................... 15003خلودي تربنس

 .................................................................................................... AUTO 3AMO15004

 ........................................................................ VADUZ SOUTH MOROCCO15004

 ....................................................................................................IMPEX EXTRA15004

 ................................................................................................... MACOUTURE15005

 ............................................................................................... ALLIANCE COM15005

 .........................................................................ECOLE ANDRE DE CHENIER15005

 .............................................................................  LE REPERE GOURMAND15005

 .........................................................................................................H.M.S CAR15006
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 ............................................................................ AQQAOUSLAM TRAVAUX15006

15006لولكا كفي............................................................................................................. 

 ..........................................................................SEMPER ANTICUS SARL AU15006

 ............................................................................................FRUITFUL LANDS15007

 ...........................................................................................TRANS LAGHRASE15007

 ................................................................. STE HOLY AFRIQUE PRIVE SARL15007

 .............................................................................................. B.B.J.Y TRAVAUX15008

 ..................................................................................................WASHAPP INC15008

15008تقدومي بريك........................................................................................................ 

 .................................................................................. NOURDINE RENT CAR15009

 .........................................................................FAÇONNAGE 2000 MAROC15009

 ................................................................................................... NADOR 300015009

 ............................................................................. SAMED IMPORT EXPORT15009

 .................................................................................................................  EIS JIT15010

 ..........................................................................................CLOS BELLE VIGNE15010

 ..................................................................................................IMMO VISION15010

 ............................................SOCIETE MOKHTARI  KOUNOUZ SARL-AU15010

15011شينيوطيك.......................................................................................................... 

15011بلشركة بلعقالية بفرينوب................................................................................... 

 ................................................................................................................ TOLZA15011

 .....................................................................................GHARNATA CHANGE15011

 ........................... GRANDS TRAVAUX DE BATIMENTS BEN BLAL LHIHI1501(

 .................................................................................................VINISIA TRANS1501(

 ........................................................................STEP UP SCHOOL FES PRIVE1501(

 ...................................................................................................FRESHIP SARL1501(

 ....................................................................... INETRNATIONAL CLEANING15013

15013الض تربدينغ......................................................................................................... 

15014ببو مروة................................................................................................................ 

 .....................................................................................................STE TAZA 7D15014

 ................................................................................................. MSET SARL AU15014

 .............................................................................. FLOATING WATER POOL15014

 .................................................................................... EL MOULOUDI-CASH15015

 ..........................................GENIE CIVIL TRAVAUX PUBLIC SAIS  - GCTPS15015

 ....................................................................................STE KHALIS TRAVAUX15015

 ..................................................LES NOUVEAUX LOGEMENTS D›OUJDA15016

 .................................................................................................. IMASTOURNE15016

 .......................................................................ALAM ATASAWOK AT HOME15016

 ................................................................................ »LES JEUNES MAÇONS«15017

 ............................................................................................... 15017شركة مرمر تكنيك

 ............................................................................. 15017شركة بكادب لإلنعاش بلعقالي

 ..........................................................................ACADEMIA PRIVE TALENTS15017

 ............................................................................ ABNAE LBATAL MARITINE15018

 ............................................................................................. STE AGRICOLEST15018

 CENTRE CANADIEN DE NATUROPATHIE DIABÉTOLOGIE ET

 ............................................................................... NUTRITION SARL15018

 .................................................................................................................  I(H15019

 .................................................................................................................  I(H15019

 ................................................................................  HARVARD TRANSFERT15019

 .........................................................................KARTALOU B IMPORT 15019شركة

 ................................................................... MARRAKECH PRESTIGE DRIVE150(0

0)150ميساكافي............................................................................................................... 

 ......................................................................................ARISONA BATIMENT150(0

1)150سجيد طغاف....................................................................................................... 

 ..............................................................STE ATLAS PONTS ET CHAUSSEES150(1

 .......................... Centre Marocain de posturologie et de kinésithérapie150(1

 INGENIERIE ETUDE ET INTEGRATION PLURIDISCIPLINAIRE MAROC

 .....................................................................................................-IEIPM150(1

 .........................................................................................IKLIL CHAMS  SARL150((

))150إما نوس................................................................................................................ 

 .........................................................FISH AND COMPANY T.F.Z SARL AU150((

 .......................................................................................NAKRIMY TRADING150((

 ............................................................ CENTRE D’ONCOLOGIE AL HAYAT150(3

 II.  -  إعالنات قضائية

4)150بملحكنة بلتجالية بفاس....................................................................................... 

4)150بملحكنة بلتجالية بطنجة..................................................................................... 

5)150بملحكنة بلتجالية بالرباط.................................................................................... 

6)150بملحكنة بلتجالية بنربكش................................................................................... 

9)150بملحكنة بلتجالية بالدبل بلبيضاء......................................................................... 
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15031بملحكنة بلتجالية بأكادير...................................................................................... 

15031بملحكنة بلتجالية بنكناس................................................................................... 

15031بملحكنة بالبتدبئية بتطوبن.................................................................................. 

)1503بملحكنة بالبتدبئية بزبكولة.................................................................................. 

)1503بملحكنة بالبتدبئية بالصويرة............................................................................... 

)1503بملحكنة بالبتدبئية باملحندية.............................................................................. 

)1503بملحكنة بإلبتدبئية بتنغي4..................................................................................... 

 .................................................................................. 15033بملحكنة بالبتدبئية بصفرو

15033بملحكنة بالبتدبئية بسطات................................................................................. 

15033بملحكنة بالبتدبئية بالفقيه بن صالح.................................................................. 

15034بملحكنة بالبتدبئية بسال....................................................................................... 

15034بملحكنة بالبتدبئية بقلعة بلسربغنة.................................................................... 

15034بملحكنة بالبتدبئية بولزبزبت................................................................................ 

 .................................................................................... 15034بملحكنة بالبتدبئية بتنالة

15034بملحكنة بالبتدبئية بتيزنيت.................................................................................. 

15035بملحكنة بالبتدبئية بالقصر بلكبي4........................................................................ 

15035بملحكنة بالبتدبئية بالجديدة............................................................................... 

15035بملحكنة بالبتدبئية بفاس..................................................................................... 

 III.  -  إعالنات إدارية

وزبلة بلتجهيز وبلنقل وبللوجستيك وبملاء )بملديرية بالقلينية للتجهيز وبلنقل 

15036وبللوجستيك بالدبل بلبيضاء) ................................................................. 

15036وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع.............................................................................. 

)1504وكالة بلحوض بملائي لسبو.................................................................................... 

15046جامعة بلحسن بلثاني بالدبل بلبيضاء.................................................................. 

إعالن عن إيدبع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من بملنفعة بلعامة إحدبث 

قيادة وسكن وظيفي، بجناعة أمجاو )إقليم بلدليوش)  وتنزع بنوجبه 

15048ملكية بلقطعة برلضية بلالزمة لهذب بلغرض ......................................... 

تزويد  بلعامة  بملنفعة  أنه من  يعلن  إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم 

بعض بملربكز بملتوبجدة في سافلة مركز أوفوس باملاء بلشروب )جناعة 

15050أوفوس) وتنزع بنوجبه ملكية بلقطعة برلضية بلالزمة لهذب بلغرض .... 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من بملنفعة بناء منشأة فنية على 

وبد زيز ب ن ك 000 + 93 على بلطريق بلجهوية لقم 706 إقليم ميدلت 

15051وبنزع  ملكية بلقطع برلضية بلالزمة لهذب بلغرض )إقليم ميدلت) ........ 

إعالن بإيدبع ونشر ووضع مشروع قربل لوزير بلتجهيز وبلنقل وبللوجيستيك 

برلضية  بلقطع  ملكية  بالتخلي عن  يأذن  للتخلي  مقرل  بنثابة  وبملاء 

بلالزمة لتوسيع بلخط بلحديدي للقطالبت ذبت بلسرعة بلعالية بين 

61 بجناعة بلساحل   ،710 61 و   ،090 طنجة وبلقنيطرة بين ن.ك 

15054بإقليم بلعربئش........................................................................................ 

إعالن بإيدبع ونشر ووضع مشروع قربل لوزير بلتجهيز وبلنقل وبللوجيستيك 

وبملاء بنثابة مقرل تعديلي يق�شي بالت4بجع عن نزع ملكية قطع ألضية 

موضوع مقرل وزير بلتجهيز وبلنقل وبللوجيستيك وبملاء لقم 0).703 

 6865 عدد  بلرسنية  بالجريدة  بلصادل   (0(0 ف 4بير   14  بتاليخ 

بتاليخ 16 مالس 0)0) بلذي يأذن بالتخلي عن بلقطع برلضية بلالزمة 

لتوسيع محرم بلخط بلحديدي للقطالبت ذبت بلسرعة بلعالية بين 

 طنجة وبلقنيطرة بين ن.ك 59.044 و 59.153 و 60.675 و 61.500

 و 60).)6 و 700.)6 و 63.160 و 35).64 و 64.750 و 65.300 بجناعة 

15056خنيس بلساحل بإقليم بلعربئش............................................................ 

إعالن بإيدبع ونشر ووضع مشروع قربل لوزير بلتجهيز وبلنقل وبللوجيستيك 

وبملاء بنثابة مقرل للتخلي يأذن بالتخلي عن ملكية بلقطعتين برلضيتين 

بلالزمتين لتوسيع بلخط بلحديدي للقطالبت ذبت بلسرعة بلعالية بين 

طنجة وبلقنيطرة بين ن.ك 4.140) و 4.380) بجناعة حجر بلنحل 

15058بعنالة طنجة - أصيلة............................................................................. 

إعالن بإيدبع ونشر ووضع مشروع قربل لوزير بلتجهيز وبلنقل وبللوجيستيك 

وبملاء بنثابة مقرل للتخلي يأذن بالتخلي عن ملكية بلقطعتين برلضيتين 

بلسرعة  ذبت  للقطالبت  بلحديدي  بلخط  محرم  لتوسيع  بلالزمتين 

4)11.1 بجناعة  11.046 و  بلعالية بين طنجة وبلقنيطرة بين ن.ك 

 ............................................................... 15060بلعوبمة بعنالة طنجة - أصيلة

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من بملنفعة بلعامة تقوية بالنتاج 

لجناعة عين زهرة بنطالقا من قناة بلجر بلجهوية مليضال تنزع بنوجبه 

 ......................................... )1506 ملكية بلقطعة برلضية  بلالزمة لهذب بلغرض

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من بملنفعة بلعامة تقوية بالنتاج 

لجناعة عين زهرة بنطالقا من قناة بلجر بلجهوية مليضال تنزع بنوجبه 

 ......................................... 15063 ملكية بلقطعة برلضية  بلالزمة لهذب بلغرض

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من بملنفعة بلعامة تق�شي 

من   18+000 بلكيلومت4ية  بالنقطة  بسلي  وبدي  على  قنطرة  ببناء 

مو�شى  سيدي  بلقروية  بلجناعة   6030 لقم  بالقلينية  بلطريق 

بلغرض  لهذب  بلالزمة  برلضية  بلقطع  ملكية  بنوجبه  وتنزع   ملهاية 

15064)عنالة وجدة بنكاد)................................................................................. 
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إعالن عن إيدبع ونشر مشروع قربل يعلن أن بملنفعة بلعامة تق�شي بنزع ملكية 

بلقطعة برلضية بلالزمة إلحدبث محطة لتصفية بملياه بلعادمة بنركز 

15065جناعة عين بلجنعة................................................................................ 

إعالن عن إيدبع ونشر مشروع قربل يعلن أن بملنفعة بلعامة تق�شي بتخطيط 

وفتح جزء من طريق بلتهيئة لقم 50 ذبت عرض بثنا عشر مت4ب ))1 م) 

بلرببطة بين طريق صاكا وتجزئة بملشرق وتنزع بنوجبه ملكية بلعقالبت 

15067بلالزمة لهذب بلغرض................................................................................. 

تق�شي  بلعامة  بملنفعة  أن  يعلن  قربل  مشروع  ونشر  إيدبع  عن  إعالن 

علي  بن  بملومن  عبد  شالع  بين  بلرببطة  بلطريق  حدود  بتخطيط 

 وتجزئة بلسعادة ذبت عرض )1 مت4ب وتنزع بنوجبه ملكية بلعقالبت

15069 بلالزمة لهذب بلغرض................................................................................ 

أنه  يعلن  بالستدلبكي  بالضافي  بلتخلي  مقرل  مشروع  ونشر  وضع  عن  إعالن 

من بملنفعة بلعامة تهيئة وتقوية بلطريق بلوطنية لقم 9 بلرببطة بين 

مربكش وولزبزبت فينا بين ن.ك 373+000 و ن.ك 403+000، ويأذن 

بلغرض،  لهذب  بلالزمة  برلضية  بلقطع  ملكية  عن  بالتخلي  بنوجبه 

15071 بإقليم ولزبزبت......................................................................................... 

بستدلبك تعديلي ملشروع بملرسوم بملنشول نصه في بلجريدة بلرسنية عدد 4710 

بتاليخ 5 ف 4بير 003) بلخاصة باالعالنات بلقانونية وبلقضائية وبملعلن 

باملاء  بملجاولة  وبلدوبوير  بلغيات  تزويد مركز  بلعامة  بملنفعة  أنه من 

15079بلشروب وتنزع بنوجبه بلقطع برلضية بلالزمة لهذب بلغرض.................. 

إعالن بإيدبع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن بملنفعة بلعامة تق�شي بتوسيع 

بلقطعة  ملكية  وبنزع  زعي4  يحيى  بجناعة سيدي  بلسجنية  بملؤسسة 

15080برلضية بلالزمة لهذب بلغرض................................................................... 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم بملعلنون في ميدبن بإلشهال بلقانوني إثبات هويتهم وبلسلطات بملسندة إليهم.
وال تتحنل بإلدبلة أية مسؤولية فينا يتعلق بنضنون بإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

 RURAL ACADEMYشركة

PRIVE

SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

0)0) تم تأسيس  17 سبتن 4  بتاليخ 

بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 

بلخصائص  تحنل  وحيد  بشريك 

بلتالية :

 RURAL ACADEMY  : بلتسنية 

.PRIVE

بلهدف : 

بإلستقبا8 وبلتكوين بملستنر.

طريق  زليو8   : بلتجالي  بلعنوبن 

مزبلة سيدي عال8 بلبحربوي.

بلرأسنا8 : حدد لأسنا8 بلشركة 

إلى  مقسنة  دلهم   100000.00 في 

دلهم   100 بقينة  حصة   1000

للحصة.

تم تعيين بلسيد حسن   : بلتسيي4 

غي4  ملدة  للشركة  كنسي4  لفقي 

محدودة.

بملدة : مدة عنر بلشركة  99 سنة  

من تاليخ بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة من كل سنة 

ما عدب بلسنة برولى تبتدى من تاليخ 

بلتسجيل.

بلتجالي  بلسجل  في  بلتقييد  تم 

تحت  بتفليت  بإلبتدبئية  باملحكنة 

لقم )18 بتاليخ 15 أكتوبر 0)0).

1 P

شركة  طرونس أوالنو
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لأسنالها بإلجتناعي : 100000.00 

دلهم

بملقر بإلجتناعي : مكناس عنالة ب 8، 

شقة لقم 1 بملنصول 1

بلسجل بلتجالي لقم : 633.)4

تصفية
بنقت�شى محضر بلجنع بلعام غي4 

بلعادي بتاليخ 4 ف 4بير 0)0) للشركة 

شركة طرونس أوالنو تقرل ما يلي :

حيث تنت بملصادقة بين بلشريك 

وتقرل ما يلي :

إغالق بلشركة في طول بلتصفية 

بلنهائية.

بلسجل  من  بلشركة  شطب 

بلتجالي.

منح بإلبربء للنصفي لتسيي4ه.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

مالس   13 بتاليخ  بنكناس  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 430.

للخالصة وبلنشر

2 P

شركة صوصيف
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لأسنالها بإلجتناعي : 100000.00 

بملقر بإلجتناعي : مكناس إقامة 
بلفرح عنالة 3، شقة  6 بلزيتون

بلسجل بلتجالي لقم : 599.)3

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

 (019 أكتوبر   (5 غي4 بلعادي بتاليخ 
تقرل صوصيف  شركة   للشركة 

 ما يلي: 

شركة  للشركة  مسبق  توقيف 
صوصيف.

بلشركة  بفسخ  بملكلف  تسنية 
مصطفى سفري.

فسخ  في  بإلجتناعي  بملقر  تحديد 
بلفرح  إقامة  مكناس  في  بلشركة 

عنالة 3، شقة  6 بلزيتون.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 (0(0 مالس   13 بتاليخ  بنكناس 

تحت لقم 431.
للخالصة وبلنشر

3 P

WGS طوبو للنصيحة
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بشريك وحيد
لأسنالها بإلجتناعي : 100.000.00 

دلهم
بملقر بإلجتناعي : مكناس شالع 
تونس عنالة 1، شقة   لقم 1 
بلسجل بلتجالي لقم : 38.635

بنقت�شى محضر بلجنع بلعام غي4 
بلعادي بتاليخ 4 ف 4بير 0)0) للشركة 

WGS طوبو للنصيحة تقرل ما يلي: 
 WGS للشركة  مسبق  توقيف 

طوبو للنصيحة.
بلشركة  بفسخ  بملكلف  تسنية 

محند إلغني.
فسخ  في  بإلجتناعي  بملقر  تحديد 
 ،1 عنالة  تونس  شالع  في  بلشركة 

شقة   لقم 1.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 (0(0 ف 4بير   (4 بتاليخ  بنكناس 

تحت لقم 338.
للخالصة وبلنشر

4 P

شركة ويسام كاش
تأسيس شركة

 50.703  : لقم  بلتجالي  بلسجل 

بنقت�شى عقد عرفي بنكناس يوم 13 

يوليو 0)0)، تم تأسيس شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة، منيزبتها كالتالي :

بلتسنية : شركة ويسام كاش.

بلهدف : تحويل برموب8 وبست4دبد 

بلديون.

شقة  مكناس   : بإلجتناعي  بملقر 

18، عنالة 1 بلنعيم 7.

حدد   : بإلجتناعي  بلرأسنا8 

في  للشركة  بإلجتناعي  بلرأسنا8 

إلى  مقسنة  دلهم   100.000.00

1000 حصة من فئة  100 دلهم حرة 

نقدب.

 600 ب  بنعق  إبربهيم  بلسيد 

حصة.

 400 ب  فتيحة  بلعربي  بلسيدة 

حصة.

ويوقعها  بلشركة  يدير   : بإلدبلة 

غي4  ملدة  بنعق  إبربهيم  بلسيد 

محدودة.

من    %  5 خصم  بعد   : برلباح 

برلباح لإلحتياط بلقانوني يوزع بلباقي 

في  مساهنتهم  حسب  بلشركاء  على 

بلرأسنا8.

باملركز   بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (1 بنكناس  لإلستثنال  بلجهوي 

 ،(8(6 لقم  تحت   ،(0(0 سبتن 4 

ولقم بلسجل بلتجالي 50.703.
للخالصة وبلنشر

5 P
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HARBOULE ABDELHAK
 CABINET DE TRAVAUX DE

COMPTABILITE
16RUE DE RABAT TAZA

TEL : 0535(81916

 من مسي4ة شركة

 SOCIETE AQUACOLE & 
SERVICES

شركة محدودة بملسؤولية
بملقر بإلجتناعي : حي بوليدة بلوك ب 

لقم 93 تازة
بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
شركاء  قرل   ،(0(0 سبتن 4   (1
بملسؤولية  بملحدودة  بلشركة 
  SOCIETE AQUACOLE & بملسناة 
 10.000.00 لأسنالها   SERVICES
دلهم، ومقرها بإلجتناعي حي بوليدة 

بلوك ب لقم 93 تازة ما يلي :
محند  بودبز  بلسيد  بستقالة 

وسيم من منصبه كنسي4 للشركة.
تعيين بلسيدة بودبز سالة مسي4ة 
جديدة للشركة ملدة غي4 محدودة في 

إطال برحكام بلقانونية وبلتنظينية.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلقانوني للشركة باملحكنة بإلبتدبئية 
تحت   (0(0 13أكتوبر  بتاليخ  بتازة 
عدد  بلتجالي  بلسجل   467 عدد 

.4805
إمضاء

سالة بودبز

6 P

برستاذة سني4ة بلحيوني
شركة محدودة بملسؤولية

KOFFEEINVEST 
بملسناة  شركة كوفي أنفيست

لأسنا8 بلشركة : 100.000.00 
دلهم 

مقر بلشركة : فاس لقم 76 تجزئة 
بملهدي شقة 1 طريق بينوزبل

تأسيس
برستاذة  تلقته  عقد  بنقت�شى 
سني4ة بلحيوني موثقة بفاس، بتاليخ 
مسجل بفاس   (0(0 سبتن 4  و3   (
0)0) سجل بلوبلبدبت  7 سبتن 4  في 
17864-5035 حرل بلنظام برسا�شي 
لشركة ذبت مسؤولية محدودة بآلتي 

وصفه :

بلشركة  بتخذت   : بلتسنية 
أنفيست  كوفي  شركة  بسم 

KOFFEEINVEST ش.م.م.
بلغرض : غرض بلشركة هو :

مشغل مقهى.
مح زة ومشغل مطعم.

بلعنليات  عامة مختلف  وبصفة 
أعاله  بملذكولة  بالنشاطات  بملتعلقة 
ننو  في  تساهم  أن  شأنها  من  وبلتي 

بلشركة.
هو  بلشركة  مقر   : بلشركة  مقر 
 1 تجزئة بملهدي شقة   76 فاس لقم 

طريق بينوزبل.
سنة   99 في  بملدة  حددت   : بملدة 
في  بلشركة  تقييد  تاليخ  من  ببتدبء 

بلسجل بلتجاي.
لأسنا8  حدد   : بلشركة  لأسنا8 
دلهم   100.000.00 في  بلشركة 
بقينة  حصة   1000 على  مقسنة 
وقد  حصة،  لكل  دلهم   100.00
بلشركاء  بين  بلحصص  هاته  وزعت 

بالكيفية بلتالية :
بلسيد مسفر شاكر 500 حصة.

 500 شقرون  ببن  هشام  بلسيد 
حصة.

بملجنوع : 1000 حصة.
بلتسيي4 : يعهد بتسيي4 بلشركة إلى 

بلسيد هشام ببن شقرون.
بالسجل  بلشركة  تسجيل  تم 
بلضبط  كتابة  لدى  بلتجالي 
 15 باملحكنة بلتجالية بفاس بتاليخ 
 64307 عدد  تحت   (0(0 أكتوبر 

بالسجل بلتحليلي.
بنثابة مقتطف وبيان

7 P

CREANCE CONSEIL
SARL AU

تأسيس شركة
 (0(0 سبتن 4   11 بتاليخ  تم 
وضع قانون منظم للشركة باملنيزبت 

بلتالية:
CREANCE CONSEIL : بلتسنية 
SARL AU شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة شريك وبحد.

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة شريك وبحد.

بلهدف : 

بإلستشالبت وإدبلة بملوبلد.

بملقر بإلجتناعي : شالع عبد بلكريم 

 ( بلخطابي مركز برعنا8 برج منالة 

بلطابق بلرببع بلشقة 17 مربكش.

في  حدد   : بإلجتناعي  بلرأسنا8  

إلى  مقسنة  دلهم   100000 مبلغ 

دلهم   100 فئة  من  حصة   1000

موزعة كاآلتي :

 1000 شوبان  هدى   : بلسيدة 

حصة.

تسي4 بلشركة ملدة غي4    : بإلدبلة 

هدى  بلسيدة  طرف  من  محدودة 

شوبان.

من  تبتدئ   : بإلجتناعية  بلسنة 

فاتح سبتن 4 إلى غاية  31 بكتوبر.

99 سنة ببتدبء  : حددت في  بملدة 

من تاليخ تأسيس بلشركة.

لدى   : بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بنربكش  بلتجالية  بملحكنة 

 666 لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   15
وسجلت بلشركة في  بلسجل بلتجالي 

بنربكش تحت لقم 55)107.

8 P

شركة يالكس
ش.م.م/ش.و

أوالد لحسن بلناضول لقم 988 

بلناضول

تأسيس شركة
بتاليخ  موقع  عقد   بنحضر 

تأسست شركة   (0(0 أكتوبر  فاتح 

وبحد  بشريك  بملسؤولية   محدودة 

ذبت بروصاف بلتالية :

يالكس  شركة   : بلكامل  بإلسم 

ش.م.م/ش.و.

بملهنة :

 بلتجالة ع 4 بالنت4نت.

تسويق برجهزة وبللوبزم بملكتبية.

لحسن  أوالد   : بلرئي�شي  بملقر 

بلناضول لقم 988 بلناضول.

بملدة : 99 سنة من تاليخ تأسيسها.
لأسنا8 بلشركة : 100.000.00 دلهم 

 100 سهم بقينة   1000 مقسم على 

دلهم للسهم 

بملساهنين :

ملياء ببركان 1000 سهم.

: تسي4 بلشركة من طرف  بلتسيي4 

بلوطنية  بلبطاقة  لقم  ببركان  ملياء 

715368 س.

بإليدبع : تم بإليدبع بلقانوني لدى 

وبلتسجيل  بلضبط  مكتب  سكرتي4 

أكتوبر   6 بلناضول بتاليخ  بنحكنة  

0)0) تحت لقم 85)3.
بإلمضاء

9 P

ICHOOIX
ش.م.م ذبت شريك وحيد

بلرأسنا8 بإلجتناعي : 

10.000.00دلهم

بملقر بإلجتناعي :  مربكش إقامة 

دبل سعادة، كدية لعبيد عنالة 106، 
لقم 3 و4

سجل  موثق  عقد  بنقت�شى 

سبتن 4  و16   10 بتاليخ  بنربكش 

برسا�شي  بلقانون  وضع  تم   ،(0(0

ذبت  ش.م.م   ICHOOIX لشركة 

شريك وحيد على بلشكل بلتالي :

 ICHOOIX تسنية بلشركة : شركة

ش.م.م ذبت شريك وحيد.

بلهدف بإلجتناعي للشركة : 

سناك مأكوالت خفيفة.

مطعم.

: مربكش  بملقر بإلجتناعي للشركة 

إقامة دبل سعادة، كدية لعبيد عنالة 

106، لقم 3 و4.
لأسنا8  : حدد  بلشركة  لأسنا8 

دلهم   10.000.00 مبلغ  في  بلشركة 

إجتناعية  حصة   100 إلى  مقسنة 

من فئة 100 دلهم للحصة بلوبحدة، 

وبشكل  بلوحيد  بلشريك  قبل  من 

كامل.

 100 أعزي  بلسالم  عبد  بلسيد 

حصة إجتناعية.
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مجنوع : 100 حصة إجتناعية.
في  بلشركة  مدة  :  حددت  بملدة 
تقييدها  تاليخ  من  ببتدبء  سنة   99

بالسجل بلتجالي بنربكش.
بلشركة  تسي4   : بلشركة  تسيي4 
من طرف بلسيد عبد بلسالم أعزي 
مسي4 شريك وحيد للشركة ملدة غي4 

محدودة.
بلسنة بإلجتناعية : تبتدئ بلسنة 
بإلجتناعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسن 4 من كل سنة.
وقد تم بإليدبع  بلقانوني للشركة 
بلتجالية  باملحكنة   بلضبط  بكتابة 
 (0(0 13أكتوبر  بتاليخ  بنربكش، 
عدد  وتحت   116(85 عدد  تحت 

107193 من بلسجل بلتجالي.
10 P

STE MIRAMAR.CONT
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITE
 AU CAPITAL DE : 60.000.00

DHS
 SIEGE SOCIAL : DOUAR OULED

 AMRANE SIDI BOUBKER EL
 HAJ SOUK  EL ARBAA DU

GAHRB
 (4 بتاليخ  بنقت�شى عقد عرفي   
بتاليخ  وبملسجل   (0(0 أغسطس 
بلقانون  وضع   (0(0 أغسطس   (7
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بإلبتدبئية  باملحكنة  بملحدودة  
تحنل  وبلتي  بلغرب  برلبعاء  بسوق 

بلخصائص بلتالية:
STE MIRAMAR.  : بلتسنية 

.CONT
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة.
 60.000.00 حدد في   : لأس بملا8 
قسنة   600 إلى  مقسنة  دلهم 

إجتناعية من فئة 100 دلهم .
بلهدف : 

نقل بملستخدمين.
بملقر بإلجتناعي : دوبل بوالد عنربن 
برلبعاء  سوق  بلحاج  بوبكر  سيدي 

بلغرب.

بلتسيي4 : عبد بإلإله بلصباني.

بكتابة  تم  بلقانوني  بإليدبع  

برلبعاء  بسوق  باملحكنة   بلضبط 

عدد  بلتجالي  بالسجل  بلغرب 

6665) بتاليخ 10 سبتن 4 0)0).

11 P

 CREAMCOM

تصفية بلشركة
بنوجب عقد عرفي مؤلخ بالرباط 

بتاليخ 4 أغسطس 0)0) تنت تصفية 

شركة ذبت   CREAMCOM بلشركة 

وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

تجزئة   87 مقرها بإلجتناعي هو لقم 

تعيين  تم  وقد  بحصاين سال  بلفرح 

بلسيد عبد بلرحيم بلطهالي مسؤو8 

عن تصفية بلشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع   تم 

بإلبتدبئية  بملحكنة   لدى  بلضبط 

تحت   (0(0 أكتوبر   7 بتاليخ  بسال 
بلتجالي  بلسجل  لقم   3518( لقم 

.(7033
بإلمضاء

12 P

BEAUTY CARE NATURE

SARL D’AU

تعديل شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة بشريك وحيد

بتاليخ  بجتناع  محضر  بنوجب 

قرل مساهم ومسي4   (0(0 أكتوبر   5

 BEAUTY CARE NATURE شركة 

بلكائن مقرها بالعيون   SARL D’AU

ما يلي :

بلتالي  بملقر  إلى  بلشركة  نقل مقر 

عنالة  بلصدل  زنقة  ملاك  شالع 

بملحجوب ديش لقم 8 بلعيون.

تم وضع بلقانون بملؤسس للشركة  

في بملحكنة بإلبتدبئية بالعيون بتاليخ 

7 أكتوبر 0)0) تحت لقم 366).

13 P

STE. SAHARA SPY PARTS
SARL AU

لأسنالها : 100.000.00 دلهم
مقرها : بلوحدة بلوك Y لقم 46 

بلعيون
تعديل قانوني

بتاليخ عرفي  عقد   بنقت�شى 
 4) سبتن 4 0)0) تنت بملصادقة من 

طرف بلشريك بلوحيد على ما يلي :
تم  إجتناعية  حصص  تفويت 
 1000 بلحصص  مجنوع  تفويت 
وبزبض  بلسيد  طرف  من  حصة 
حاجيبة  بلسيدة  لصالح  بملهدي 

بالدليسيي بلبوزيدي.
بلسيدة  تعيين  تم   : بلتسيي4 
حاجيبة بالدلي�شي بلبوزيدي كنسي4ة 

للشركة ملدة غي4 محدودة.
تحيين بلقانون برسا�شي للشركة.

بإليدبع   تم   : بلقانوني  بإليدبع  
بالعيون  بإلبتدبئية  باملحكنة  
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   13 بتاليخ 

.(0(0/(43(
 14 P

 STE. NOUHAILA SAHARA
SERVICES

SARL AU
RC : 33405

تأسيس شركة
أكتوبر   13 بتاليخ  بالعيون  تم 
شركة ذبت بملسؤولية  إنشاء   (0(0
بملحدودة بشريك وحيد بالخصائص 

بلتالية :
 NOUHAILA  : بلتسنية 

.SAHARA SERVICES
بلنشاط : 

وبلساندويتش  بلحلويات  أنشطة 
وبملخ زة.

 G بلوك   84 حي   : بملقر بإلجتناعي 
لقم )1 بلعيون.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 
بلتأسيس.

دلهم   100000.00  : بملا8  لأس 
موزعة  حصة   1000 على  مقسنة 

كالتالي :

بلسيدة نهيلة بيزم 1000 حصة.

بلسيدة  تعيين  تم   : بلتسيي4 

نهيلة بيزم كنسي4ة للشركة ملدة غي4 

محدودة.

بإليدبع   تم   : بلقانوني  بإليدبع  
بالعيون  بإلبتدبئية  باملحكنة  

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   13 بتاليخ 

.(0(0/(433

15 P

TRANSPORT ATTAKWA
S.A.R.L

تعديالت قانونية
بإلستثنائي  بلعام  بلجنع  إثر  على 

 TRANSPORT شركة  ملساهم 

بملسؤولية  ذبت  شركة   ATTAKWA

لأسنالها  بلبالغ  بملحدودة، 

مقرها  وبلكائن  دلهم   100.000.00

شالع بلحزبم لقم 77 بلعيون تقرل :

وتصفيتها  للشركة  بملبكر  حل 

بلنهائية.

بلسجل  من  بلشركة  شطب 

بلتجالي.

بلقانوني لدى كتابة  تم بإليدبع  
بلضبط باملحكنة  بإلبتدبئية بالعيون 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   16 بتاليخ 

.(0(0/(480

16 P

LKARIM HOLDINGS
SARL AU

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

شريك وبحد
لأسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بإلجتناعي : لقم 1)، ساحة 

أبو بكر بلصديق، بلشقة لقم 8، 

أكدب8 بلرباط
لقم بلسجل بلتجالي : 146817

بملدينة بلرباط

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

 ،(0(0 أغسطس   (5 بلرباط بتاليخ 

مسؤولية  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

باملنيزبت  وبحد  شريك  محدودة 

بلتالية :
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 LKARIM HOLDINGS : بلتسنية

.SARL AU

بلهدف بإلجتناعي :

بلبيت  وتجنيع  تصدير  بستي4بد 

بملعدني.

وضع إطال معدني.

تركيب إطال معدني.

تثبيت بإلطال بملعدني كنجنوعة.

تجديد إطال معدني.

 تحويل إطال معدني.

 إنشاء وتركيب بلهيكل بملعدني.

إنشاء بلغطاء، بلكسوة.

سقف  مقطعية،  أبوبب  إنشاء 

مخرج.

إنشاء بربوبب بلنوبفذ.

إنشاء بلبوببة.

وساللم،  للنشاة،  منربت  بناء 

بملقاس،  حسب  زجاجية  وأسقف 

وإطالبت للوبجهات  وحوبجز حناية، 

وأبوبب   وحوبجز وبقية من بلشنس، 

وبوببات معدنية، وأبوبب للحربئق أو 

بملقطعية.

بلشركاء :

 1.000 بالخضر  كريم  بلسيد 

حصة ، بلشريك بلوحيد.

يقدل لأس ما8   : لأسنا8 بلشركة 

بلشركة بنبلغ قينته 100.000 دلهم 

كل  قينة  حصة   1.000 إلى  موزعة 

وبحد 100 دلهم .

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي  أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي بالرباط.

بكر  أبو  ساحة   ،(1 لقم   : بملقر 

بلصديق، بلشقةلقم8 أكدب8 بلرباط.

بلشركة تسي4 من طرف   : بإلدبلة 

بلسيد ياسين بنحنو.

تم بإليدبع  بلقانوني : في  بملحكنة  

أكتوبر   16 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0) تحت بلرقم 4645.
الستخربج وذكر

بملسي4

17 P

LUDI4U
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة
لأسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بإلجتناعي : لقم 1)، ساحة 
أبو بكر بلصديق، بلشقة لقم 8، 

أكدب8 بلرباط
لقم بلسجل بلتجالي : 146819

بملدينة بلرباط
مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 ،(0(0 يوليو   6 بتاليخ  بلرباط  في 
مسؤولية  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملنيزبت بلتالية :
.LUDI4U SARL : بلتسنية

بلهدف بإلجتناعي :
وبملوبقع  بلتطبيقات  تطوير 

بإللكت4ونية.
أجهزة  وتشغيل  وإنتاج  تصنيم 

بلحاسوب وبملنتجات بإللكت4ونية.
وبملشولة  بلخدمات  تقديم 
وبلتحليل  وبلدلبسة  وبلتصنيم 
وبلتجهيز وبلت4كيب وبإلدبلة وبستخدبم 

وتحسين أنظنة بلحاسوب.
وبستي4بد  وتأجي4  وشربء  بيع 
وبملكاتب  بلحاسوب  أجهزة  وتصدير 
وبملوبد  بلحاسوب  شبكات  ومعدبت 

بإلستهالكية للحاسوب. 
بلشركاء :

بلسيد ياسين بنحنو 50) حصة.
بلسيد عاد8 خوديري 50) حصة.
بلسيد بنس بيت بفتو 50) حصة.

 (50 بنشقرون  يسين  بلسيد 
حصة. 

يقدل لأس ما8   : لأسنا8 بلشركة 
بلشركة بنبلغ قينته 100.000 دلهم 
كل  قينة  حصة   1.000 إلى  موزعة 

وبحدة 100 دلهم .
من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتأسيس أي من تاليخ وضع بلسجل 

بلتجالي بالرباط.
بكر  أبو  ساحة   ،(1 لقم   : بملقر 
بلصديق، بلشقةلقم8 أكدب8 بلرباط.
بلشركة تسي4 من طرف   : بإلدبلة 

بلسيد عاد8 خوديري.

تم بإليدبع  بلقانوني : في  بملحكنة  

أكتوبر   16 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0) تحت بلرقم 4646.
الستخربج وذكر

بملسي4

18 P

 PLANETA DE AGOSTINI

FORMATION MAROC
S.A

شركة مجهولة بالسم

لأسنالها : 76.997.300

بملقر بإلجتناعي : زنقة مزياطا، قطاع 

) حي بلرياض بلرباط

بلسجل بلتجالي : 4651)1

مجلس  بجتناع  ملحضر  وفقا 

 ،(0(0 أغسطس   (0 بتاليخ  بإلدبلة 

تقرل ما يلي :

بلشركة  لأسنا8  زيادة  بقت4بح 

بنبلغ 15.000.000دلهم.

بملوبفقة على تقرير مجلس بإلدبلة 

وعلى مشروع بلقربلبت.

بستدعاء للجنع بلعام غي4بلعادي 

بملتعلق بزيادة لأس بملا8.

بإلجربءبت  إلتنام  بلصالحيات 

بلقانونية.

بلغي4  بلعام  بلجنع  ملحضر  وفقا 

0)0) تقرل  4 سبتن 4  بلعادي بتاليخ 

ما يلي :

قربءة تقرير  مجلس بإلدبلة.

بنبلغ  بملا8  لأس  زيادة  قربل 

لأس  لزيادة  دلهم   15.000.000

إلى  دلهم   76.997.300 من  بملا8 

91.997.300 دلهم.

تعديل بلنظام برسا�شي.

بلالزمة  بلصالحيات  تفويض 

في  بالزيادة  للقيام  بإلدبلة  ملجلس 

لأس ما8 بلشركة، للتأكد من إنجازه 

على  بملت4تبة  بالتعديالت  وللقيام 

بلنظام برسا�شي.

بإلجربءبت  إلتنام  بلصالحية 

بلقانونية.

مجلس  بجتناع  ملحضر  وفقا 

 ،(0(0 سبتن 4   14 بتاليخ  بإلدبلة 

تقرل ما يلي :

بلتأكد من بإلنجاز بلنهائي للزيادة 

في لأس بملا8 بملقرل في بلجنع بلغي4 

بلعادي بتاليخ 4 سبتن 4 0)0).

تعديل بلنظام برسا�شي.

بإلجربءبت  إلتنام  بلصالحية 

بلقانونية.

: لدى كتابة  بلقانوني  تم بإليدبع  

بلتجالية بالرباط  بلضبط باملحكنة  

0)0) تحت بلرقم  )1 أكتوبر  بتاليخ 

.107559
قصد بلنشر وبإلعالن

19 P

STE EL BAHJA DIAG AUTO

SARL AU

بنشاء شركة
بتاليخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 

0)0) تم تأسيس شركة  1) سبتن 4 

.EL BAHJA DIAG AUTO SARL AU

بملنيزبت بلتالية :

 STE EL BAHJA DIAG : بلتسنية

.AUTO SARL AU

بملقر بالجتناعي : بلوك D91 قصر 

بلبحر بلعكالي بلرباط بملغرب.

بلرأسنا8 : 10.000 دلهم.

أنوبع  جنيع  بصاح   : بلهدف 

بلسيالبت، شربء وبيع بلسيالبت.

جنيع برعنا8 للحصو8 أو بلبيع 

بملنتلكات بملادية وبملعنوية.

عناد   : وحيد  شريك   : بلشركاء 

طفيل بطاقة بلتعريف بلوكنية لقم 

.AA38(19

بلسنة بملالية : 0)0).

بطاقة  طفيل  عناد   : بلتسيي4 

.AA38(19 بلتعريف بلوطنية لقم

20 P
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CABINET CONSEIL D’EXPERTS
شركة محدودة بملسؤولية ذبت بلشريك بلوحيد

لأسنا8 : 500.000 دلهم
شالع بلشهيد ضياء بلرحنان قطاع 1 بلوك ج 

بلسوي�شي، بلرباط

ALAM EQUIPEMENT ALEQ
شركة محدودة بملسؤولية

ذبت بلشريك بلوحيد
لأسنا8 : 8.500.000) دلهم

10 زنقة دلج بلينامة »ب« شقة 10 
- بلرباط

بنقت�شى مدبولة للشركة عقدت 
بتاليخ 9 سبتن 4 0)0)، قرل بلشريك 

بلوحيد ما يلي :
من  بلشركة  لأسنا8  من  بلرفع 
8.500.000) دلهم إلى 50.000.000 

دلهم.
تعديل   : تعديل بلنظام برسا�شي 
من بلنظام بلتأسي�شي   7  ،6 بملادتين 

للشركة.
قدم   : بملساهنات   :  6 بملادة 
بلشريك بلوحيد بملساهنات بلتالية :

قدم بلسيد محند كي4ي مساهنة 
وبلتي  دلهم،   160.000 قدله  بنبلغ 

تنت زيادتها على بلنحو بلتالي :
18 ماي 005) : بلرفع من لأسنا8 
إلى  دلهم   160.000 من  بلشركة 

600.000 دلهم.
10 ماي 007) : بلرفع من لأسنا8 
إلى  دلهم   600.000 من  بلشركة 

400.000.) دلهم.
من  بلرفع   :  (011 ديسن 4   19
 (.400.000 من  بلشركة  لأسنا8 

دلهم إلى 6.400.000 دلهم.
من  بلرفع   :  (015 ديسن 4   (
 6.400.000 من  بلشركة  لأسنا8 

دلهم إلى 15.000.000 دلهم.
من  بلرفع   :  (019 أكتوبر   14
 15.000.000 من  بلشركة  لأسنا8 

دلهم إلى 8.500.000) دلهم.
من  بلرفع   :  (0(0 سبتن 4   9
 (8.500.000 من  بلشركة  لأسنا8 

دلهم إلى 50.000.000 دلهم.
تم تحديد   : لأس بملا8   :  7 بملادة 
لأس بملا8 بنبلغ قدله 50.000.000، 
سهم بقينة   500.000 مقسنة على 

مالية 100 دلهم دلهم لكل سهم.

بلوكالة للقيام باإلجربءبت.

باملحكنة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

أكتوبر   16 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0)، تحت لقم 107751.

21 P

 FOCAL POINT

TECHNOLOGY
SARL AU

قرل   ،(0(0 أغسطس   4 بتاليخ 

لشركة  بالستثنائي  بلعام  بلجنع 

 FOCAL POINT TECHNOLOGY

.SARL AU

محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 

لشخص وبحد، لأس بملا8 : 100.000 

حصة من   1000 إلى  دلهم مقسنة 

بلوبحدة  للحصة  دلهم   100 فئة 

وبملسجلة بالسجل بلتجالي باملحكنة 

بالبتدبئية بسال تحت لقم 8717).

للشركة  بالجتناعي  بملقر  تحويل 

من حي موالي بسناعيل قطاع 1 لقم 

)6)، سال إلى لقم 16) قطاع 08 عين 

عودة.
بلتجالي  بالسجل  بمللف  وضع 

باملحكنة بالبتدبئية بسال بتاليخ فاتح 

أكتوبر 0)0)، تحت لقم 1)351.

22 P

 MESNOUNI

DEVELOPPEMENT
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بالرباط قد وضع   (0(0 سبتن 4   1(

تحنل  لشركة  برسا�شي  بلقانون 

بلخصائص بلتالية :

 MESNOUNI  : بلتسنية 

.DEVELOPPEMENT SARL

ذبت  شركة   : بلقانونية  بلصفة 

مسؤولية محدودة.

أشغا8   : بالجتناعي  بلهدف 

مختلفة.

تجالة عامة,

بالستي4بد وبلتصدير.

دلهم   100.000  : بملا8  لأس 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسنة 

100 دلهم للحصة بلوبحدة، موزعة 

على بلشكل بلتالي :

مسنوني يوسف 50.000 دلهم.

مسنوني بملهدي 50.000 دلهم.

بلتأسيس  من  سنة   99  : بملدة 

بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.

بملقر بالجتناعي : 37 شالع بدليس 

بلثالث  بلطابق   6 برك 4 بلشقة لقم 

حي حسان بلرباط.

يوسف  مسنوني  بملسي4بن 

ومسنوني بملهدي.
بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

.146667
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STE RIHAJ TRANS
SARL AU

لبسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : شالع بحند بلفرج 

قطعة )3 لقم 1 لميالت، تطوبن

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

 (6 بتاليخ  بملؤلخ  بالستثنائي 

باملقر  وبملنعقد   ،(0(0 أغسطس 

بالجتناعي للشركة، تقرل ما يلي :

شريكة  بلغي4  بملسي4ة  بستقالة 

بطاقة  لقم  سني4ة  عثناني  بلسيدة 

.D41(698 بلتعريف بلوطنية

نولدين  جنيوي  بلسيد  تعيين 

كنسي4 للشركة ملدة غي4 محددة.

إمضاءبت بجتناعية.

مكتب  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بتطوبن 

0)0)، تحت لقم  17 سبتن 4  بتاليخ 

.3046
مقتطف للنشر وبإلشهال

24 P

STE YOSRAMINE TRAVAUX
SARL

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تأسيس  تم  قد   ،(0(0 18 سبتن 4 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة وبلتي 

تحنل بلخصائص بلتالية :

شركة يسرمين طربفو   : بلتسنية 

ش م م.

بلصفة بلقانونية : ش م م.

مختلف   : بالجتناعي  بلهدف 

أشغا8 بلبناء.

نقل بضائع لحساب بلغي4.

دلهم   500.000  : بملا8  لأس 

فئة  من  حصة   5000 إلى  مقسنة 

100 دلهم.

 (500 بنتي4  مصطفى   : بلشركاء 

حصة 

خالد مطنئن 500) حصة.

بملدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.

 ( بلخرب  حي   : بالجتناعي  بملقر 

بلقطعة 8551 - طنجة.

بلحامل  بنتي4  مصطفى   : بلتسيي4 

لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

GB4(504 وبلساكن دوبل أوالد قاسم 

ألبعاء  سوق  لحنر  محند  سيدي 

بلغرب.

باملحكنة  تم  بلقانوني  بإليدبع 

شركة  بوبسطة  بطنجة  بلتجالية 

كونطا بملضيق بلسجل بلتجالي لقم 

108859 بتاليخ 15 أكتوبر 0)0).
مقتطف للنشر وبإلشهال

25 P

كلوبال تريد كونسيلتنت

شركة ذبت مسؤولية محدودة 

بشريك وبحد

مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

في  وبملسجل   (0(0 17 مالس  في 

تأسست  بالرباط   ،(0(0 9 سبتن 4 

بلشركة ذبت بلخصائص بلتالية :
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مسؤولية  ذبت  شركة   : بلشكل 

محدودة بشريك وبحد.

بلهدف بالجتناعي : بلوسيط في أي 

عنلية.

أو عنليات عقالية أخرى،  مباني 

نصيحة إدبلية.
لأسنا8 بلشركة : 10.000 دلهم.

مقسنة إلى 100 حصة بجتناعية 

موزعة  للحصة  دلهم   100 بقينة 

كنا يلي :

أسد يونس 100 حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.

شقة   30 إقامة   : بملقر بالجتناعي 
بلوكيلي  بحند  موالي  زنقة   8 لقم 

حسان، بلرباط.
بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

.156603

26 P

انجنيوس برو
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

بشريك وبحد

مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

في  وبملسجل   (0(0 سبتن 4   9 في 

تأسست  بالرباط   (0(0 18 سبتن 4 

بلشركة ذبت بلخصائص بلتالية :

مسؤولية  ذبت  شركة   : بلشكل 

محدودة بشريك وبحد.

مكتب   : بالجتناعي  بلهدف 

بالستفسال وبربحاث.

بناء وأعنا8 متنوعة.
 100.000  : بلشركة  لأسنا8 

دلهم.

حصة   1000 إلى  مقسنة 

100 دلهم للحصة  بجتناعية بقينة 

موزعة كنا يلي :

بلويز أسناء 1000 حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 
31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.
شقة   30 إقامة   : بملقر بالجتناعي 
بلوكيلي  بحند  موالي  زنقة   8 لقم 

حسان بلرباط.
لقم بلسجل بلتجالي : 146599.

27 P

ديس اليف
شركة ذبت مسؤولية محدودة

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
في  وبملسجل   ،(0(0 أغسطس   (7
تأسست  بالرباط،   (0(0 سبتن 4   4

بلشركة ذبت بلخصائص بلتالية :
مسؤولية  ذبت  شركة   : بلشكل 

محدودة.
خدمات   : بالجتناعي  بلهدف 

معلوماتية وتجالية.
 100.000  : بلشركة  لبسنا8 

دلهم.
حصة   1000 إلى  مقسنة 
100 دلهم للحصة  بجتناعية بقينة 

موزعة كنا يلي :
بلطاهري لطيفة 480 حصة.

بلطهري حنزة 0) حصة.
بلطهري نسرين 500 حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 
31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.
 41 1 لقم  بلوك   : بملقر بالجتناعي 

بليوسفية بلشرقية بلرباط.
بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

.146601
28 P

نيل بيوتي كو
شركة ذبت مسؤولية محدودة

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
في وبملسجل   (0(0 أغسطس   (6 
بالرباط،   (0(0 أغسطس   31  
بلخصائص  ذبت  بلشركة  تأسست 

بلتالية :

مسؤولية  ذبت  شركة   : بلشكل 

محدودة.

عالجات   : بالجتناعي  بلهدف 

تجنيلية.

تجالة وبستي4بد وتصدير منتجات 

بلتجنيل.
لأسنا8 بلشركة : 10.000 دلهم.

مقسنة إلى 100 حصة بجتناعية 

موزعة  للحصة  دلهم   100 بقينة 

كنا يلي :

بقديرة هنيدة 75 حصة.

دهبي صديق 5) حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتاسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.

شقة   30 إقامة   : بملقر بالجتناعي 
بلوكيلي  بحند  موالي  زنقة   8 لقم 

حسان بلرباط.
بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

.146643

29 P

لوك اندكو
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

بشريك وبحد

بنقت�شى عقد عرفي قرل بلشركاء 

ما يلي :

بلجنع بلعام في 9 يناير 0)0) :

إلى  للشركة  بالجتناعي  بملقر  نقل 

عني4  ولد  فا8  شالع   11  : بلعنوبن 

بلطابق بلثاني بلشقة 10 بلرباط.

بلتجالية  بملحكنة  عن  بلصادل 

بالرباط تحت لقم بلتقييد بالسجل 
لقم وضع بمللف   ،1(1(73 بلتجالي 

.107(45

30 P

أوكسيجين انفست
شركة ذبت مسؤولية محدودة

بنقت�شى عقد عرفي قرل بلشركاء 

ما يلي :

بلجنع بلعام في 17 يوليو 018).

 JUAN DEL من  بلحصص  نقل 

VAL MOLINA إلى بلبدبدي محند.

بلسيدة  وتعيين  بملدير  بستقالة 

سهيم صوفيا مديرة بلشركة.

بلتجالية  بملحكنة  عن  بلصادل 

بالرباط تحت لقم بلتقييد بالسجل 

بلتجالي 9793)1.

لقم وضع بمللف 105866.

31 P

STE HAMED DRIVE

SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة

ذبت بلشريك بلوحيد

لأسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : دوبل بلبحالة أوالد 

عياد، إقليم بلقنيطرة

بتاليخ  بلعرفي  للعقد  تبعا 

شركة  إنشاء  تم   ،(0(0 )1 أكتوبر 

ذبت بملنيزبت بلتالية :

.STE HAMED DRIVE : بلتسنية

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بلشريك  ذبت  بملحدودة  بملسؤولية 

بلوحيد.

بملوضوع : نقل بملستخدمين.

دوبل بلبحالة أوالد   : بملقر بلرئي�شي 

عياد بقليم بلقنيطرة.

دلهم   100.000  : بلرأسنا8 

حصة بجتناعية   1000 مقسم على 

بلسيد  للحصة  دلهم   100 بقينة 

بلحسين حامد 1000 حصة.

بإلدبلة : بلحسين حامد.

من  ببتدبءب  سنة   99  : بملدة 

تأسيسها بلنهائي.

لدى  بلضبط  بكتابة  بإليدبع  تم 

ألبعاء  بسوق  بالبتدبئية  بملحكنة 

 ،(0(0 19 أكتوبر  بتاليخ  بلغرب 

تحت لقم 0)0)/319.

32 P
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STE TAZACHRONO
SARL

INSTALLATION
 REPARATION DES

CHRONOTACHYGRAPHES
بالستثنائي  بالجتناعي  خال8  من 
للنساهنين بملنعقد بتاليخ 17 مالس 

0)0)، يقرل شركاء بلشركة ما يلي :
سهم   1000 حصص  بيع  تم 
لصالح  فاطنة  زليولي  بلسيدة  من 

بلسيدة هند أزوالي 500 حصة.
 500 بلعالي  عبد  حاجي  بلسيد 

سهم.
تغيي4 بلشكل بلقانوني للشركة من 
 SARL AU شركة ذبت شريك وبحد 
محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة  إلى 

.SARL
تعيين بلسيدة هند أزوالي مسي4ة 

للشركة.
بملحكنة  في  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر  فاتح  يوم  بتازة  بالبتدبئية 

0)0)، تحت لقم 443.
33 P

GPR CONSTRUCTION.CO
RC 146399

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية 
بشريك وحيد

بملؤلخ  بلشركة  بنقت�شى محضر 
تقرل   ،(0(0 سبتن 4  فاتح  بتاليخ 

تأسيس شركة تحنل بسم :
 GPR CONSTRUCTON.CO
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذبت 

وحيد خاصياتها  كالتالي :
 GPR  : بلتسنية 
ذبت   CONSTRUCTON.CO

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
بلشركة تنالس نشاطها   : بلهدف 

باملغرب وخالجه.
بملختلفة،  برعنا8  وإنجاز  ترتيب 

بلتهيئة وبلبناء وبالنشاءبت.
بالستشالة  برشغا8،  دلبسة 

وبملساعدة بلتقنية.
بملختلفة  برشغا8  مقاو8 

وبلبستنة وتنظيف بملباني.

برشغا8 بملتعلقة بأعنا8 بلنجالة، 

بلتبليط، بلبناء، بلصباغة وبلكهرباء.

بملقر بالجتناعي : مقر بلشركة حدد 
زنقة تانسيفت   54 في بلعنوبن بلتالي 

شقة لقم 1 أكدب8، بلرباط، بملغرب.

بملدة بلقانونية : تأسست بلشركة 

تاليخ  من  ببتدبء  سنة   99 ملدة 

بلتأسيس بلنهائي لها.
لأسنا8   : بالجتناعي  بلرأسنا8 

بلشركة حدد في مبلغ 100.000 دلهم 

قسنت إلى 1000 حصة من فئة 100 

وينثل  كليا  دفع  حصة  لكل  دلهم 

مساهنة أنجزت نقدب لفائدة بلشركة 

من طرف بلسيد لشيد بامو، بلشريك 

بلوحيد.

بالكامل  بلحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشريك بلوحيد.

بلسيد  بلشركة  يسي4   : بلتسيي4 
لشيد بامو، بلقاطن بحي بلفرح زنقة 
مغربي  بملغرب،  بلرباط،   (7 لقم   14

بلوطنية  للبطاقة  حامل  بلجنسية، 
.A76483( لقم

بالسجل  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلتجالي 

بالرباط تحت لقم 146399.

34 P

BEVANDA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

وبلشريك بلوحيد
لأسنالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : تجزئة 4) هكتال 

سكتول 3 لقم 33 بملسي4ة 1 تنالة

تأسيس
بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
0)0)، تم وضع بلقانون  30 سبتن 4 

بملسؤولية  ذبت  للشركة  برسا�شي 

وبلتي  بلوحيد  وبلشريك  بملحدودة 

تتنيز بنا يلي :

ذبت  بفاند  شركة   : بلتسنية 

وبلشريك  بملحدودة  بملسؤولية 

بلوحيد.

توزيع  بلتدبي4 بلتجالية،   : بلهدف 

بملشروبات.

تجالة بملوبد بلغذبئية.

نقل بلبضائع للغي4.

بملدة : حددت في 99 سنة بنطالقا 

بلسجل  في  بلتسجيل  تاليخ  من 

بلتجالي.

بملقر بالجتناعي : تجزئة 4) هكتال 
سكتول 3 لقم 33 بملسي4ة 1، تنالة.

في  حدد   : بالجتناعي  بلرأسنا8 

إلى  مقسنة  دلهم   100.000 مبلغ 

 100 بثنن  بجتناعية  حصة   1000

دلهم في حوزة بلسيد بالشهب محند 

1000 حصة.

من  تبتدئ   : بالجتناعية  بلسنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسن 4 من كل سنة.

: تسي4 بلشركة من طرف  بلتسيي4 

غي4  ملدة  محند  بالشهب  بلسيد 

محدودة.

بلربح : يقتطع 5% من بلرح بلصافي 

في كل سنة من أجل تكوين بالحتياط 

بلقانوني.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   13 في  بتنالة  بالبتدبئية 

لقم  تحت  بلتجالي  بالسجل   (0(0

.130971

35 P

H SAGOB
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وبلشريك بلوحيد
لأسنالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : حي بملغرب بلعربي 

بملسي4ة ) إقامة بلخي4 بلعنالة 11، 

بلشقة 5 تنالة

تأسيس
بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
0)0)، تم وضع بلقانون  9) سبتن 4 

بملسؤولية  ذبت  للشركة  بالسا�شي 

وبلتي  بلوحيد  وبلشريك  بملحدودة 

تتنيز بنا يلي :

سكوب  ش  شركة   : بلتسنية 

وبلشريك  بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

بلوحيد.

بلهدف : أشغا8 مختلفة وبلبناء.

بيع لوبزم بلبناء.

نقل بلبضائع للغي4.
بملدة : حددت في 99 سنة، بنطالقا 
بلسجل  في  بلتسجيل  تاليخ  من 

بلتجالي.
بملغرب  حي   : بالجتناعي  بملقر 
) بقامة بلخي4 بلعنالة  بلعربي بملسي4ة 

11 بلشقة 5، تنالة.
في  حدد   : بالجتناعي  بلرأسنا8 
إلى  مقسنة  دلهم   100.000 مبلغ 
 100 بثنن  بجتناعية  حصة   1000
دلهم في حوزة بلسيد ملجادلي أيوب 

1000 حصة.
من  تبتدئ   : بالجتناعية  بلسنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسن 4 من كل سنة.
من  بلشركة  تسي4   : بلتسيي4 
طرف بلسيد ملجادلي أيوب ملدة غي4 

محدودة.
بلربح  من   %5 يقتطع   : بلربح 
بلصافي في كل سنة من أجل تكوين 

بالحتياط بلقانوني.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   13 في  بتنالة  بالبتدبئية 
لقم  تحت  بلتجالي  بالسجل   (0(0

.146541
36 P

GOBENHAVN TRANS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

وبلشريك بلوحيد
لأسنالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : تجزئة بلكنز بلعنالة 
59 بلشقة لقم 1 تامسنا تنالة

تأسيس
بتاليخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
0)0)، تم وضع بلقانون  3) سبتن 4 
بملسؤولية  ذبت  للشركة  برسا�شي 
وبلتي  بلوحيد  وبلشريك  بملحدودة 

تتنيز بنا يلي :
بلتسنية : شركة كبنهافن ترونس 
وبلشريك  بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

بلوحيد.
بلهدف : نقل بلبضائع للغي4.

بستي4بد وتصدير.
بملدة : حددت في 99 سنة، بنطالقا 
بلسجل  في  بلتسجيل  تاليخ  من 

بلتجالي.
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بلكنز  تجزئة   : بالجتناعي  بملقر 

تامسنا   1 لقم  بلشقة   59 بلعنالة 

تنالة.

في  حدد   : بالجتناعي  بلرأسنا8 

إلى  مقسنة  دلهم   100.000 مبلغ 

 100 بثنن  بجتناعية  حصة   1000

دلهم في حوزة بلسيد لغزيوي بملهدي 

1000 حصة.

من  تبتدئ   : بالجتناعية  بلسنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسن 4 من كل سنة.

: تسي4 بلشركة من طرف  بلتسيي4 

غي4  ملدة  بملهدي  لعزيوي  بلسيد 

محدودة.

بلربح  من   %5 يقتطع   : بلربح 

بلصافي في كل سنة من أجل تكوين 

بالحتياط بلقانوني.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   13 في  بتنالة  بالبتدبئية 

لقم  تحت  بلتجالي  بالسجل   (0(0

.130973

37 P

SFM EXPERTS

شركة بلخ 4ة في بملحاسبة

برج بلحبوس، محج بلجيش بمللكي

بلدبل بلبيضاء

بلهاتف : 441056/57))05

فاكس : 15)441))05

esa@eca.co.ma : بل 4يد بإللكت4وني

SERVITEM
شركة محدودة بملسؤولية

لشريك وحيد

لأس مالها : 1.111.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : بلدبل بلبيضاء )33 

شالع بلزلقطوني إقامة بوب�شي 4

بلسجل بلتجالي بلدبل بلبيضاء

لقم 147.131

نقل بملقر بالجتناعي
مدبولة  في  بلوحيد  بلشريك  قرل 

بملقر  نقل   ،(0(0 سبتن 4  فاتح 

بليوم،  هذب  من  ببتدبء  بالجتناعي 

شالع   ،33( بلبيضاء  بلدبل  من 

إلى   ،4 بوب�شي  إقامة  بلزلقطوني، 

بلعنوبن بلتالي :

ق  صالح،  أوالد  بلصناعي  بلحي 

14 - تجزئة ن، 91، أوالد صالح بلدبل 

بلبيضاء.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  بنجز 

بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

تحت   ،(0(0 أكتوبر   14 في  بلبيضاء 
لقم 749790.

بنثابة مقتطف وبيان

38 P

شركة رتينا ستراتيجي جروب
49 شالع ) مالس بلطبقة 3 بملكتب 

لقم 13، بلدبل بلبيضاء

بلعام  بلجنع  ملدبوالت  تبعا 

 ،(0(0 أكتوبر   1( بالستثنائي بتاليخ 

تقرل ما يلي :

حل بلشركة وتصفيتها وبلتشطيب 

عليها من بلسجل بلتجالي.

بلغازي تولي وديع  بلسيد  تعيين 

كنصفي للشركة.

محال  بالجتناعي  مقرها  تعيين 

للتصفية.

تخويل جنيع بلصالحيات لحامل 

للقيام  بلقربلبت  هذه  من  نسخة 

باإلجربءبت بلقانونية.

39 P

شركة فوت صانطي
مقرها بالجتناعي : 49 زنقة أحند 

بملجاطي بقامة لزبلب بلطبقة 1 لقم 

8 بلدبلبلبيضاء

بلعام  بلجنع  ملدبوالت  تبعا  

 (0(0 أكتوبر   1( بتاليخ  بالستثنائي 

تقرل ما يلي :

حل بلشركة وتصفيتها وبلتشطيب 

عليها من بلسجل بلتجالي.

بالزلق  هدنة  بلسيدة  تعيين 

كنصفي للشركة.

محال  بالجتناعي  مقرها  تعيين 

للتصفية.

تخويل جنيع بلصالحيات لحامل 

للقيام  بلقربلبت  هذه  من  نسخة 

باالجربءبت بلقانونية.

40 P

شركة لفان كونصور

مقرها بالجتناعي : 49 شالع ) 

مالس بلطبقة 3 بملكتب لقم 13  

بلدبلبلبيضاء

بلعام  بلجنع  ملدبوالت  تبعا  

 (0(0 يوليو   13 بتاليخ  بالستثنائي 

تقرل ما يلي :

حل بلشركة وتصفيتها وبلتشطيب 

عليها من بلسجل بلتجالي.

هشام  بملختالي  بلسيد  تعيين 

كنصفي للشركة.

محال  بالجتناعي  مقرها  تعيين 

للتصفية.

تخويل جنيع بلصالحيات لحامل 

للقيام  بلقربلبت  هذه  من  نسخة 

باالجربءبت بلقانونية.

41 P

 STE NAJIB BOUCHIBA

ACUPUNCTURE CENTRE

)NBAC(

SARL AU

 STE NAJIB  : بلتسنية 

 BOUCHIBA ACUPUNCTURE

.CENTRE SARL AU

سبو  زنقة   30  : بالجتناعي  بملقر 

شقة لقم ) بكدب8 بلرباط.

بالستثنائي  بلجنع  بطال  في 

 NAJIB BOUCHIBA لشركة 

 ACUPUNCTURE CENTRE SARL

سبتن 4   11 بتاليخ  وبملنعقد   AU

0)0) تقرل ما يلي :

حل بلشركة.

بلسيد  بلشركة  تسي4   : بملسي4 

نجيب بوشيبة ملدة غي4 محدودة.

بالسجل  بلقانوني  باليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلتجالي 

بالرباط تحت بلرقم )10718.

42 P

 STE PRO WORK

 INDUSTRITRIE
بلسجل بلتجالي لقم : 077)3

تاسيس شركة
بنقت�شى عقد عرفي حرل بسال في 

تم وضع   ،(0(0 أغسطس   1( تاليخ 

محدودة  لشركة  بالسا�شي  بلقانون 

بلوحيد  بلشريك  وذبت  بملسؤولية 

بملوبصفات بلتالية :

 STE PRO WORK  : بلتسنية 

.INDUSTRIE SARL AU
بملقر بالجتناعي : زنقة وبد بلشربط 

بلعيايدة  بلفتح  قطاع  النسيك   81

سال بلجديدة.

لبسنا8  حدد   : بلربسنا8 

100.000 دلهم.

نجالة  في  مقاو8   : بلغرض 

وبالملنيوم ومقاو8 في بلديكول.

بملدة : 99 سنة.

بملسي4 : بلسيد بعصر هوم طالق. 
تم باليدبع بلقانوني بالسجل بلتجالي 

لدى بملحكنة بالبتدبئية بسال، تحت 

بلرقم 077)3.

43 P

STE PE.DE.GE
SARL

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

بتاليخ   PE.DE.GE بالستثنائي لشركة 

ذبت  شركة   ،(0(0 أغسطس   4

بملسؤولية بملحدودة.

شالع   55  : بالجتناعي  مقرها 
لأسنالها  بلرباط،  بلرودبني  ببربهيم 

38.000).3 دلهم.

تقرل ما يلي :

للشركة  بلتجالي  بالسم  تغيي4 

 PE.DE.GE  PEINTURE ET من 

بلى   DECORATION GENERALES

.IDIAL CONTRACTOR

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 

أكتوبر   16 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0)، تحت لقم 107740.

44 P
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STE COFACE MAROC
.S.A

سجل تجالي لقم : 98.775) 
بلدبلبلبيضاء

تعيين مدير عام منتدب
بالدبلي  بملجلس  بنوجب محضر 
 ،(0(0 سبتن 4   15 بتاليخ  بملنعقد 
 COFACE MAROC لشركة بملساهنة
دلهم،   56.6(0.000 لبسنالها   ،S.A
بلتي مقرها بالجتناعي 5)) شالع أنفا 

50)0) بلدبلبلبيضاء، تقرل ما يلي :
بيكي  ليونيل  بلسيد  تعيين 
فرن�شي  موبطن   LIONEL PIQUER
سالتر وفيل،  ليال،  بالي دي  بلقاطن 
جديد  منتدب  عام  كندير  فرنسا 

للشركة.
بلقانوني  باليدبع  بنجاز  تم 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  بكتابة 
 (0(0 16 سبتن 4  في  بالدبلبلبيضاء، 

تحت لقم 69)750.
لئيس بملجلس بالدبلي

45 P

STE JANA DESIGN
شركة ذبت مسؤولية محدودة

ذبت بلشريك بلوحيد
بلعرفي  بلعقد  تسجيل  بتاليخ 
باملديرية   ،(0(0 بتاليخ فاتح أكتوبر 
تحنل  وبلتي  بالرباط  بلضربئب 

بلخصائص بلتالية :
تنجيد أثاث،   : بلهدف بالجتناعي 

بلتصنيم، أشغا8 متعددة.
دلهم   10.000 بلشركة:  لأسنا8 
مقسنة بلى 100 حصة من فئة 100 
بلوبحدة موزعة على  للحصة  دلهم 

بلشكل بلتالي :
بلسيدة سنية لحيل 100 حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتاسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.
من فاتح يناير بلى   : بلسنة بملالية 
31 ديسن 4 من كل سنة ماعدب بلسنة 

بالولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.
بملقر بالجتناعي : عنالة لقم 1316 

متجر لقم ) حي بلوفاق تنالة.

بملسي4ة : بلسيدة سنية لحيل ملدة 
غي4 محدودة.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 
.130997

لالشالة وبلبيان

46 P

بئتنانية تكنيك أسيسطانس 

شركة ذبت مسؤولية محدودة

مقرها بالجتناعي : 111 شالع ولي عهد طنجة

 STE ENTREPRISE AJAHA
SARL

لبسنالها : 000.000.) دلهم
مقرها بالجتناعي : طنجة زبوية سناء 

وسيد قطب 
بلسجل بلتجالي لقم : 6801

تعديل تسنية بلشركة
تغيي4 بلهدف بالجتناع
وتعيين مسي4ين جدد

بلجنع  محضر  قربلبت  بنوجب 
بلعام بملنعقد بستثنائيا  بطنجةبتاليخ 
بملسناة  للشركة   ،(0(0 سبتن 4   4
ش.ذ.م.م.«  أجاحا  »أنطروبريس 
ومقرها  دلهم   (.000.000 لبسنالها 
بالجتناعي بطنجة، زبوية سناء وسيد 

قطب، تقرل ما يلي :
أصبح  بلذي  بلشركة  بسم  تغيي4 
أكري أجاحا ش.ذ.م.م.   : بليوم  منذ 

.AGRI AJAHA SARL
للشركة  بلرئي�شي  بلنشاط  تغيي4 
بجنيع  بلفالحي  :بلنشاط  كالتالي 
للننتوجات  بلجنلة  تجالة  أنوبعه، 

بلفالحية، بلتصدير ...
فاطنة  بلسيدة  بستقالة  قبو8 
بلحاملة للبطاقة بلوطنية  بشركوك، 
L183176، من منصبها كنسي4ة  لقم 
أجاحا  »أنطروبريس  للشركة 
ش.ذ.م.م.، مع ببربء ذمتها خال8 فت4ة 
بلسيد  وتعيين  بلسابقة،  بلتسيي4 
للبطاقة  بلحامل  بجاحا،  محند 
 K386054 لقم  بلوطنية  بلتعريف 
بلحاملة  بجاحا  سني4ة  وبلسيدة 
 ،K371151 لقم  بلوطنية  للبطاقة 
ملدة  وذلك  للشركة  جدد  مسي4ين 
غي4 محدودة، وهكذب فان توقيع أحد

بملصطفى  بلسيد  بلثالتة  بملسي4ين   
بجاحا، بلسيد محند أجاحا وبلسيدة 
بلشركة  اللزبم  كاف  بجاحا  سني4ة 

بتجاه بالغيال.
نتيجة ذلك تم تعديل بلفصو8 )، 
3 و9) من بلنظام بالسا�شي للشركة.
تحيين بلنظام بالسا�شي للشركة.

تم باليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 
أكتوبر   9 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

0)0)، تحت لقم )3459).
مقتطف وبيان بلنشر

47 P

بئتنانية تكنيك أسيسطانس 

شركة ذبت مسؤولية محدودة

مقرها بالجتناعي : 111 شالع ولي عهد طنجة

 STE TEKFEN
 ETABLISSEMENT STABLE

بلسجل بلتجالي لقم : 65)3)
تجديد مهنة بلتسيي4

بنوجب بملحضر بلخاص ملدبوالت 
»طيكفين  بلقالة  بملؤسسة  مسي4ي 
سبتن 4   (1 بتاليخ  بملنعقد  م.ق« 
0)0)، تقرل بلتصديق على بلقربلبت 
مجلس  أعضاء  طرف  من  بملتخذة 
بدبلة »طيكفين بنسات في تأسيسات 

بتاليخ 5) أغسطس 0)0) كالتالي :
 CAN تجديد مدة بلتسيي4 للسادة
  SITKI OZKAN AKYUZ و TUNAY
وبالتالي  وبحد،  عام  ملدة   وذلك 
للنسي4ين  مزدوجين  توقيعين  فان 
بلحاضرين ضرولي اللزبم بملؤسسة 
بلقالة »طيكفين م.ق«  بتجاه بالغيال.
تم باليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 
أكتوبر   ( بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

0)0)، تحت لقم 34384).
مقتطف وبيان بلنشر

48 P

STE EMERAUDE CENTER
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لأسنالها : 100.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : زنقة سنية بقامة 
شهرزبد 3 بلطابق بلخامس لقم )) 

بلدبلبلبيضاء
بديوبن  توثيقي  عقد  بنوجب 
بالستاذ بحسان بنسودة بتاليخ 8 و9 
شركة  تاسيس  تم   ،(0(0 سبتن 4 
وبلتي  بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

تتضنن ما يلي :

 EMERAUDE  : بلتسنية 
بملسؤولية  ذبت  شركة   CENTER

بملحدودة.
لبسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 
موزع على 1000 حصة من فئة 100 

دلهم للحصة بلوبحدة.
ذبت  شركة   : بلقانونية  بلصفة 

بملسؤولية بملحدودة.
سنية  زنقة    : بالجتناعي  بملقر 
بلخامس  بلطابق   3 شهرزبد  بقامة 

لقم )) بلدبلبلبيضاء.
بملدة : 99 سنة.

بلهدف : عنلية بالنعاش بلعقالي.
بلسيد بحند هردمان،   : بلتسيي4 
بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

.BE680833 لقم
بلحامل  بلديولي  بلطيب  بلسيد 
لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.BK78719
باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 
بتاليخ بالدبلبلبيضاء   بلتجالية 
8 بكتوبر 0)0)، تحت لقم 748878.
بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  تم 
أكتوبر   8 بتاليخ  بالدبلبلبيضاء 

0)0)، تحت لقم 474987.
للنشر وباليدبع

ديوبن بالستاذ بحسان بنسودة

49 P

 STE ATLAS TECHNOLOGIE
 DE SANTE

SARL AU
تاسيس شركة

 (0 بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تاسيس  تم  بنكناس   ،(0(0 يوليو 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد وبلتي تتنيز بنا يلي :
 STE  : بالجتناعية  بلتسنية 
 ATLAS TECHNILOGIE DE SANTE

.SARL AU
بلسيد ببربهيم   : بلشريك بلوحيد 

بلغشوي.
 LOTISSEMENT : بملقر بالجتناعي
 AL ADARISSA N°( ZOUARA

.MAG N°1 FES
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 NEGOCIANT, : موضوع بلشركة

 IMPORTATION ET

 DISTRIBUTION DE MOBILIER

 MEDICAL, MARCHAND

 ET MAINTENANCE DES

.DISPOSITIFS MEDICAUX

لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

مقسنة بلى 1000 حصة بقينة 100 

دلهم للحصة.

ببربهيم بلغشوي 100.000 دلهم 

1000 حصة.

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 

بلتجالية بفاس بتاليخ 31 بغسطس ، 

بلسجل بلتجالي لقم 63519.

50 P

مكتب بلحسابات وبالستشالة

ش.م.م.

مقرها : لقم 136 شالع بلقاهرة كومطربف 1 

تنالة

بلهاتف : 48.)05.37.64.4

بلفاكس : 05.37.64.47.64

 STE  CHIRURGIE MED

SARL

بلزيادة في لأسنا8 بلشركة
تغيي4 مقر بلشركة

في مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 

قرلت شركة   (0(0 أغسطس   31  

 STE CHIURGIE MED SARL

ش.م.م. ما يلي :

بلذي  بلشركة  لبسنا8  في  زيادة 

وتنت  دلهم   4.(00.000  : ب  يقدل 

ليصبح  دلهم   1.800.000 بضافة 

6.000.000 دلهم.

بلعنوبن  بلى   : بلشركة  مقر  تغيي4 

بلتالي تجزئة EIG تجزئة بلفقيه تنالة.

تحيين بلقانون بالسا�شي للشركة.

بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 

بالرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

تحت لقم   ،(0(0 أكتوبر   16 بتاليخ 

.107744

51 P

STE MEDPRO SYSTEMS 
شركة ذبت مسؤولية محدودة

مقرها بالجتناعي : 15 شالع بالبطا8 
لقم 4 بكدب8 بلرباط

بلسجل بلتجالي لقم : 140001
بنقت�شى بلجنع بلعام بملؤلخ في 
7 سبتن 4 0)0) قرل بلشركاء ما يلي :
15 شالع  تحويل مقر بلشركة من 
بالبطا8 لقم 4 بكدب8 بلرباط بلى شالع 
كربكشو  ب  عنالة  بلعربي  بملغرب 

شقة لقم 33 بلطابق 6 بلرباط.
م 4وك  سهام  بلسيدة  بستقالة 
بلسيد  وتنصيب  بلشركة  تسيي4  من 
بستيتو لشيد كنسي4 للشركة ملدة غي4 

محددة.
تحيين بلنظام بالسا�شي.

كاتب  لدى  بلقانوني  باليدبع  تم 
بالرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   ،(0(0 بكتوبر   15 يوم 

.1077(6
52 P

STE ZAIN AL BOUNIANE
شركة ذبت مسؤولية محدودة

لبسنالها : 700.)9 دلهم
مقرها بالجتناعي : 66 بقامة موالي 
بسناعيل شالع موالي بسناعيل 

بلدبلبلبيضاء
تصفية بلشركة

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
 (0(0 يناير   6 بالستثنائي بملؤلخ في 

تقرل ما يلي :
بلبنيان  زين  بلشركة  تصفية 

شركة ذبت مسؤولية محدودة.
نول  بلسيد  بملصفي  ذمة  ببربء 

بلدين بن بلفالح وعنوبنه حي موالي 
 19 بلرقم   11 لقم  بلزنقة  لشيد 
سيدي عثنان بلدبلبلبيضاء كنصفي 

للشركة.
تم باليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 
لقم  تحت  بالدبلبلبيضاء  بلتجالية 
 (0(0 أكتوبر   10 بتاليخ   7494(8

بالسجل بلتجالي لقم 469)19.
53 P

 STE GRIBA
CONSTRUCTION

شركة ذبت مسؤولية محدودة
لأسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : لقم 30 شقة لقم 
8 شالع موالي أحند لوكيلي حسان

بلرباط
تاسيس شركة

 14 بتاليخ  عرفي  عقد  بنوجب 
بملصادقة  تنت   ،(0(0 سبتن 4 
ذبت  لشركة  بالسا�شي  بلقانون  على 
مسؤولية محدودة ذبت بلخصائص 

بلتالية :
 GRIBA  : بلتجالية  بلتسنية 

.CONSTRUCTION
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلصفة 

مسؤولية محدودة.
بلهدف : بلبناء وبالشغا8 بلختلفة.
بلعنليات  جنيع  عامة  بصفة 
بملرتبطة بصفة مباشرة أو غي4 مباشرة 

بنشاط بلشركة.
بملقر بالجتناعي : لقم 30 شقة لقم 
شالع موالي بحند لوكيلي حسان   8

بلرباط.
لأسنا8 : 100.000 دلهم مقسنة 
دلهم   100 1000 حصة من فئة  بلى 

للحصة بلوبحدة.
بملدة : 99 سنة بعد بلتأسيس.

بكريبة  بحند  بلسيدة   : بلتسيي4 
ملدة غي4 محدودة.

وقد تم باليدبع بلقانوني باملحكنة 
أكتوبر   5 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 
بلتجالي  بلسجل  لقم  تحت   ،(0(0

.146387
54 P

STE UPWELLING FISHERIES
شركة ذبت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
مقرها بالجتناعي : زنقة ملوية، بقامة 

11، شقة لقم 5، بكدب8 بلرباط
بلسجل بلتجالي لقم : 8007)1 

بلرباط
بلشريك  قربلبت  بنوجب محضر 
 ،(0(0 يونيو   30 بتاليخ  بلوحيد 
لشركة  بلوحيد  بلشريك  قرل 

UPWELLING FISHERIES ما يلي :

بلى  للشركة  بالجتناعي  بملقر  نقل 

بلرباط أكدب8 زنقة ملوية بقامة 11، 

شقة لقم 5.
بلقانون  من   4 بملادة  تعديل 

بالسا�شي نتيجة لذلك.

بالسا�شي  بلقانون  صياغة  بعادة 

للشركة.

بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

 ،(0(0 سبتن 4   15 بتاليخ  بالرباط 

تحت لقم 106767.

بلسجل  بتعديل  بلتصريح  وضع 

لدى  بلضبط  بكتابة  بلتجالي 

بتاليخ بالرباط  بلتجالية   بملحكنة 

 15 سبتن 4 0)0)، تحت لقم 3654 

من بلسجل بلت4تيبي.
من بجل بلنشر وبالشهال

بمضاء

55 P

 STE MAGNUS PRODS AND

RECORDS
شركة ذبت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

بلرأسنالها : 500.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : زنقة ملوية، بقامة 

11، شقة لقم 5، بكدب8 بلرباط

بلسجل بلتجالي لقم : 7591)1 

بلرباط

بلشريك  قربلبت  بنوجب محضر 
0)0)، قرل  30 يونيو  بلوحيد بتاليخ 

 MAGNUS بلشريك بلوحيد لشركة 

PRODS AND RECORDS ما يلي :

بلى  للشركة  بالجتناعي  بملقر  نقل 

بلرباط أكدب8 زنقة ملوية بقامة 11، 

شقة لقم 5.
بلقانون  من   4 بملادة  تعديل 

بالسا�شي نتيجة لذلك.

بالسا�شي  بلقانون  صياغة  بعادة 

للشركة.

بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

 ،(0(0 سبتن 4   15 بتاليخ  بالرباط 

تحت لقم 106771.
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بلسجل  بتعديل  بلتصريح  وضع 

لدى  بلضبط  بكتابة  بلتجالي 

 15 بملحكنة بلتجالية بالرباط بتاليخ 

3658 من  0)0)، تحت لقم  سبتن 4 

بلسجل بلت4تيبي.
من بجل بلنشر وبالشهال

56 P

STE MAGNVS

S.A

شركة مساهنة

بلرأسنالها : 300.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : زنقة ملوية، بقامة 

11، شقة لقم 5، بكدب8 بلرباط

بلسجل بلتجالي لقم : 5193)1 

بلرباط

بلجنع  قربلبت  محضر  بنوجب 

 ،(0(0 30 يونيو  بلعام بتاليخ بتاليخ 

 MAGNVS قرل بلجنع بلعام لشركة 

S.A ما يلي :

بلى  للشركة  بالجتناعي  بملقر  نقل 

بلرباط أكدب8 زنقة ملوية بقامة 11، 

شقة لقم 5.

بلقانون  من   4 بملادة  تعديل 

بالسا�شي نتيجة لذلك.

بالسا�شي  بلقانون  صياغة  بعادة 

للشركة.

بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

 ،(0(0 سبتن 4   17 بتاليخ  بالرباط 

تحت لقم 106840.

بلسجل  بتعديل  بلتصريح  وضع 

لدى  بلضبط  بكتابة  بلتجالي 

 17 بملحكنة بلتجالية بالرباط بتاليخ 

5)37 من  0)0)، تحت لقم  سبتن 4 

بلسجل بلت4تيبي.
من بجل بلنشر وبالشهال

بمضاء

57 P

 STE INTERNATIONAL
 MOROCCAN

CONGLOMERATE
شركة ذبت مسؤولية محدودة
بلرأسنالها : 00).))).14 دلهم

مقرها بالجتناعي : زنقة ملوية، بقامة 
11، شقة لقم 5، بكدب8 بلرباط

بلسجل بلتجالي لقم : 104687 
بلرباط

بلجنع  قربلبت  محضر  بنوجب 
 ،(0(0 يونيو   30 بتاليخ  بلعام 
 INTERNATIONAL لشركة  قرل  
 MOROCCAN CONGLOMERATE

ما يلي :
بلى  للشركة  بالجتناعي  بملقر  نقل 
بلرباط أكدب8 زنقة ملوية بقامة 11، 

شقة لقم 5.
بلقانون  من   4 بملادة  تعديل 

بالسا�شي نتيجة لذلك.
بالسا�شي  بلقانون  صياغة  بعادة 

للشركة.
بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 ،(0(0 سبتن 4   15 بتاليخ  بالرباط 

تحت لقم 106766.
بلسجل  بتعديل  بلتصريح  وضع 
لدى  بلضبط  بكتابة  بلتجالي 
 15 بملحكنة بلتجالية بالرباط بتاليخ 
3653 من  0)0)، تحت لقم  سبتن 4 

بلسجل بلت4تيبي.
من بجل بلنشر وبالشهال

بمضاء

58 P

CLEANTHE ECLAIRAGE
شركة ذبت مسؤولية محدودة

لشريك وحيد
لأسنالها : 00.000).1 دلهم

 بملقر بالجتناعي : زنقة ملوية إقامة 11
شقة لقم 5 أكدب8 بلرباط

بلسجل بلتجالي لقم 1845)1 
بلرباط

بلشريك  قربلبت  بنوجب محضر 
بلوحيد بتاليخ 30 نوفن 4 0)0) قرل 
 CLEANTHE بلشريك بلوحيد لشركة

ECLAIRAGE ما يلي :

إلى  للشركة  بالجتناعي  بملقر  نقل 
 11 بلرباط أكدب8 زنقة ملوية إقامة 

شقة لقم 5.
بلقانون  من   4 بملادة  تعديل 

برسا�شي نتيجة لذلك.
برسا�شي  بلقانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 (0(0 سبتن 4   15 بتاليخ  بالرباط 

تحت لقم 106770.
بلسجل  بتعديل  بلتصريح  وضع 
لدى  بلضبط  بكتابة  بلتجالي 
بتاليخ بالرباط  بلتجالية   بملحكنة 

 3657 تحت لقم   (0(0 سبتن 4   15
من بلسجل بلت4تيبي.

من أجل بلنشر وبالشهال

59 P

B VIBE MANAGEMENT
شركة ذبت مسؤولية محدودة

لشريك وحيد
لأسنالها : 100.000 دلهم

 بملقر بالجتناعي : زنقة ملوية إقامة 11
شقة لقم 5 أكدب8 بلرباط

بلسجل بلتجالي لقم 9571)1 
بلرباط

بلشريك  قربلبت  بنوجب محضر 
بلوحيد بتاليخ 30 نوفن 4 0)0) قرل 

بلشريك بلوحيد للشركة ما يلي :
إلى  للشركة  بالجتناعي  بملقر  نقل 
 11 بلرباط أكدب8 زنقة ملوية إقامة 

شقة لقم 5.
بلقانون  من   4 بملادة  تعديل 

برسا�شي للشركة.
برسا�شي  بلقانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 (0(0 سبتن 4   15 بتاليخ  بالرباط 

تحت لقم 106769.
بلسجل  بتعديل  بلتصريح  وضع 
لدى  بلضبط  بكتابة  بلتجالي 
بتاليخ بالرباط  بلتجالية   بملحكنة 

 3656 تحت لقم   (0(0 سبتن 4   15
من بلسجل بلت4تيبي.

من أجل بلنشر وبالشهال

60 P

B MAGNITVDE RECORDS
شركة ذبت مسؤولية محدودة
لأسنالها : 3.334.000 دلهم

 بملقر بالجتناعي : زنقة ملوية إقامة 11
شقة لقم 5 أكدب8 بلرباط

بلسجل بلتجالي لقم 9573)1 
بلرباط

بلجنع قربلبت  محضر   بنوجب 
قرل   (0(0 نوفن 4   30 بتاليخ  بلعام 
 B MAGNITVDE بلجنع بلعام لشركة

RECORDS ما يلي :
إلى  للشركة  بالجتناعي  بملقر  نقل 
 11 بلرباط أكدب8 زنقة ملوية إقامة 

شقة لقم 5.
بلقانون  من   4 بملادة  تعديل 

برسا�شي نتيجة لذلك.
برسا�شي  بلقانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 (0(0 سبتن 4   15 بتاليخ  بالرباط 

تحت لقم 106765.
بلسجل  بتعديل  بلتصريح  وضع 
لدى  بلضبط  بكتابة  بلتجالي 
بتاليخ بالرباط  بلتجالية   بملحكنة 

 365( تحت لقم   (0(0 سبتن 4   15
من بلسجل بلت4تيبي.

من أجل بلنشر وبالشهال

61 P

SOUKANAY IMMOBILIER
شركة ذبت مسؤولية محدودة

لشريك وحيد
لأسنالها : 10.000 دلهم

 بملقر بالجتناعي : زنقة ملوية إقامة 11
شقة لقم 5 أكدب8 بلرباط

بلسجل بلتجالي لقم 5189)1 
بلرباط

بلشريك قربلبت   بنوجب محضر 
بلوحيد بتاليخ 30 نوفن 4 0)0) قرل 
SOUKANAY بلشريك بلوحيد لشركة 

IMMOBILIER ما يلي :
إلى  للشركة  بالجتناعي  بملقر  نقل 
 11 بلرباط أكدب8 زنقة ملوية إقامة 

شقة لقم 5.
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بلقانون  من   4 بملادة  تعديل 
برسا�شي نتيجة لذلك.

برسا�شي  بلقانون  صياغة  إعادة 
للشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 (0(0 سبتن 4   15 بتاليخ  بالرباط 

تحت لقم 106768.
بلسجل  بتعديل  بلتصريح  وضع 
لدى  بلضبط  بكتابة  بلتجالي 
بتاليخ بالرباط  بلتجالية   بملحكنة 

 3655 تحت لقم   (0(0 سبتن 4   15
من بلسجل بلت4تيبي.

من أجل بلنشر وبالشهال

62 P

TRUE CO
شركة ذبت مسؤولية محدودة

لشريك وحيد
لأسنالها : 100.000 دلهم

 بملقر بالجتناعي : زنقة ملوية إقامة 11
شقة لقم 5 أكدب8 بلرباط

بلسجل بلتجالي لقم 118687 
بلرباط

بلشريك قربلبت   بنوجب محضر 
بلوحيد بتاليخ 30 نوفن 4 0)0) قرل 
 TRUE CO بلشريك بلوحيد لشركة 

ما يلي :
إلى  للشركة  بالجتناعي  بملقر  نقل 
 11 بلرباط أكدب8 زنقة ملوية إقامة 

شقة لقم 5.
بلقانون  من   4 بملادة  تعديل 

برسا�شي نتيجة لذلك.
برسا�شي  بلقانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 (0(0 سبتن 4   15 بتاليخ  بالرباط 

تحت لقم 106764.
بلسجل  بتعديل  بلتصريح  وضع 
لدى  بلضبط  بكتابة  بلتجالي 
بتاليخ بالرباط  بلتجالية   بملحكنة 

 3651 تحت لقم   (0(0 سبتن 4   15
من بلسجل بلت4تيبي.

من أجل بلنشر وبالشهال

63 P

ليلى بلخطيب

حبيبي بورطون
شركة محدودة بملسؤولية

بملقر بالجتناعي : حي مسنانة بلطابق 
برل�شي قطعة 6989 قبالة سوق 

بلقرب طنجة
بنقت�شى عقد عرفي محرل بطنجة 
بتاليخ 3 يونيو 0)0) ومسجل بنفس 
تم   (0(0 أغسطس   4 بملدينة بتاليخ 
بملسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 
بملوبصفات  ذبت  وحيد  ذبت شريك 

بلتالية :
حبيبي بولطون   : تسنية بلشركة 

ش.م.م.
يتجلى موضوع   : موضوع بلشركة 
بلخالج  في  و/أو  بملغرب  في  بلشركة 
بشكل مباشر أو غي4 مباشر لحسابها 
بلخاص أو لحساب برغيال وعن طريق 

بملساهنة في :
بلصناعة  منتجات  وشربء  بيع 

بلتقليدية.
ومنتجات  بملالبس  وشربء  بيع 

أخرى مناثلة.
بالستي4بد وبلتصدير.

وبصفة عامة بلقيام بجنيع بلعنليات 
بلعقالبت أو  باملنقوالت   بلخاصة 
بلصناعية أو  بلتجالية   وبلعنليات 
وبلتي  نوعها  كان  كيفنا  بملالية  أو 
لها صلة من قريب أو بعيد بنشاط 
بلشركة أو تلك بلتي من شأنها بالسهام 

في تننيتها.
مسنانة  حي   : بالجتناعي  بملقر 
قبالة   6989 قطعة  برل�شي  بلطابق 

سوق بلقرب طنجة.
بملدة : حددت مدة بلشركة في 99 
سنة يبدأ سريانها بنطالقا من تاليخ 
عدب  ما  بلتجالي  بالسجل  تقييدها 
بلتنديد  أو  بملبكر  بلفسخ  حالتي  في 
بلقانون  ضنن  عليهنا  بملنصوص 

برسا�شي.
بلرأسنا8 : حدد لأسنا8 بلشركة 
دلهم مقسم   90.000 في مبلغ قدله 
إلى 100 حصة قينة كل وبحدة 900 
كامل  بشكل  مسددة  جنيعها  دلهم 
نسبة  حسب  للشريكين  ومسندة 

تقدمتهنا كنا يلي :

بلسيد جيلبي4 فربنك دو بيا�شي 50 
حصة.

 50 ميي4  فريد  إوجين  وبلسيد 
حصة.

بإلدبلة :
تم تعيين بلسيد جيلبي4 فربنك دو 
أغسطس   14 بتاليخ  بملزدبد  بيا�شي 
بلحامل  بلجنسية  برمريكي   1963
 5498707(0 لقم  بلسفر  لجوبز 
مشالكا في بلتسيي4 وستكون بلشركة 
بشكل  توقيعه  بنوجب  ملزمة 

منفصل.
تم تعيين بلسيد إوجين فريد ميي4 
برمريكي   1954 ماي   ( بملزدبد بتاليخ 
لقم  بلسفر  لجوبز  بلحامل  بلجنسية 
بلتسيي4  في  مشالكا   597771061
بنوجب  ملزمة  بلشركة  وستكون 

توقيعه بشكل منفصل.
بملسي4  بنهام  معا  وسيضطلعان 

ملدة غي4 محدودة.
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

غاية 31 ديسن 4.
برلباح : سيتم بقتطاع نسبة %5 
من برلباح بلصافية من أجل تكوين 
بالحتياطي بلقانوني ما دبم هذب برخي4 

دون 5/1 )خنس) بلرأسنا8.
تم تقديم بإليدبع بلقانوني بكتابة 
بلتجالية  للنحكنة  بلتابعة  بلضبط 
 (0(0 أغسطس   17 بتاليخ  بطنجة 

تحت لقم 3)331).
64 P

كونصور سيوم املغرب
شركة ذبت مسؤولية محدودة

تحديد غرض بلشركة
بلتغيي4 بلقانوني بلتابع لذلك

قرل بلجنع بلعام بملختلط بالستثنائي 
 (0(0 يونيو   30 بتاليخ  وبلعادي 
سيوم  »كونصول  بملسناة  للشركة 
مسؤولية  ذبت  شركة  بملغرب« 
 33.000.000 لأسنالها  محدودة 
بالدبل  بالجتناعي  مقرها  دلهم 
بلبيضاء دوبل الكوبسم بلحي بلصناعي 
بلشركة  غرض  تحديد  بوسكولة 
بملوبد  بستي4بد  إدخا8  خال8  من 

منتجات  لتصنيع  بملخصصة  بلخام 

بلتجنيل على وجه بلخصوص وتغي4 
بلقانون  من   3 بلفصل  لذلك  تبعا 

برسا�شي.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

بلبيضاء بتاليخ ) أكتوبر 0)0) تحت 
لقم 6)7483.

66 P

STE PTRAV 
SARL

CONSTITUTION DE SOCIETE

بتاليخ عرفي  عقد   بنقت�شى 

تم  بنكناس   (0(0 أغسطس   1(

بملسؤولية  ذبت  شركة  تأسيس 

بملحدودة وبلتي تتنيز بنا يلي :

 STE   : بالجتناعية  بلتسنية 

.PTRAV SARL
ج 4ي  حنزة  بلسيد   : بلشركاء 

وبلسيد يحيى بودخان.

 HAY NAHDA  : بملقر بالجتناعي 

 AV CHARIF AL IDRISSI N° 38

.BOUFEKRANE MEKNES

دبخل  سوبء   : بلشركة  موضوع 

بملغرب أو خالجه لحسابها أو لحساب 

بلغي4 هو :

TRAVAUX DIVERS, IMPORT-

EXPORT, NEGOCIANT
لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

مقسنة إلى 1000 حصة بقينة 100 

دلهم للحصة :

أي  دلهم   50.000 ج 4ي  حنزة 

500 حصة.

دلهم أي   50.000 يحيى بودخان 

500 حصة.

: بلشركة تسي4 من  تسيي4 بلشركة 

بلحامل  ج 4ي  حنزة  بلسيد  طرف 

.D964311 للبطاقة بلوطنية لقم

باملحكنة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

سبتن 4   3 في  بنكناس  بلتجالية 

0)0)، بلسجل بلتجالي لقم 50507.
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فيدوسبا

5)6 شالع محند بلخامس

بلهاتف : )4.65.0).)).4.56.56/05).)).05

بلدبل بلبيضاء

LE SQUARE GAUTHIER
بلزيادة في لأس بملا8

توسيع بلهدف بالجتناعي
بستقالة مسي4ين
تعيين مسي4ين

تحيين بلقانون برسا�شي للشركة
بلعادي  بلغي4  بلعام  بلجنع  قرل 
 (0(0 يوليو   13 بتاليخ  للشركاء 
 LE SQUARE GAUTHIER لشركة 
بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 
مقرها  دلهم   40.000 لأسنالها 
سايح  أومينة  زنقة   (0  : بالجتناعي 
لبسين   10 بلطابق بلرببع مكتب لقم 

بلدبل بلبيضاء.
بلزيادة في لأسنا8 بلشركة بنبلغ 
5.960.000 دلهم لي4تفع من 40.000 
دلهم بإصدبل   6.000.000 دلهم إلى 
 10 596.000 حصة جديدة من فئة 
دلبهم لكل وبحدة تكتب نقدب وتسدد 
شركات  طرف  من   25% بقينة 
BECHAR EL KHEIR INVEST 

.RIGOS IMMO و
من   8 و   7  ،6 بلفصو8  تغيي4 

بلقانون برسا�شي للشركة.
بلفصل 6 : بلرأسنا8 بالجتناعي :

بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  حدد 
إلى  مقسنة  دلهم   6.000.000
دلبهم   10 حصة من فئة   600.000

لكل وبحدة.
بلشركاء  ساهم   :  7 بلفصل 

للشركة باملبالغ بلتالية :
 (0.000 بربدة  محند  بلسيد 

دلهم.
بلسيد بسناعيل بن عبد بلجليل 

0.000) دلهم.
 BECHAR EL KHEIR شركة 

INVEST 980.000.) دلهم.
 RIGOS IMMO شركة 

980.000.) دلهم.
بملجنوع : 6.000.000 دلهم.

بلفصل 8 : بلحصص :

بلسيد محند بربدة 000.) حصة.
بلسيد بسناعيل بن عبد بلجليل 

000.) حصة.
 BECHAR EL KHEIR شركة 

INVEST  98.000) حصة.
 (98.000 RIGOS IMMO شركة

حصة.
بملجنوع : 600.000 حصة.

بإضافة  بلشركة  هدف  توسيع 
برنشطة بلتالية :

بلفندقية وتأجي4  بملشاليع  تطوير 
بلفنادق وإدبلتها.

بربدة  محند  بلسادة  بستقالة 
من  بلجليل  عبد  بن  وبسناعيل 

منصبنهنا كنسي4ين.
تعيين مسي4ين ملدة غي4 محدودة

بلجليل،  عبد  ببن  عنر  بلسيد 
بلجنسية مغربية، مزدبد في 5 أكتوبر 
للبطاقة  بلحامل  بنربكش   1991
 EE500054 لقم  للتعريف  بلوطنية 
 75116 اللو  شالع   16 بـ  بلساكن 

باليس فرنسا.
بلجنسية  بربدة،  يونس  بلسيد 
مغربية، مزدبد في )1 أغسطس 1988 
للبطاقة  بلحامل  بلبيضاء  بالدبل 
 BE806088 لقم  للتعريف  بلوطنية 
بلساكن بـ 6 زنقة بحند بملقري بلدبل 

بلبيضاء.
تحيين بلقانون برسا�شي للشركة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ بلبيضاء  بالدبل   بلتجالية 
15 سبتن 4 0)0) تحت لقم 746039.

ملخص قصد بلنشر
فيدوسبا
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فيدوسبا
5)6 شالع محند بلخامس

بلهاتف : )4.65.0).)).4.56.56/05).)).05
بلدبل بلبيضاء

PROMOSBA
تفويت بلحصص

تحويل شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

إلى شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 
بشريك وحيد

وتحيين بلقانون برسا�شي للشركة

تنديد صالحية بملسي4 بلوحيد
بنقت�شى عقد عرفي محرل بالدبل 
بلبيضاء بتاليخ 4) سبتن 4 0)0) تم :

 100 300 حصة من فئة  تفويت 
عاد8  بلسيد  ينلكها  بلتي  دلهم 
إلى   PROMOSBA في شركة  سباعي 

بلسيد محند حبيب سباعي.
بلعادي  بلغي4  بلعام  بلجنع  قرل 

للشركاء بتاليخ 4) سبتن 4 0)0) :
تأكيد تفويت بلحصص.

بملسؤولية  ذبت  شركة  تحويل 
إلى شركة ذبت بملسؤولية  بملحدودة 
وتحيين  وحيد  بشريك  بملحدودة 

بلقانون برسا�شي للشركة.
محند  بلسيد  صالحية  تنديد 
حبيب سباعي كنسي4 وحيد ملدة غي4 

محدودة.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ بلبيضاء  بالدبل   بلتجالية 

14 أكتوبر 0)0) تحت لقم 749669.
ملخص قصد بلنشر

فيدوسبا
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KEMIB INVEST
فسخ شركة

قرل بلجنع بلعام غي4 بلعادي بتاليخ 
 KEMIB لشركة   (0(0 سبتن 4   (1
بملسؤولية ذبت  شركة   INVEST 
دلهم   100.000 لأسنالها  بملحدودة 
أكتوبر   6 زنقة   (  : مقرها بالجتناعي 
بلطابق بلرببع لقم 8 حي لبسين بلدبل 

بلبيضاء.
فسخ شركة.

بن  بسناعيل  بلسادة   تعيين 
عبد بلجليل وخالد بملودني كنصفيان 

للشركة.
تعيين مقر فسخ بلشركة بنقرها 
أكتوبر بلطابق   6 زنقة   (  : بالجتناعي 
بلرببع لقم 8 حي لبسين بلدبل بلبيضاء.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ بلبيضاء  بالدبل   بلتجالية 

14 أكتوبر 0)0) تحت لقم 749670.
ملخص قصد بلنشر

بملسي4
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OPTIMA TIC
زيادة في لبسنا8 بلشركة

.OPTIMA TIC : تسنية بلشركة
 100.000  : بلشركة  لأسنا8 

دلهم.
شركة   : بلشكل بلقانوني للشركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة.
 بملقر بالجتناعي : بلعنالة لقم 63)
يعقوب   7 لقم  بلشقة  بلفتح  حي 

بملنصول بلرباط.
 90(75  : بلتجالي  بلسجل  لقم 

بلرباط.
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
تم   (0(0 يونيو   19 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
 100.000 من  أي  دلهم   900.000
دلهم إلى 1.000.000 دلهم عن طريق 
 (00.000 طرح أسهم جديدة بقينة 
دلهم وعن طريق ضم بالحتياطي إلى 

لأس بملا8 بقينة 700.000 دلهم.
تم بإليدبع بلقانوني بالرباط بتاليخ 

14 يوليو 0)0) تحت لقم 314).
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STE AQSA INFO
SARL

بلرأسنا8 بالجتناعي : 0.000) دلهم
 بملقر بالجتناعي : لقم )5 حي بملستقبل

تازة بلعليا تازة
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
بتاليخ  بملنعقد  للشركة  بلعادي  غي4 
لأسنالها بالجتناعي   (0(0 يوليو   31
بلعام بلجنع  قرل  دلهم   (0.000 

ما يلي :
بالنحال8 بملسبق للشركة.

بلبندوزي  بحند  بلسيد  تعيين 
تازة   35 بلقاطن بحي بملستقبل لقم 

بلعليا تازة كنصفي للشركة.
)5 حي بملستقبل   : مقر بالنحال8 

تازة بلعليا تازة.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (0(0 أكتوبر   5 بتاليخ  بالبتدبئية 

تحت لقم 450.
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SYNAPS TELECOM
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE EN COURS DE

LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 100.000 DH

 SOSIETE EN COURS DE

DISSOLUTOION

 SIEGE SOCIAL : 49 RUE

 JEAN JAURES 6éme ETAGE

CASABLANCA

RC CASABLANCA 303401

بلعام  بلجنع  قربلبت  عقب 

 (018 30 ديسن 4  بالستثنائي بتاليخ 

تقرل :

ووضعها  للشركة  بملسبق  بلحل 

تحت بلتصفية بلودية.

كتاني  فردوس  بلسيدة  تعيين 

مصفية للشركة.

باملقر  بلتصفية  مقر  تعيين 

بالجتناعي.

تم بإليدبع بلقانوني بكتابة ضبط 

بملحكنة بلتجالية بالدبل بلبيضاء يوم 

10 يناير 019) تحت لقم 3)604.9.
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 SOCIETE MAROCAINE

 DES APPAREILS

 AUTOMATIQUES

S.A.M.A.A
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE EN

AU CAPITAL DE 102.500 DH

 SIEGE SOCIAL : 22 RUE EL

FASSIHI LOPEZ CASABLANCA

RC CASABLANCA 28597

IF : 01001905

بلعام  بلجنع  قربلبت  عقب 

 (0(0 يونيو   30 بتاليخ  بالستثنائي 

تقرل :

ووضعها  للشركة  بملسبق  بلحل 

تحت بلتصفية بلودية.

بلننربني  بحند  بلسيد  تعيين 

مصفيا للشركة.

باملقر  بلتصفية  مقر  تعيين 
بالجتناعي.

تم بإليدبع بلقانوني بكتابة ضبط 
بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكنة 
لقم  تحت   (0(0 سبتن 4   (4 يوم 

.747(19
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 SOCIETE OJC CONSULTING
PRIVE
SARL

31 شالع أنوب8 مالتي4 عبد بلسالم بن 
محند عنالة بلزيتونة بلقنيطرة

تعديل بلشركة
للجنع  بلعرفي  بلعقد  حسب 
سبتن 4   (9 بلعام بالستثنائي بتاليخ 
 OJC CONSULTING لشركة   (0(0
PRIVE لأسنالها 100.000 دلهم بلتي 
يتوبجد مقرها بـ 31 شالع أنوب8 مالتي4 
عبد بلسالم بن محند عنالة بلزيتونة 

بلقنيطرة تقرل ما يلي :
تغيي4 أهدبف بلشركة إلى ما يلي :

بلتكوين بملستنر.
توطين بلشركات.
بستشالة وتسيي4.

بلتوقيع : أسند إلى :
بلسيدة شيناء بولدبية.

بلسيد بسامة بهيج.
بلسيد جابر عبد بلحي.

باملحكنة  بإليدبع  تم  وقد 
في بلقنيطرة  بندينة   بالبتدبئية 

 )1 أكتوبر 0)0) تحت لقم 79585 
بلسجل بلتجالي لقم 54745.
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تري كابس
3) زنقة أنوب8 إقامة فلولي بملكتب 

بلرببع مينوزة بلقنيطرة
TEL 06.69.15.99.55

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم   (0(0 أكتوبر   14 بالقنيطرة يوم 
وضع بلقانون برسا�شي لشركة ذبت 
بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

بلتالية :

بلتسنية : تري كابس.
أنوب8  زنقة   (3  : بملقر بالجتناعي 
بلرببع مينوزة  إقامة فلولي بملكتب 

بلقنيطرة.
بملدة : 99 سنة.

موضوع بلشركة : مقهى، مطعم.
 100.000  : بلشركة  لأسنا8 

دلهم.
أسند إلى بلسيدة غيثة   : بلتسيي4 

بغبالو.
بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  تم 
باملحكنة بالبتدبئية بالقنيطرة بتاليخ 

14 أكتوبر 0)0) تحت لقم 56645.
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BAEDEN
بلزيادة في بلرأسنا8 من 500.000 

دلهم إلى 915.000 دلهم
وبلتخفيض منه من 915.000 دلهم

إلى 500.000 دلهم
بنوجب بلقربل بملؤلخ في 7 سبتن 4 
0)0)، فإن بلشريك بلوحيد للشركة 
شركة   ،BAEDEN لتسنية  بلحاملة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذبت 
بنسلينان،  مقرها  بلكائن  وحيد، 
 VI لقم  فيال  بملنزه،  بمللكي  بلكولف 
لقم  بنسلينان  بلتجالي  )بلسجل 

581))، قد قرل :
من  بلشركة  لأسنا8  في  بلزيادة 
500.000 دلهم إلى 915.000 دلهم، 
حصة   4150 إصدبل  طريق  عن 
كقينة  دلهم   100 ذبت  بالتكافؤ، 
بملكتتبة  بلوبحدة،  للحصة  إسنية 
عند  كليا  بلقينة  وبملدفوعة  نضيا 

بالكتتاب.
لرأسنا8  بلفولي  بلتخفيض 
إلى  دلهم   915.000 من  بلشركة 
500.000 دلهم، أي بنبلغ 415.000 
حصة   4150 دلهم عن طريق إلغاء 
للخسائر  بلكلي  وبالمتصاص  شركة 

بملرحلة.
تم بلقيام باإليدبع بلقانوني بكتابة 
بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 (0(0 أكتوبر   7 بتاليخ  لبنسلينان 

تحت لقم 313.
بملدبر
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ZONAM
بلزيادة في بلرأسنا8 من 500.000 

دلهم إلى 895.000 دلهم
وبلتخفيض منه من 895.000 دلهم

إلى 500.000 دلهم
بنوجب بلقربل بملؤلخ في 7 سبتن 4 
0)0)، فإن بلشريك بلوحيد للشركة 
شركة   ،ZONAM لتسنية  بلحاملة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذبت 
بنسلينان،  مقرها  بلكائن  وحيد، 
 V5 لقم  فيال  بملنزه،  بمللكي  بلكولف 
لقم  بنسلينان  بلتجالي  )بلسجل 

573))، قد قرل :
من  بلشركة  لأسنا8  في  بلزيادة 
500.000 دلهم إلى 895.000 دلهم، 
حصة   3950 إصدبل  طريق  عن 
كقينة  دلهم   100 ذبت  بالتكافؤ، 
بملكتتبة  بلوبحدة،  للحصة  إسنية 
عند  كليا  بلقينة  وبملدفوعة  نضيا 

بالكتتاب.
لرأسنا8  بلفولي  بلتخفيض 
إلى  دلهم   895.000 من  بلشركة 
500.000 دلهم، أي بنبلغ 395.000 
حصة   3950 دلهم عن طريق إلغاء 
للخسائر  بلكلي  وبالمتصاص  شركة 

بملرحلة.
تم بلقيام باإليدبع بلقانوني بكتابة 
بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 (0(0 أكتوبر   7 بتاليخ  لبنسلينان 

تحت لقم 317.
بملدبر
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ZINEA
بلزيادة في بلرأسنا8 من 500.000 

دلهم إلى 880.000 دلهم
وبلتخفيض منه من 880.000 دلهم

إلى 500.000 دلهم
بنوجب بلقربل بملؤلخ في 7 سبتن 4 
0)0)، فإن بلشريك بلوحيد للشركة 
بلحاملة لتسنية ZINEA، شركة ذبت 
وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 
بلكولف  بنسلينان،  مقرها  بلكائن 
)بلسجل   V14 فيال لقم  بمللكي بملنزه، 
قد   ،((579 بلتجالي بنسلينان لقم 

قرل :
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من  بلشركة  لأسنا8  في  بلزيادة 
500.000 دلهم إلى 880.000 دلهم، 
حصة   3800 إصدبل  طريق  عن 
كقينة  دلهم   100 ذبت  بالتكافؤ، 
بملكتتبة  بلوبحدة،  للحصة  إسنية 
عند  كليا  بلقينة  وبملدفوعة  نضيا 

بالكتتاب.
لرأسنا8  بلفولي  بلتخفيض 
إلى  دلهم   880.000 من  بلشركة 
500.000 دلهم، أي بنبلغ 380.000 
حصة   3800 دلهم عن طريق إلغاء 
للخسائر  بلكلي  وبالمتصاص  شركة 

بملرحلة.
تم بلقيام باإليدبع بلقانوني بكتابة 
بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 (0(0 أكتوبر   7 بتاليخ  لبنسلينان 

تحت لقم 314.
بملدبر
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SOBAHAMA
بلزيادة في بلرأسنا8 من 500.000 

دلهم إلى 915.000 دلهم
وبلتخفيض منه من 915.000 دلهم

إلى 500.000 دلهم
بنوجب بلقربل بملؤلخ في 7 سبتن 4 
0)0)، فإن بلشريك بلوحيد للشركة 
 ،SOBAHAMA لتسنية  بلحاملة 
محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 
مقرها  بلكائن  وحيد،  بشريك 
بملنزه،  بمللكي  بلكولف  بنسلينان، 
بلتجالي  )بلسجل   V13 لقم  فيال 

بنسلينان لقم 577))، قد قرل :
من  بلشركة  لأسنا8  في  بلزيادة 
500.000 دلهم إلى 915.000 دلهم، 
حصة   4150 إصدبل  طريق  عن 
كقينة  دلهم   100 ذبت  بالتكافؤ، 
بملكتتبة  بلوبحدة،  للحصة  إسنية 
عند  كليا  بلقينة  وبملدفوعة  نضيا 

بالكتتاب.
لرأسنا8  بلفولي  بلتخفيض 
إلى  دلهم   915.000 من  بلشركة 
500.000 دلهم، أي بنبلغ 415.000 
حصة   4150 دلهم عن طريق إلغاء 
للخسائر  بلكلي  وبالمتصاص  شركة 

بملرحلة.

تم بلقيام باإليدبع بلقانوني بكتابة 

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

 (0(0 أكتوبر   7 بتاليخ  لبنسلينان 

تحت لقم 315.
بملدبر

80 P

RAZU

بلزيادة في بلرأسنا8 من 500.000 
دلهم إلى 910.000 دلهم

وبلتخفيض منه من 910.000 دلهم
إلى 500.000 دلهم

بنوجب بلقربل بملؤلخ في 7 سبتن 4 

0)0)، فإن بلشريك بلوحيد للشركة 

بلحاملة لتسنية RAZU، شركة ذبت 

وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

بلكولف  بنسلينان،  مقرها  بلكائن 

)بلسجل   V6 لقم  فيال  بملنزه،  بمللكي 

قد   ،((585 بلتجالي بنسلينان لقم 

قرل :

من  بلشركة  لأسنا8  في  بلزيادة 

500.000 دلهم إلى 910.000 دلهم، 

حصة   4100 إصدبل  طريق  عن 

كقينة  دلهم   100 ذبت  بالتكافؤ، 

بملكتتبة  بلوبحدة،  للحصة  إسنية 

عند  كليا  بلقينة  وبملدفوعة  نضيا 

بالكتتاب.

لرأسنا8  بلفولي  بلتخفيض 

إلى  دلهم   910.000 من  بلشركة 

500.000 دلهم، أي بنبلغ 410.000 

حصة   4100 دلهم عن طريق إلغاء 

للخسائر  بلكلي  وبالمتصاص  شركة 

بملرحلة.

تم بلقيام باإليدبع بلقانوني بكتابة 

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

 (0(0 أكتوبر   7 بتاليخ  لبنسلينان 

تحت لقم 311.
بملدبر

81 P

NOSTA
بلزيادة في بلرأسنا8 من 500.000 

دلهم إلى 900.000 دلهم
وبلتخفيض منه من 900.000 دلهم

إلى 500.000 دلهم
بنوجب بلقربل بملؤلخ في 7 سبتن 4 
0)0)، فإن بلشريك بلوحيد للشركة 
شركة   ،NOSTA لتسنية  بلحاملة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذبت 
بنسلينان،  مقرها  بلكائن  وحيد، 
 V( لقم  فيال  بملنزه،  بمللكي  بلكولف 
لقم  بنسلينان  بلتجالي  )بلسجل 

583))، قد قرل :
من  بلشركة  لأسنا8  في  بلزيادة 
500.000 دلهم إلى 900.000 دلهم، 
حصة   4000 إصدبل  طريق  عن 
كقينة  دلهم   100 ذبت  بالتكافؤ، 
بملكتتبة  بلوبحدة،  للحصة  إسنية 
عند  كليا  بلقينة  وبملدفوعة  نضيا 

بالكتتاب.
لرأسنا8  بلفولي  بلتخفيض 
إلى  دلهم   900.000 من  بلشركة 
500.000 دلهم، أي بنبلغ 400.000 
حصة   4000 دلهم عن طريق إلغاء 
للخسائر  بلكلي  وبالمتصاص  شركة 

بملرحلة.
تم بلقيام باإليدبع بلقانوني بكتابة 
بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 (0(0 أكتوبر   7 بتاليخ  لبنسلينان 

تحت لقم )31.
بملدبر

82 P

RENATO
بلزيادة في بلرأسنا8 من 500.000 

دلهم إلى 915.000 دلهم
وبلتخفيض منه من 915.000 دلهم

إلى 500.000 دلهم
بنوجب بلقربل بملؤلخ في 7 سبتن 4 
0)0)، فإن بلشريك بلوحيد للشركة 
شركة   ،RENATO لتسنية  بلحاملة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذبت 
بنسلينان،  مقرها  بلكائن  وحيد، 
 V7 لقم  فيال  بملنزه،  بمللكي  بلكولف 
لقم  بنسلينان  بلتجالي  )بلسجل 

571))، قد قرل :

من  بلشركة  لأسنا8  في  بلزيادة 
500.000 دلهم إلى 915.000 دلهم، 
حصة   4150 إصدبل  طريق  عن 
كقينة  دلهم   100 ذبت  بالتكافؤ، 
بملكتتبة  بلوبحدة،  للحصة  إسنية 
عند  كليا  بلقينة  وبملدفوعة  نضيا 

بالكتتاب.
لرأسنا8  بلفولي  بلتخفيض 
إلى  دلهم   915.000 من  بلشركة 
500.000 دلهم، أي بنبلغ 415.000 
حصة   4150 دلهم عن طريق إلغاء 
للخسائر  بلكلي  وبالمتصاص  شركة 

بملرحلة.
تم بلقيام باإليدبع بلقانوني بكتابة 
بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 (0(0 أكتوبر   7 بتاليخ  لبنسلينان 

تحت لقم 318.
بملدبر

83 P

UNALIMA
بلزيادة في بلرأسنا8 من 500.000 

دلهم إلى 960.000 دلهم
وبلتخفيض منه من 960.000 دلهم

إلى 500.000 دلهم
بنوجب بلقربل بملؤلخ في 7 سبتن 4 
0)0)، فإن بلشريك بلوحيد للشركة 
بلحاملة لتسنية UNALIMA، شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذبت 
بنسلينان،  مقرها  بلكائن  وحيد، 
 119 فيال لقم  بلكولف بمللكي بملنزه، 
لقم  بنسلينان  بلتجالي  )بلسجل 

575))، قد قرل :
من  بلشركة  لأسنا8  في  بلزيادة 
500.000 دلهم إلى 960.000 دلهم، 
حصة   4600 إصدبل  طريق  عن 
كقينة  دلهم   100 ذبت  بالتكافؤ، 
بملكتتبة  بلوبحدة،  للحصة  إسنية 
عند  كليا  بلقينة  وبملدفوعة  نضيا 

بالكتتاب.
لرأسنا8  بلفولي  بلتخفيض 
إلى  دلهم   960.000 من  بلشركة 
500.000 دلهم، أي بنبلغ 460.000 
حصة   4600 دلهم عن طريق إلغاء 
للخسائر  بلكلي  وبالمتصاص  شركة 

بملرحلة.
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تم بلقيام باإليدبع بلقانوني بكتابة 
بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 (0(0 أكتوبر   7 بتاليخ  لبنسلينان 

تحت لقم 316.
بملدبر

84 P

CORP MAROC
تأسيس شركة محدودة بملسؤولية

مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بطنجة يوم 17 سبتن 4 0)0)، تنت 
لشركة  بلتأسي�شي  بلقانون  صياغة 
محدودة بملسؤولية بشريك وحيد لها 

بلخصائص بلتالية :
CORP MAROC : بلتسنية

بلهدف : شركة بستشالبت بملالية 
وبإلدبلية.

إبربهيم  : ساحة  بملقر بالجتناعي 
 3 II بلطابق  بتهوفن  بلرودبني إقامة 

لقم )8 طنجة.
من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تأسيس بلشركة.
بلرأسنا8 : حدد لأسنا8 بلشركة 

في مبلغ 10.000 دلهم.
عهد بتسيي4 بلشركة إلى   : بإلدبلة 

.Mr. BENBAHTANE KARIM
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4.
وتسجيل  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلشركة بالسجل بلتجالي للنحكنة 
بلتجالية بطنجة، بتاليخ فاتح أكتوبر 

0)0)، تحت لقم 108353.
85 P

GESTIMEUBLES MAROC
تأسيس شركة محدودة بملسؤولية

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بطنجة 
تنت صياغة   ،(0(0 أكتوبر   ( يوم 
بلتأسي�شي لشركة محدودة  بلقانون 

بملسؤولية لها بلخصائص بلتالية :
 GESTIMEUBLES  : بلتسنية 

MAROC
إدبلة  تقديم بلخدمات،   : بلهدف 
بمللكية  وإدبلة  بملهنية  بلعنالبت 

بملشت4كة.

إبربهيم  ساحة   : بالجتناعي  بملقر 

 3 بلطابق   II بتهوفن  بلرودبني إقامة 
لقم )8 طنجة.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تأسيس بلشركة.

بلرأسنا8 : حدد لأسنا8 بلشركة 

في مبلغ 100.000 دلهم.

 Mr. عهد تسيي4 بلشركة   : بإلدبلة 

.ANAS BEN CHEKROUN

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4.

وتسجيل  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلشركة بالسجل بلتجالي للنحكنة 

أكتوبر   7 بتاليخ  بطنجة،  بلتجالية 

0)0)، تحت لقم 108561.

86 P

SON OF CHERGUI
تأسيس شركة محدودة بملسؤولية

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بطنجة 

تنت صياغة   ،(0(0 أكتوبر   ( يوم 

بلتأسي�شي لشركة محدودة  بلقانون 

بملسؤولية لها بلخصائص بلتالية :

SON OF CHERGUI : بلتسنية

وتصدير  بستي4بد   : بلهدف 

وبرغذية  بلتجنيل  مستحضربت 

وبملنتجات بلصناعية.

إبربهيم  ساحة   : بالجتناعي  بملقر 

 3 بلطابق   II بتهوفن  بلرودبني إقامة 
لقم )8 طنجة.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تأسيس بلشركة.

بلرأسنا8 : حدد لأسنا8 بلشركة 

في مبلغ 100.000 دلهم.

 Mr. عهد تسيي4 بلشركة   : بإلدبلة 

 HAJAR MAARAOUI OU Mr ALI

.CHERGUI KHNACHAR

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4.

وتسجيل  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلشركة بالسجل بلتجالي للنحكنة 

أكتوبر   7 بتاليخ  بطنجة،  بلتجالية 

0)0)، تحت لقم 108563.

87 P

STE FIKAMED SARL AU

قا�شي محند

محاسب معت4ف به من طرف بلدولة

3، شالع بلوحدة بلطابق برو8 لقم 1، تطوبن

بلهاتف/بلفاكس : 05.39.71.37.84

STE L’ALCHIMISTE PRIVE
SARL

س.ت. لقم : 1649)

بتاليخ  )م.ج.ع.ب)  بنقت�شى 

باملقر  وبملنعقد   (0(0 يوليو   14

بالجتناعي للشركة.

 STE شركة  شركاء  قرل 

ش.م.م   L’ALCHIMISTE PRIVE

وبلكائنة  دلهم   100.000 لأسنالها 

بشالع تزي بلحاج محند بنونة لقم 

950 تطوبن.

وبملسجلة بالسجل بلتجالي تحت 

لقم : 1649) ما يلي :

فسخ بلشركة.

دنوح  سعيد  بلسيد  تعيين 

كنسؤو8 عن تصفية بلشركة.

كنحل  بلشركة  مقر  تحديد 

لتصفية بلشركة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

يوليو   (4 بتاليخ  بتطوبن  بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم 188).
مقتطف من أجل بإلشهال

STE FIKAMED SARL

88 P

STE FIKAMED SARL AU

COMPTABILITE&GESTION FISCAL

MOHAMMED KACHI

TEL/FAX : 039.71.37.84

3,AV. AL WAHDA 1er ETAGE N°1 

TETOUAN

STE MARINA MOTO
SARL

لأسنالها 100.000 دلهم

بلكائن مقرها : شالع شالع بلحسن 

برو8 لقم 78 - تطوبن

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(3573

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 3) يونيو 0)0) :

تم تعيين مسي4ين مشت4كين جدد 
: بلسيد بال8 حنان، بلسيد  للشركة 
محند حنان وبلسيد محند بلقوبل، 
بلسيد  بملسي4  بستقالة  لقبو8  تبعا 

بال8 حنان.
من  باإلمضاء  ملزمة  بلشركة 
بلسيد بال8 حنان أو محند حنان أو 

محند بلقوبل،
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
يوليو   7 بتاليخ  بتطوبن  بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم 1138.
مقتطف من أجل بإلشهال

STE FIKAMED

89 P

WORLD SERVICES COMPTA

DAOUDI PAV
SARL AU

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة ذبت شريك وحيد

بالرباط  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم وضع   (0(0 أغسطس   13 بتاليخ 
ذبت  لشركة  برسا�شي  بلقانون 
شريك  ذبت  بملحدودة  بملسؤولية 

وحيد ذبت بلخصائص بلتالية :
 DAOUDI  : بلتسنية بالجتناعية 

PAV SARL AU
بلهدف بالجتناعي : 
تأسيس برلضيات.

أعنا8 بلبناء لجنيع بلحرف.
بستي4بد عناصر مختلفة.

 9 إقامة   3 : شقة  بملقر بالجتناعي 
زنقة فالصوفيا بملحيط بلرباط.

بملدة بالجتناعية : 99 سنة ببتدبء 
من تاليخ تأسيسها.

 100.000  : بالجتناعي  بلرأسنا8 
حصة   1000 على  موزعة  دلهم 
وزعت للحصة  دلهم   100 فئة   من 

كنا يلي :
 1000 عصام  دبودي  بلسيد 

حصة.
بلسنة بالجتناعية : تبدأ من فاتح 

يناير إلى 31 ديسن 4 من كل سنة.
عصام  دبودي  بلسيد   : بلتسيي4 

مسي4 للشركة ملدة غي4 محدودة.
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تم إيدبع  بلسجل بلتجالي بنكتب 

بلرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   6 بتاليخ 

.1074(5

90 P

HMISSA IMPEX
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

قد   ،(0(0 أكتوبر   4 بتاليخ  بلرباط، 

بملسؤولية  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدودة بشريك وحيد.

HMISSA IMPEX : بلتسنية

بلهدف بالجتناعي :

بلتغذية بلعامة.

شربء وبيع بملنتجات بلتجنيلية.
لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

100 دلهم للحصة بلوبحدة.

 1000 زقولي  بدليس  بلسيد 

حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

يناير  فاتح  من   : بملالية  بلسنة 

ديسن 4 من كل سنة ما عدب   31 إلى 

تاليخ  من  تبتدئ  برولى  بلسنة 

بلتسجيل.
بملقر : لقم 117 مكرل زنقة حشاد 

قبيبات بلعكالي بلرباط.

بملسي4 : بلسيد بدليس زقولي.
 : بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

.146585

91 P

DIY TOOLS
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

 ،(0(0 أكتوبر   10 بتاليخ  بلرباط، 

قد تم تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة.

DIY TOOLS : بلتسنية

بلهدف بالجتناعي : محل بملعدبت، 

تاجر موبد بلبناء، بلتجالة.

لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

100 دلهم للحصة بلوبحدة.

أسامة بلحسوني 500 حصة.

محند بلحسوني 500 حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

يناير  فاتح  من   : بملالية  بلسنة 

ديسن 4 من كل سنة ما عدب   31 إلى 

تاليخ  من  تبتدئ  برولى  بلسنة 

بلتسجيل.
بلحسن  شالع   400 لقم   : بملقر 

بلثاني بلشقة 5، بملحيط، بلرباط.

بملسي4 : أسامة بلحسوني.
 : بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

.146791

92 P

DABAPERMIS.COM شركة
ش.ذ.م.م

 تأسيس
على إثر عقد خاص مؤلخ بتاليخ 

تم تأسيس شركة   ،(0(0 يناير   10

ذبت مسؤولية محدودة بالخصائص 

بلتالية :

DABAPERMIS.  : بلشركة  إسم 

COM

: هدف بلشركة باملغرب  بملوضوع 

أو بالخالج :

بلخدمات وبملعدبت بملعلوماتية.

شقة   ،7 عنالة   : بملقر بالجتناعي 

1، شالع محند بلخامس، حي كرينة، 

سال.
دلهم   100.000  : بملا8  لأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

حرلت كلها  دلهم لكل وبحدة،   100

ومقسنة بين بلشركاء كالتالي :

 700  : بوبلحناء  زكرياء  بلسيد 

حصة.

بلسيد وليد بوبلحناء : 300 حصة.

99 سنة من تاليخ إنشائها   : بملدة 

ما عدب في حالة تنديدها أو فسخها 

مسبقا.

بلتسيي4 : بلشركة مسي4ة من طرف 

بلسيد زكرياء بوبلحناء.

بإليدبع  أنجز   : بلقانوني  بإليدبع 

بالبتدبئية بسال،  باملحكنة  بلقانوني 

لقم  تحت   ،(0(0 ف 4بير   (4 في 

بلسجل بلتجالي 35)31.
من أجل بملستخرج وبإلنجاز

93 P

 DIWAN AL MAARIFA شركة

PRIVE
ش.ذ.م.م

 تأسيس
على إثر عقد خاص مؤلخ بتاليخ 

تم تأسيس شركة   ،(0(0 ف 4بير   11

ذبت مسؤولية محدودة بالخصائص 

بلتالية :

 DIWAN  : بلشركة  إسم 

AL MAARIFA PRIVE

: هدف بلشركة باملغرب  بملوضوع 

أو بالخالج :

بلتعليم بلخاص.

 ،18 شقة   ،((  : بملقر بالجتناعي 

زنقة دلعة، أكدب8، بلرباط.

دلهم   100.000  : بملا8  لأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

حرلت كلها  دلهم لكل وبحدة،   100

ومقسنة بين بلشركاء كالتالي :

بلسيد هشام بلهبولي : 500 حصة.

بلسيد سعيد بناني : 100 حصة.

بلسيدة جيهان بناني : 400 حصة.

99 سنة من تاليخ إنشائها   : بملدة 

ما عدب في حالة تنديدها أو فسخها 

مسبقا.

من  مسي4ة  بلشركة   : بلتسيي4 

طرف بلسيد هشام بلهبولي وبلسيد 

سعيد بناني.

بإليدبع  أنجز   : بلقانوني  بإليدبع 

بلقانوني باملحكنة بلتجالية للرباط، 

لقم  تحت   ،(0(0 أكتوبر   15 في 

بلسجل بلتجالي 146755.
من أجل بملستخرج وبإلنجاز

94 P

SMSRECRUTE
SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة
ذبت بلشريك بلوحيد

ذبت بلرأسنا8 : 100.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : شالع علي يعتة
إقامة بسنة ) عنالة )) لقم 6

عين بلسبع، بلدبل بلبيضاء
للجنع  بلعرفي  بلعقد  بنوجب 
سبتن 4   (( بلعام بالستثنائي بتاليخ 

0)0) تم بالتفاق على ما يلي :
مقرها  في  بلشركة  تصفية 
نبيل  بلسيد  وتعيين  بالجتناعي 

بلرويمي مصفيا بختياليا للشركة.
باملحكنة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلتجالية بلدبل بلبيضاء في 14 أكتوبر 

0)0) تحت لقم )74980.
95 P

STE MIA LUNA
SARL AU

تغيي4 بلهدف بالجتناعي
بلعادي  غي4  بلعام  للجنع  تبعا 
 (0(0 أغسطس   (7 بتاليخ  بملنعقد 
 MIA لشركة  بلوحيد  بلشريك  قرل 

LUNA ما يلي :
للشركة  بالجتناعي  بلهدف  تغيي4 

ليصبح : قاعة شاي.
تعديل بلنظام برسا�شي للشركة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   19 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 107776.
من أجل بالستخالص وبلبيان

96 P

STE BOUDROUZ
SARL AU

 N° 491 LOT RIAD ZITOUNE
TRANCHE MEKNES

GSM : 06.06.01.56.03
بلسجل بلتجالي لقم : 45899

إنهاء عنلية بلتصفية
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
قرل  حيث   (0(0 يوليو   (( بتاليخ 

بلشريك بلوحيد ما يلي :
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بملصادقة على عنلية بلتصفية.

إنهاء عنلية بلتصفية.

إبربء ذمة بلسيد بودلوز عبد بلحق.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

4) سبتن 4  بلتجالية بنكناس بتاليخ 

0)0) تحت لقم 554.

97 P

 STE CAFE RESTAURANT

RADI

SARL

467HAY EL AMANE

TRANCHE 4 MEKNES

GSM : 06.89.18.65.64

بتاليخ عرفي  عقد   بنقت�شى 

تأسيس  تم  بنكناس  ديسن 4   18

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة وبلتي 

تتنيز بنا يلي :

 CAFE  : بالجتناعية  بلتسنية 

RESTAURANT RADI

دبخل  سوبء   : بلشركة  موضوع 

بملغرب أو خالجه لحسابها بلخاص أو 

لحساب بلغي4 هو :

بستغال8 مقهى.

بستغال8 مطعم.

بيع منتجات بلصحة بلنباتية.

حي بالمان   467  : بملقر بالجتناعي 

شطر 4 مكناس.

لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

مقسنة إلى 1000 حصة بقينة 100 

دلهم للحصة.

بلسيد  مهنة  في  يعين   : بلتسيي4 

ياسين  وبلسيدة  بلرب�شي  علوش 

فطنة.

باملحكنة  تم  بلقانوني  بإليدبع 

 968 لقم  تحت  بنكناس  بلتجالية 

بتاليخ  49471 بلتجالي   بلسجل 

6) ف 4بير 0)0).

98 P

 STE POLYSERVICES DES

 TRAVAUX DIVERS ET

NEGOCE

SARL

QUARTIER AL MANAR 1

IMM B9 APPT N°1 MEKNES

GSM : 06.62.05.25.87

بلسجل بلتجالي لقم : 4547)

بلحل بملسبق للشركة

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بنقر   (0(0 سبتن 4   7 بتاليخ 

بلتصفية حيث قرل بلشركاء ما يلي :

للشركة  بملسبق  بلحل 

 POLYSERVICES DES TRAVAUX

وتعيين   DIVERS ET NEGOCE

بلسيدة إبربهيم حنان بملسؤولة عن 

بلتصفية.

تم تحديد مقر بلتصفية بحي بملنال 

1 عنالة ب 9 شقة لقم 1 مكناس.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

9) سبتن 4  بلتجالية بنكناس بتاليخ 

0)0) تحت لقم بإليدبع 560.

99 P

STE SIGMATEC CONSEIL

شركة محدودة بملسؤولية

بشريك وحيد

لأس بملا8 : 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : 15 شالع بربطا8 

لقم 4 أكدب8 - بلرباط

بلعادي  غي4  بلعام  بلجنع  باسم 

تم   (0(0 أكتوبر   14 بملنعقد بتاليخ 

تقرير ما يلي :

بلعنربني  ليم  بلسيدة  تعيين 

غي4  ملدة  وذلك  للشركة  كنسي4ة 

محدودة.

بل 4همي  هشام  بلسيد  بستقالة 

من مهامه كنسي4 للشركة.

تحيين بلنظام برسا�شي للشركة.

تم بإليدبع بلقانوني بكتابة ضبط 

بتاليخ  بالرباط  بلتجالية   بملحكنة 

19 أكتوبر 0)0) تحت لقم 107780.
للخالصة وبلبيان

101 P

STE TASK CORP
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

لأس مالها : 100.000 دلهم

بلكائنة ب 51، شالع وبد زيز أكدب8 

- بلرباط

ملخص محضر بلجنع بلعام 
بالستثنائي للشركة

1 -  في إطال بلجنع بلعام بالستثنائي 

ذبت  شركة   TASK CORP لشركة 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

 (0(0 أغسطس   (5 بتاليخ  بملنعقد 

شالع وبد زيز أكدب8   ،51 بلكائنة ب 

بلشركة  مساهنو  تدبو8  بلرباط، 

باإلجناع على ما يلي :

تفويت بلحصص.

وبلسابع  بلسادس  بلبند  تعديل 

من بلقانون برسا�شي للشركة.

دي  بنيطو  ماليو  بملسي4  بستقالة 

تي4و.

دي  دنوفان  بملسي4  على  بإلبقاء 

تي4و.

من  عشر  بلثالث  بلبند  تعديل 

بلقانون برسا�شي للشركة.

للشركة  بلقانوني  بلشكل  تغيي4 

محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

تعديل بلقانون برسا�شي للشركة.

تم بإليدبع بلقانوني للشركة    -  (

باملحكنة  بلضبط  كتابة  لدى 

بلتجالية بالرباط في 15 أكتوبر 0)0) 

تحت لقم 4583.

102 P

شركة الرجاء كلوب أتليتيك 

شركة مساهمة الرجاء

 RAJA CLUB ATHLETIC SOCIETE

ANONYME RAJA SA

شركة مساهنة

لأس مالها : 300.000 دلهم

بلكائن مقرها بالجتناعي ب : 

بي4 أنزلبن بلطابق 8 بلشقة 81 

لوموندي ) -بلدبل بلبيضاء

تأسيس شركة مساهنة

بلتأسيس

أنشأ   ،(0(0 يونيو   (( بتاليخ 

بملساهنة  لشركة  برسا�شي  بلنظام 

ذبت بلخصائص بلتالية :

كلوب  بلرجاء   : بلقانوني  بالسم 

بلرجاء مساهنة  شركة  أتليتيك 

 RAJA CLUB ATHLETIC SOCIETE

.ANONYME RAJA SA

لأس بملا8 : 300.000 دلهم.

بملدة : 99 سنة من تاليخ بلتسجيل 

في بلسجل بلتجالي.

بلشركة  غرض   : بلشركة  غرض 

هو تسيي4 نشاط كرة بلقدم للجنعية 

كلوب  »بلرجاء  بملسناة  بلرياضية 

.RAJA CLUB ATHLETIC أتليتيك

أنزلبن  بي4   : بالجتناعي  بملقر 

 -  ( لوموندي   81 بلشقة   8 بلطابق 

بلدبل بلبيضاء.

بلزيات جوبد  بلسيد   : بلتسيي4 

JAWAD ZIYAT بملعين كرئيس مدير 

عام للشركة.

بالسجل  بلشركة  تسجيل  تم 

بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل   بلتجالي 

لقم  تحت   (0(0 أغسطس   5

.7418(1

103 P
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شركة مافار

شركة مساهنة

ذبت أس ما8 800.)4).75 دلهم

مقرها بالجتناعي ب كلم 10، بلطريق 

بلساحلية 111، بملنطقة بلصناعية 

زناتا عين بلسبع - بلدبل بلبيضاء

سجل تجالي لقم 16985

1 - بنقت�شى محضر بلجنع بلعام 

بتاليخ  بملنعقد  للنساهنين   بلعادي 

بلجنعية  قرلت   ،(0(0 يونيو   9

تجديد  للنساهنين  بلعادية  بلعامة 

سنوبت  ثالث  لفت4ة  أدناه  بملهنات 

بلعادي  بلعام  بلجنع  بانعقاد  تنتهي 

بلسنة  حسابات  في  سيبث  وبلذي 

.(0(( 31 ديسن 4  بملالية بملنتهية في 

بلقانوني  منثلها  أولبفرما  شركة 

بتاليخ  بملزدبدة  دبتو  أني  بلسيدة 

بلجنسية  فرنسية   1969 يناير   (

 13AT03635 بلحاملة لجوبز سفر لقم

كنتصرفة.

ليكسيا  مالك  جان  بلسيد 

1966 فرن�شي  3 يناير  بملزدبدة بتاليخ 

لقم  سفر  لجوبز  بلحامل  بلجنسية 

17FV14595 كنتصرف.

بلسيدة بي4ونجي4 بلقا�شي بملزدبدة 

فرنسية   1981 يوليو   31 بتاليخ 

بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة  بلجنسية 

بلوطنية لقم BE59895Z كنتصرفة.

مالوك  أفنتيس  سانوفي  شركة 

منثلها بلقانوني بلسيد أمين بن عبد 

أغسطس   (8 بتاليخ  بملزدبد  بلربزق 

بلحامل  بلجنسية  مغربي   197(

لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.T134700

أفنتيس  سانوفي  شركة 

بالتيسباسيون ينثلها بلسيد طوماس 

 1978 أبريل   (1 نوفو بملزدبد بتاليخ 

فرن�شي بلجنسية بلحامل لجوبز سفر 

لقم 13FV(3448 كنتصرف.

بلسيد  ينثلها  سيففالم  شركة 

 (1 بتاليخ  بملزدبد  فالونتان  فيليب 

بلجنسية  بلفرن�شي   1964 أبريل 

 14CT98615 بلحامل  لجوبز سفر لقم

كنتصرف.

إليك  بلسيد  ينثلها  سيكا  شركة 

أكتوبر   16 بتاليخ  بملزدبد  موليس 

1963 فرن�شي بلجنسية بلحامل لجوبز 

سفر لقم 11AR50515 كنتصرف.

مكتب بربيس وبتر هاوس مالوك 

س.ف.س  برج   57 بتجزئة  بلكائن 

بلحي   (0((0 أنفا  كزب   19 بلطابق 

بصفته  بلبيضاء  بلدبل  بلحسني 

مربقب لحسابات بلشركة.

مجلس  محضر  بنقت�شى    -  (

 (0(0 9 يونيو  بإلدبلة بملنعقد بتاليخ 

بملنعقد بعد بلجنع بلعام بلعادي عين 

أعضاء مجلس بإلدبلة :

ليكيسا  مالك  جان  بلسيد 

فرن�شي   1966 يناير   3 بملزدبد بتاليخ 

لقم  سفر  لجوبز  بلحامل  بلجنسية 

إدبلة  مجلس  كرئيس   17FV14595

غاية  إلى  تنتد  لفت4ة  وذلك  بلشركة 

وبلذي  بلعادي  بلعام  بلجنع  بنعقاد 

بملنتهية  بلشركة  في حسابات  سيبث 

بتاليخ 31 ديسن 4 ))0).

بتاليخ  بملزدبد  لبي  بيي4  بلسيد 

بلجنسية  فرن�شي   196( مالس   3

بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

وذلك  عام  كندير   BE7(130U لقم 

بنعقاد  غاية  إلى  تنتد  فت4ة  خال8 

سيبث  وبلذي  بلعادي  بلعام  بلجنع 

بتاليخ  بملنتهية  بلشركة  حسابات   في 

31 ديسن 4 0)0).

بملزدبد  وكبوت  لحسين  بلسيد 

بتاليخ 1965 مغربي بلجنسية بلحامل 

لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

A(46860 كندير عام مندوب وذلك 

بنعقاد  غاية  إلى  تنتد  فت4ة  خال8 

بلجنع بلعام بلعادي وبلذي سيبث في 

 31 حسابات بلشركة بملنتهية بتاليخ 

ديسن 4 0)0).

مجلس  محضر  بنقت�شى    -  3

يونيو   (4 بتاليخ  بملنعقد  بإلدبلة 

عدم  بإلدبلة  مجلس  عاين   (0(0

ملريني  لشيد  بلسيد  مهنة  تجديد 

عن  مسؤو8  عام  كندير  بلوهابي 

وكصيدالني  بلصيدلية  بلقضايا 

مسؤو8 وعين في محله بلسيدة مونية 

نوفن 4   ( بتاليخ  بملزدبدة  مكنا�شي 

بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة   1974

بلوطنية لقم BE64(068 كندير عام 

بلصيدالنية  بالشؤون  مكلف  جديد 

ملدة تنتهي عند بنعقاد بلجنع بلعام 

حسابات  في  سيبث  بلذي  بلعادي 

ديسن 4   31 بلسنة بملالية بملنتهية في 

شرط  مسؤولة  وكصيدالنية   (0(0

بلحصو8 على بلت4خيص من برمانة 

بلعامة للحكومة.

يتكون  أنه  بإلدبلة  مجلس  يعاين 

من :

ليكسيا  مالك  جان  بلسيد 

كنتصرف ولئيس مجلس بإلدبلة.

شركة أولبفالما كنتصرفة تنثلها 

بلسيدة أني دبتو.

بلقا�شي  بي4ونجي4  بلسيدة 

كنتصرفة.

مالوك  أفنتيس  سانوفي  شركة 

كنتصرفة ينثلها بلسيد أمين بن عبد 

بلربزق.

أفنتيس  سانوفي  شركة 

ينثلها  كنتصرفة  بالتيسباسيون 

بلسيد طوماس نوفو.

شركة سيففالم كنتصرفة ينثلها 

بلسيد فيلب فالونتان.

ينثلها  كنتصرفة  سيكا  شركة 

بلسيد إيريك موليس.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (( بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

يوليو 0)0) تحت لقم 740647.

104 P

شركة كوانتيس غلوبال ماروك

شركة مساهنة

ذبت لأس ما8 300.000 دلهم

مقرها بالجتناعي ببالك بالزب آليه دي 

فيل جومليه بلعنالة ف ) لقم 14 

بلطابق 3 بملحندية

سجل تجالي لقم 13971

بلتعريف بلضريبي لقم 1445940

بلضريبة بملهنية لقم )8)39590

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

يونيو   30 بتاليخ  بلسنوي  بلعادي 

018) قرل بملساهنون باإلجناع بعد 

ماليا  بلسيد خوبن  بستقالة  معاينة 

كنتصرف  منصبه  من  كوبي4يس 

تعيين  باإلجناع  وقرلوب  فولي،  بأثر 

متصرف جديد هو :

مغربي  زمولي  أنس  بلسيد 

أغسطس   8 بتاليخ  مزدبد  بلجنسية 

1965 بلحامل للبطاقة بلوطنية لقم 

.D188115
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ملدة  بلجديد  بملتصرف  تعيين  تم 
ست سنوبت إلى تاليخ بنعقاد بلجنع 
بلعام بلعادي بلسنوي بلذي سيبث في 
حسابات بلسنة بملالية بملنتهية في 31 

ديسن 4 3)0).
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  باملحندية  بالبتدبية 

أغسطس 0)0) تحت لقم 886.
105 P

شركة كوانتيس غلوبال ماروك
شركة مساهنة

ذبت لأس ما8 300.000  دلهم
مقرها بالجتناعي ببالك بالزب آليه دي 
فيل جومليه بلعنالة ف ) لقم 14 

بلطابق 3 بملحندية
سجل تجالي لقم 13971

بلتعريف بلضريبي لقم 1445940
بلضريبة بملهنية لقم )8)39590

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
يونيو   (0 بتاليخ  بلسنوي  بلعادي 
باإلجناع  بملساهنون  قرل   (019
بعد معاينة بستقالة بلسيد مانويل 
وبلقيام  فيدب8،  كامبو  خوسيه 
معوضا  جديد  متصرف  بتعيين 

بملتصرف بملستقيل هو :
بلسيد فرناندو أوجيدب غونزبليس 
مزدبد  بلجنسية  إسباني  بوسادب 
بتاليخ 11 أبريل )196 بلحامل لجوبز 
PAA883861 وذلك ملدة  بلسفر لقم 
بلجنع  بنعقاد  غاية  إلى  أو  سنوبت 
بلعام بلعادي بلذي سبث في حسابات 
ديسن 4   31 بلسنة بملالية بملنتهية في 

.(0(5
يتكون  أنه  بإلدبلة  مجلس  يعاين 

حاليا من :
من بلسيد خوسيه أكيلينو أنتونا 

دياز، كرئيس مدير عام.
بلزمولي،  أنس  بلسيد  من 

كنتصرف.
أوجيدب  فرناندو  بلسيد  من 

غونزبليس بوسادب، كنتصرف.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  باملحندية  بالبتدبئية 

أغسطس 0)0) تحت لقم 887.
106 P

شركة أفريكان دانفستيسمون 
إيدو بارتيسيباسيون

شركة مساهنة
ذبت لأس ما8 1.960.000  دلهم

مقرها بالجتناعي بطريق بلرباط عين 
بلسبع 50)0) - بلدبل بلبيضاء

سجل تجالي لقم 40189
بإلدبلة  مجلس  محضر  بنقت�شى 
بتاليخ 6 يناير  0)0) قرل بملتصرفون 

ما يلي :
بلذي  بربدة،  بلدين  عز  بلسيد 
جددت مدة مهنته بنقت�شى محضر 
 3 بتاليخ  بلعادية  بلعامة  بلجنعية 
بنتهت بنهاية بلجنعية   1986 أكتوبر 
بلعامة بلعادية بلتي بثت في حسابات 
يونيو   30 في  بملنتهية  بملالية  بلسنة 

.1988
برترون  بلسيد  بستبدب8  تم 
الفوما بعد تعيين بلسيد باتريك فان 
بلجنعية  محضر  بنقت�شى  بيسبيك 
يونيو   30 بتاليخ  بلعادية  بلعامة 

.(006
بنتهت مهنة شركة صو8 ديزبين في 
1998 بعد قربل بملساهنين  30 يونيو 
بتجديد مهنتها ملدة سنتين، بنوجب 
بلعادية  بلعامة  بلجنعية  محضر 

بتاليخ 3) ديسن 4 1996.
كريستوف  بلسيد  بستقالة 
بملعين  بلعام  بملدير  بصفته  جولليه 
بإلدبلة  مجلس  محضر  بنقت�شى 

بتاليخ 19 يناير 007).
بعد برخذ بعين بالعتبال ما سبق، 
بلسجل  من  بملتصرفون  يلتنس 
تحيين  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالي 
بلحالي  للوضع  وفقا   7 بلننوذج 
مجلس  بأن  ويصرحون  للشركة 
برعضاء  من  يتكون  أصبح  بإلدبلة 

بلتالية أسناؤهم :
بلسيد محند أمين بن عبد بلرزبق 

بصفته بلرئيس وبملدير بلعام.
بلسيد عاد8 لعنربني متصرف.

بالتسباسيون  أفينتيس  سانوفي 
بي4ونجي4  بلسيد  بلقانوني  منثلها 

بلقا�شي بصفتها متصرفة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ بلبيضاء  بالدبل   بلتجالية 
 18 يونيو 0)0) تحت لقم 736195.
107 P

STE GABO - DEC
SARL AU

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 
شركة  تم إنشاء   ،(0(0 سبتن 4   ((
بلشريك  ذبت  بملسؤولية  محدودة 
بلخصائص  تحنل  وبلتي  بلوحيد 

بلتالية :
 STE GABO - DEC  : بلتسنية 

.SARL AU
في  مقاو8   : بالجتناعي  بلهدف 

نجالة بلخشب.
 100.000  : بلشركة  لأسنا8 

دلهم.
بالنبعاث  حي   : بالجتناعي  بملقر 

زنقة بابل لقم 54 سال.
مدة بلشركة : 99 سنة ببتدبء من 

تاليخ بلتأسيس.
تم تعيين كابون محند   : بلتسيي4 

كنسي4 للشركة.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
لدى  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 
 15 بتاليخ  بسال  بالبتدبئية  بملحكنة 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 35193.
108 P

شركة رمز الثقة
ش.م.م

بيع بلحصص
بستقالة بملسي4 بلثاني
تعيين مسي4 ثاني جديد

بإلمضاء  بلبنكي وبإلدبلي
يوم  عشر  وثنانية  ألفين   سنة 
 10 أغسطس عقدت شركة لمز بلثقة 
مائة  يساوي  لأسنا8  ذبت  ش.م.م. 
جنعها  دلهم   100.000 دلهم  ألف 
بلشركة  مقر  في  بالستثنائي  بلعام 

بوجود بلشركة لتقرير ما يلي :
ببيع  قوبيبي  أشرف  بلسيد  قام 
بلشركة  في  ينلكها  بلتي  حصة   500

لفائدة بلسيدة سنية قوبيبي.

بستقالة بلسيد أشرف قوبيبي من 

مهامه كنسي4 ثاني لشركة لمز بلثقة.

قوبيبي  سنية  بلسيدة  تعيين 

غي4  ملدة  للشركة  ثانية  مسي4ة 

محدودة.
وبإلدبلي  بلبنكي  بلتوقيع  إلغاء 

قوبيبي  أشرف  للسيد  بملشت4ك 

وبلسيد عبد بلرحنان سعود بملرعبة.

شركة لمز بلثقة ملتزمة بالتوقيع 

بلبنكي وبإلدبلي بملشت4ك للسيد عبد 

وبلسيدة  بملرعبة  سعود  بلرحنان 

قوبيبي سنية.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

النزكان بتاليخ 19 أكتوبر 0)0) تحت 
لقم 1793.

109 P

STE DOUTHC TRAV
SARL AU

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

ذبت بلشريك بلوحيد
لأسنالها بالجتناعي : 100.000 دلهم

بتاليخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 

9 سبتن 4 0)0) بنكناس تم تأسيس 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد وبلتي تتنيز بنا يلي :

 STE BOUTCH TRAV  : بلتسنية 

.SARL AU

موضوع بلشركة : أعنا8 بلحفر - 

أشغا8 مختلفة.

عين   ((8 وليلي   : بملقر بالجتناعي 

توجطات.
لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

 100 1000حصة بقينة  مقسنا إلى 

دلهم للحصة مقسنة كنا يلي : 

1000 حصة : دوتشيح أنوبل.

دوتشيح   : يعين في مهنة بلتسيي4 

أنوبل.

فاتح  من  تبتدئ   : بملالية  بلسنة 

ديسن 4 من كل سنة ما   31 يناير إلى 

تاليخ  من  تبتدئ  برولى  بلسنة  عدب 

بلتسجيل.
لقم بلسجل بلتجالي : 50773.
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باملركز  تم  بلقانوني  بإليدبع 

بتاليخ  بنكناس  لالستثنال  بلجهوي 

5) سبتن 4 0)0).

110 P

 STE MULTI MOBILE

SERVICES
SARL AU

بنقت�شى عقد عرفي محرل بتاليخ 

نظام  تكوين  تم   (0(0 أكتوبر   5

بملسؤولية  ذبت  لشركة  أسا�شي 

بملحدودة ذبت شريك وحيد كالتالي :

 STE MULTI MOBILE : بلتسنية

.SERVICES

بلهدف : تنالس بلشركة برهدبف 

بلتالية :

أشغا8 مختلفة وبلبناء.

تاجر.

تقديم بلخدمات.
برو8  بلطابق   : بالجتناعي  بملقر 
زنقة نابولي   94 عنالة   05 شقة لقم 

بملحيط بلرباط.
مائة ألف   : لأس بملا8 بالجتناعي 

ألف  إلى  مقسم   100.000 دلهم 

مائة  وبحدة  كل  قينة  1000حصة 

دلهم 100.

بلتسيي4 : تم تعيين بلسيدة أسناء 

بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة  بلديولي 

كنسي4ة   AD 188348 بلوطنية لقم 

وحيدة للشركة وملدة غي4 محدودة.

بمللف  تم وضع  بلقانوني  بإليدبع 

بلقانوني لدى كتابة بلضبط بملحكنة 

بلتجالية بالرباط تحت لقم بلسجل 

بلتجالي 7)1468.

111 P

 STE BIG BROTHER

BUSINESS TRADE
SARL

بنقت�شى عقد عرفي محرل بتاليخ 

نظام  تكوين  تم   (0(0 أكتوبر   1(

بملسؤولية  ذبت  لشركة  أسا�شي 

بملحدودة كالتالي :

 STE BIG BROTHER  : بلتسنية 

.BUSINESS TRADE

بلهدف : تنالس بلشركة برهدبف 

بلتالية :

بستي4بد وتصدير.

بلتجالة.
برو8  بلطابق   : بالجتناعي  بملقر 
زنقة نابولي   94 عنالة   05 شقة لقم 

بملحيط بلرباط.
مائة ألف   : لأس بملا8 بالجتناعي 

ألف  إلى  مقسم   100.000 دلهم 

مائة  وبحدة  كل  قينة  1000حصة 

دلهم 100.

تم تعيين بلسيد طالب   : بلتسيي4 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  كريم 

كنسي4   A 66(078 لقم  بلوطنية 

وحيد للشركة وملدة غي4 محدودة.

بمللف  تم وضع  بلقانوني  بإليدبع 

بلقانوني لدى كتابة بلضبط بملحكنة 

بلتجالية بالرباط تحت لقم بلسجل 

بلتجالي 9)1468.

112 P

STE IZOUI MARKET
SARL

تاليخ تسجيل بلعقد بلعرفي في 30 

بالخصائص  بالرباط   (0(0 سبتن 4 

بلتالية :

متجر أغذية   : بلهدف بالجتناعي 

عامة.
دلهم   100.000  : بملا8  لأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

دلهم للحصة بلوبحدة موزعة   100

بين بلشركاء على بلشكل بلتالي :

ببربهيم بزوي : 500 حصة.

صالح بلدين بزوي : 500 حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

 10( إقامة لقم   : بملقر بالجتناعي 
لياض برندلس متجر لقم 17 بلطابق 

برل�شي، حي لياض - بلرباط.

بلتسيي4 : صالح بلدين بزوي.

بلتوقيع : صالح بلدين بزوي.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 
.146843

113 P

STE DIGI PROD
SARL AU

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم وضع بلقانون   (0(0 سبتن 4   (9
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بملحدودة بشريك وحيد وتتوفر على 

بملنيزبت بلتالية :
 STE DIGI PROD  : بلتسنية 

.SARL AU
بملوضوع بالجتناعي : 
بللوحات بإلشهالية.

وبللوحات  بملساحات  كربء 
بإلشهالية.

حلو8 لالتصا8 بملرئي.
تصنيع بلهياكل بملعدنية رغربض 

بلدعاية.
بلتلفزة، بإلذبعة، بلصحافة.

بحلو8  بملتعلقة  بلخدمات  جنيع 
بالتصاالت بملرئية.

بملضيئة  بلعالمات  صناعة 
بإلشهالية.

أعنا8 بلت4كيب وبإلزبلة وبلطباعة.
بالنت4نيت وبلرقنية.

تنسيق جنيع برحدبث بإلشهالية، 
بلفنية وبلثقافية.

بيع وشربء مستلزمات بإلشهال.
تصنيم وإنتاج وتأجي4 بمللصقات 

بإلعالنية.
إنتاج بإلعالنات بلتجالية.

وسائط  وبستئجال  تشغيل 
بلفضاء وبإلعالن.

بلدلبسية  بلحلقات  تنظيم 
وجنيع  وبملعالض  وبملؤتنربت 

بلفعاليات بلثقافية وبلفنية.
بلتسويق بملباشر.

بالستشالبت في مجا8 بلتخطيط 
بإلعالمي.

توزيع ونشر برفالم.

إنتاج بلبقع وبلرسائل بلدعائية.

موقع  عالمات  وإنشاء  تصنيم 

بلبناء وبلحوبجز.

تصنيم وإنتاج بللوحات بإلعالنية.

وبستئجال  وإنتاج  تصنيم 

بمللصقات بإلعالنية.

بإلعالن  مجا8  في  بالستشالبت 

وبالتصاالت.

357 شالع محند   : بملقر بلرئي�شي 

بلخامس، بلطابق 5، إقامة 9، فضاء 

أ )، بلدبل بلبيضاء.

في  بملا8  لأس  حدد   : بلرأسنا8 

مبلغ 10.000 دلهم مقسنة إلى  مائة 

حصة من فئة مائة دلهم لكل وبحدة 

بلتقدمات  مجنوع  من  بملؤسس 

بلنقدية بملخصصة للشريك بلوحيد 

وبلحامل  بلسالوي  منصف  بلسيد 

د  لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.611003

فاتح  في  تبتدئ   : بملالية  بلسنة 

يناير وتنتهي في 31 ديسن 4.

بلتسيي4 : بلسيد منصف بلسالوي.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلجهوي  بملركز  لدى  بلقانوني 

بلبيضاء،  بلدبل  بوالية  لالستثنال 

في  475047 لقم  بلتجالي   بلسجل 

 7 أكتوبر 0)0).
للخالصة وبلبيان

114 P

STE HMA TOURS
SARL

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 15 بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ في 

تأسس  تم  قد  بسال   (0(0 يوليو 

شركة تحنل بلخصائص بلتالية :

 STE HMA TOURS  : بلتسنية 

.SARL

بلهدف بالجتناعي :

بلنقل بلسياحي.
ألف دلهم   100.000  : لأس بملا8 

100 دلهم  1000 حصة  مقسنة إلى 

للحصة.
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بلسيد حنيد بلخي4ي : 334 حصة.

 333  : بلطهربوي  أحند  بلسيد 

حصة.

 333  : بلطهربوي  محند  بلسيد 

حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

بملقر بالجتناعي :  إقامة بلياسنين 

3) ج حي بلسالم  6 محل لقم  عنالة 

سال.

بلتسيي4 : بلسيد حنيد بلخي4ي.

بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

أغسطس   10 بتاليخ   31645 بسال 

.(0(0

115 P

STE CHAMABLA
SARL AU

 3 في  بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ 

بسال قد تم تأسيس   (0(0 سبتن 4 

شركة تحنل بلخصائص بلتالية :

 STE CHAMABLA  : بلتسنية 

.SARL AU

بقالة   : بالجتناعي  بلهدف 

بالتقسيط.

تاجر بلتبغ.

تاجر.

ألف دلهم   100.000  : لأس بملا8 

100 دلهم  1000 حصة  مقسنة إلى 

للحصة.

بلسيد قصري عبد بملالك : 1000 

للحصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

 1 لقم  محل   : بالجتناعي  بملقر 

) والد هال8  إقامة معنولة   1 عنالة 

بحصين سال بلجديدة.

بلتسيي4 : بلسيد قصري حسن.

بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

بسال 087)3 بتاليخ 8 أكتوبر 0)0).

116 P

شركة لخبيب نكوس
ش.م.م.ش.و

6 شالع ضاية عوب بلطابق 4 شقة 16 

أكدب8 بلرباط

شركة محدودة بملسؤولية

ذبت بلشريك بلوحيد

بتنالة  مؤلخ  عقد  بنقت�شى 

تم وضع بلقوبنين   (0(0 3)سبتن 4 

برساسية لشركة محدودة بملسؤولية 

بملنيزبت  بلوحيد  بلشريك  ذبت 

بلتالية:

شركة لخبيب نيكوس   : بلتسنية 

ش.م.م.ش.و.

بلعطالة  موبد  بيع   : بلهدف 

بالتقسيط وبملعامالت بلتجالية.

بملقر بلرئي�شي : 6 شالع ضاية عوب 

بلطابق 4 شقة 16 أكدب8 - بلرباط.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تكوين بلشركة.
بنا  بملا8  لأس  حدد   : بملا8  لأس 

قدله 10.000 دلهم مقسم على 100 

للوبحدة  دلهم   100 بنسبة  حصة 

بإلجناعي  بلصندوق  في  ودفعت 

للشركة.

برلباح  من   %5 تؤخذ   : برلباح 

بلصافية للتأسيس بالحتياطي.

من  بلشركة  تدبل   : بلتسيي4 

طرف بلسيد أيوب لخبيب ملدة غي4 

محدودة.

باملحكنة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

أكتوبر   13 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

لقم  بلتجالي  بلسجل  تحت   (0(0

.146653
للبيان وبلنشر

كونطا جيستيون
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STE N&KS CORPORATION
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة
بتاليخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 

تأسيس شركة  تم   (0(0 يوليو   (3

من شريك  محدودة  مسؤولية  ذبت 

وحيد ذبت بملنيزبت بلتالية :

 STE  : بالجتناعية  بلتسنية 

 N&KS CORPORATION SARL AU

ش.م.م.ش.و.
بلرباط   14 لقم   : بملقر بالجتناعي 
زنقة تركة، محل لقم )، حي بلنهضة.

تسويق   : بالجتناعي  بلغرض 

وبلفالتر  بلسيالبت  غيال  قطع  وبيع 

بلسيالبت  ومستلزمات  وبلبطاليات 

)قطع بلغيال) وكذلك  بملوبد وبملعدبت 

خدمات،  تجالة،  بملركبات،  لجنيع 

بستي4بد وتصدير.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تسجيلها في بلسجل بلتجالي.

تسي4 بلشركة ملدة غي4   : بلتسيي4 

نعيم  بلسيد  طرف  من  محدودة 

محند، بلحامل للبطاقة بلوطنية لقم 

.BH 504776

:حدد  بالجتناعي  بلرأسنا8 

 (0.000 بنبلغ  بالجتناعي  بلرأسنا8 

00) حصة من فئة  دلهم مقسم إلى 

100 دلهم للوبحدة مكتتبة ومحرلة 

بلوحيد  بلشريك  طرف  من  كليا 

لشركة بلسيد نعيم محند.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلضبط  كتابة  لدى  بلقانوني 

بلرباط  بندينة  بلتجالية  باملحكنة 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   19 بتاليخ 

107789 للسجل بلتجالي.
ملخص قصد بلنشر

118 P

STE SG2K
SARL

إعالن عن تأسيس شركة
 18 بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تأسيس شركة  تم   (0(0 أغسطس 

ذبت مسؤولية ذبت بملنيزبت بلتالية :

 STE SG(K : بلتسنية بالجتناعية

SARL ش.م.م.
شالع   ،( لقم   : بالجتناعي  بملقر 

عناية، حي بلرياض - بلرباط.

بملباني   : بالجتناعي  بلغرض 

)بلت4كيبات  بلعامة  وبرشغا8 

وبلخالجية)،  بلدبخلية  وبلتجديدبت 

برعنا8 بملختلفة )بلجبس، بلخشب، 
برملنيوم،  للصدأ،  بملقاوم  بلفوالذ 
بلسي4بميك،  بلكهرباء،  بلسباكة، 
بلتجالة،  لديكول بلدبخلي وبلخالجي، 

بالستي4بد وبلتصدير.
من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تسجيلها في بلسجل بلتجالي.
تسي4 بلشركة ملدة غي4   : بلتسيي4 
عبد  بلسيدين  طرف  من  محدودة 

بلرزبق أخربز ويحيى قادلة.
حدد   : بالجتناعي  بلرأسنا8 
بلرأسنا8 بالجتناعي بنبلغ 100.000 
من  حصة   1000 إلى  مقسم  دلهم 
مكتتبة  للوبحدة  دلهم   100 فئة 
ومحرلة كليا من طرف شركاء بلشركة 
عبد بلرزبق أخربز ويحيى   : بلسيدين 

قدبدلة 500 حصة لكل وبحد منهنا.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلضبط  كتابة  لدى  بلقانوني 
بلرباط  بندينة  بلتجالية  باملحكنة 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   13 بتاليخ 

.1076(7
ملخص قصد بلنشر
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الشركة املغربية لتأمين 
الصادرات 
سمايكس

شركة بملساهنة
برأسنا8 قدله : 50.000.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : 4)، زنقة علي 
عبد بلرزبق 0100) بلدبل بلبيضاء 

- بملغرب
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

53469
بنقت�شى بجتناع مجلس بإلدبلة 

بتاليخ 30 يونيو 0)0) تقرل ما يلي :
تجديد مدة بنتدبب بلسيد أحند 
للشركة  عام  مدير  كرئيس  حجوب 

بملغربية لتأمين بلصادلبت.
بلقانوني  بإليدبع  وضع  تم 
بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية  باملحكنة 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   15 بتاليخ 

.7499(6
120 P
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ABDEL MOUNAIM
 SARL

 بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

بملشالك  قرل   ،(0(0 يونيو   (5

بلوحيد في بلشركة ما يلي :

بلتصفية  إقفا8  على  بملصادقة 

وإغالق بلشركة.

في  بالغالق  مصاليف  إدماج 

بلحساب بلختامي للشركة.

إبربء ذمة بملصفي.

بلشطب من بلسجل بلتجالي.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

لدى  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

بتاليخ  بالرباط  بلتجالية   بملحكنة 

)1 أكتوبر 0)0) تحت لقم 107557.

121 P

 GAMMA GLOBE

EQUIPEMENT
 Imm 7 Appt 2 Rue Sebou 

Agdal - Rabat

بنقت�شى عقد عرفي قد تم تأسيس 

شركة ذبت مسؤولية محدودة بشريك 

وبحد ذبت بملوبصفات بلتالية :

 GAMMA GLOBE  : بالسم 

.EQUIPEMENT

ذبت  شركة   : بلقانونية  بلصيغة 

مسؤولية محدودة ذبت شريك وبحد.

وموبد  آالت  بستي4بد   : بلهدف 

تكنولوجية.

 ( لقم   7 عنال   : بملقر بالجتناعي 

زنقة سبو، أكدب8، بلرباط.

بملدة : 99 سنة.

دلهم   100.000  : بملا8  لأس 

 100 ب  حصة   1000 على  مقسنة 

دلهم للوبحدة.

بلتسيي4 : بلطرمونية لشيد بملسي4 

بلوحيد.

بلضبط  بكتابة  بإليدبع  تم  لقد 

تحت  بالرباط  بلتجالية   باملحكنة 

لقم 754) بتاليخ 8) يوليو 0)0).
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3A FRERES
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة بنساهم وبحد
بتاليخ  بلعرفي  للعقد   تبعا 

تم وضع قوبنين   ،(0(0 أكتوبر   14

بلشركة ذبت بملنيزبت بلتالية :

.3A FRERES : بلتسنية

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة بنساهم وبحد.

بملوضوع :

بإليربد  بلعامة،  بلتجالة  بلتجالة، 

وبلتصدير ؛

أنوبع  وتسويق جنيع  بيع  شربء، 

بملعدبت.

بلحجري،  حي   : بلرئي�شي   بملقر 
لقم 386، شالع بلسكيكينة، بلعيون.

بلرأسنا8 : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  دلهم مقسنة 

بالكامل  وينلكها  دلهم   100 فئة 

بلسيد عبد هللا بيكا.

بلسيد  طرف  من  تسي4   : بإلدبلة 

عبد هللا بيكا.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بالعيون 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   16 بتاليخ 

وتم تسجيلها بالسجل   (0(0/(484

بلتحليلي  بلرقم  تحت   بلتجالي 
لقم 33471.

123 P

STE BASSATA PROCESS
SARL AU

سجل تجالي لقم 9)95)

تغيي4 شركة
بلتغيي4  تم  عرفي  عقد  بنقت�شى 

باملنيزبت بلتالية :

نقل مقر بلشركة إلى بلعنوبن   -  1
بلتالي : بلوك H لقم 18 تجزئة 344، 

بلعيون.

) - بإليدبع بلقانوني : تم باملحكنة 

16 أكتوبر  بالبتدبئية بالعيون بتاليخ 

0)0) تحت لقم 486)/0)0).
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STE TIDA TRANSPORT
SARL AU

لأسنالها : 100.000 دلهم
RC : 20219

تأسيس شركة
تم بالعيون بتاليخ 9) نوفن 4 016) 
إنشاء شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بشريك وحيد بالخصائص بلتالية :
 TIDA TRANSPORT  : بلتسنية 

ش.م.م بشريك وحيد.
نقل بلبضائع لحساب   : بلنشاط 

بلغي4.
بملقر بالجتناعي : زنقة زبوية بلشيخ 

لقم 95 حي خط بلرملة 1، بلعيون.
من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

بلتأسيس.
دلهم   100.000  : بملا8  لأس 
موزعة  حصة   1000 على  مقسنة 

كالتالي :
بلسيد طدليفي بحند 1000 حصة.
بلتسيي4 : تم تعيين بلسيد طدليفي 
بحند كنسي4 وحيد للشركة ملدة غي4 

محدودة.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالعيون  بالبتدبئية  باملحكنة 
لقم  تحت   (016 نوفن 4   (9 بتاليخ 

.(016/(794
125 P

STE BIKAMED
شركة محدودة بملسؤولية من شريك 

وحيد
لأسنالها : 100.000 دلهم

 IMMB N226 1er : بملقر بالجتناعي
 ETAGE APP A BUREAU N1 ET2

AIN ELHAYAT SKHIRATE
تأسيس شركة

في  مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
0)0) تم تأسيس شركة  30 سبتن 4 
ذبت بملسؤولية بملحدودة من شريك 

وحيد وبلتي تتنيز بنا يلي :
: شركة  بلتسنية بالجتناعية   -  1

.STE BIKAMED
) - موضوع بلشركة في بملغرب كنا 

في بلخالج :
أشغا8 بلبناء وبلتشييد ؛

أشغا8 مختلفة.

 IMMB  : بالجتناعي  بملقر   -  3

 N226 1er ETAGE APP A

 BUREAU N1 ET( AIN ELHAYAT

.SKHIRATE

4 - بملدة : حددت مدة بلشركة في 

تأسيسها  تاليخ  من  ببتدبء  سنة   99

أو  فسخها  حالة  في  عدب  ما  بلنهائي 

عليه  تنص  ما  حسب  تنديدها 

بلقوبنين برساسية.

5 - بلرأسنا8 : محدد في 100.000 

دلهم مقسنا إلى 1000 حصة بقينة 

100 دلهم للحصة.

من  بلشركة  تسي4   : بلتسيي4   -  6

طرف بلسيد لشيد بلقرقوبي.

تبتدئ بلسنة بملالية في فاتح   -  7

كل  من  ديسن 4   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

بلشركة  تسجيل  تم  وقد   -  8

بتاليخ  بتنالة  بالبتدبئية   باملحكنة 

14 أكتوبر 0)0) تحت لقم 130985.

126 P

STE HERAMINA EVENTS
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة
لأسنالها : 100.000 دلهم

 RESIDENCE : بملقر بالجتناعي

 ANNOUR 421 GH 35

MAGASIN 3 SKHIRAT- TEMERA

بتاليخ  عرفي  عقد   بنوجب 

بملصادقة  تنت   (019 أكتوبر   4

على بلقانون برسا�شي للشركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلخصائص 

بلتالية :

 STE HERAMINA  : بلتسنية 

.EVENTS

ذبت  شركة   : بلقانونية  بلصفة 

مسؤولية محدودة.

بلهدف : 

تأجي4  )بحدبت،  أعنا8  إدبلة 

بملعدبت) ؛

متعهد حفالت ؛

تاجر بلحلويات ؛
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بلعنليات  جنيع  عامة  بصفة 

مباشرة  بصفة  بملرتبطة   بلتجالية 

أو غي4 مباشرة بنشاط بلشركة.

 RESIDENCE  : بالجتناعي  بملقر 

 ANNOUR 4(1 GH 35 MAGASIN

.3 SKHIRAT- TEMERA
لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

100 دلهم للحصة بلوبحدة.

بملدة : 99 سنة بعد بلتأسيس.

 MATTEO DI بلسيد   : بلتسيي4 

PALMA ملدة غي4 محدودة.

باملركز  بلقانوني  بإليدبع  تم  وقد 

بتاليخ  بالرباط  لالستثنال  بلجهوي 

)1 ديسن 4 019) تحت لقم بلسجل 

بلتجالي لقم 9133)1.
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MACADECK CONSULTING
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لأسنالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : 30 شالع عقبة، 

شقة لقم 11، أكدب8، بلرباط

تأسيس شركة
بتاليخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 

تم تأسيس شركة   (0(0 سبتن 4   8

ذبت  بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

بلخصائص بلتالية :

بلتسنية : »مكدك كنسلتينك«.

30 شالع عقبة،  بملقر بالجتناعي : 

شقة لقم 11، أكدب8، بلرباط.

نشاط بلشركة :

وبإلدبلي،  بلتجالي  بلتنثيل 

إلى  بلدخو8  بست4بتيجية  بقت4بح 

وبالستشالة  بلدلبسة  مهنة  بلسوق، 

بلتسويقية وبلتجالية ومهنة بلت4ويج 

وطرح بملنتوج بلخدماتي ؛

بلقطاع،  بست4بتيجية  وضع 

بالستشالة بلتنظينية وتسيي4 بملوبلد، 

برجانب  بملسي4ين  بين  بلتوبصل 

بلتعاقد  كذلك  بملحلية،  وبلشركات 

بملحدودة  وبالستشالة  بلباطن   من 

بملذكولة  برنشطة  في  بالت4ب�شي  أو 

أعاله ؛

بلعنليات  جنيع  عامة  بصفة 

أو  مباشر  بشكل  بملرتبطة  بلتجالية 

وبلتي  أعاله  باملوضوع  مباشرة  غي4 

ستساهم في تننية بلشركة.

لقد تم تحديد   : لأسنا8 بلشركة 

دلهم   100.000 لأسنا8 بلشركة في 

قينة  حصة   1000 إلى  مقسنة 

دلهم موزعة   100 بلحصة بلوبحدة 

على بلشكل بلتالي :

 900 جنا8  بندحنان  بلسيد 

حصة ؛

بلسيد بندحنان بحند 100 حصة.

تم تعيين بلسيد   : تسيي4 بلشركة 

بندحنان جنا8 كنسي4 للشركة.

من  تبتدئ   : بالجتناعية  بلسنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسن 4.

لدى  بلتأسيس  وثائق  إيدبع  تم 

بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  كتابة 

 (0(0 أكتوبر   15 يوم  بالرباط 

وعليه حصلت بلشركة على بلسجل 

بلتجالي لقم 146779.
لإليدبع وبلنشر
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TRAKEM CONSTRUCTION
ش.ذ.م.م

تأسيس
بنقت�شى عقد عرفي حرل بالرباط 

تحرير  تم   (0(0 أغسطس   6 في 

بلقوبنين برساسية لش.ذ.م.م منيزبتها 

كالتالي :

 TRAKEM  : بلتسنية 

CONSTRUCTION ش.ذ.م.م.

بلهدف : للشركة برهدبف بلتالية :

برشغا8 بملختلفة وبلبناء ؛

بلصحي  بلصرف  أشغا8 

وتكييف  بملائي  وبلعز8  وبلكهرباء 

وبلسباكة وبلنجالة وبلحدبدة  بلهوبء 

بلتجصيص  وأعنا8  وبلصباغة 

وجنيع أعنا8 بلديكول وبلتأثيث ؛

بإلنعاش بلعقالي.

بملقر : تنالة، لقم 5، شالع حسن 

برو8، حي بلعبادي، بلطابق برو8.

دلهم   100.000  : بملا8  لأس 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسنة 
بين  موزعة  للوبحدة  دلهم   100

بلشركاء كالتالي :
بلسيد ياسر خشيني 500 حصة ؛

بلسيد عبد بلوهاب بلعزوزي 500 
حصة.

تسي4 بلشركة ملدة غي4   : بلتسيي4 
ياسر  بلسادة  طرف  من  محدودة 

خشيني وعبد بلوهاب بلعزوزي.
فاتح  في  تبتدئ   : بملالية  بلسنة 

يناير وتنتهي في 31 ديسن 4.
يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : بملدة 

تقييد بلشركة بالسجل بلتجالي.
بلذخي4ة  خصم  بعد   : برلباح 
لقربل  تبعا  بلباقي  يوزع  بلقانونية 
أنصافا حسب حصص كل  بلشركاء 

وبحد منهم.
باملحكنة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
 4104 لقم  تحت  بتنالة  بالبتدبئية 

بتاليخ )1 أكتوبر 0)0).
تقييد  تم   : بلتجالي  بلسجل 
بلشركة لدى مصلحة بلسجل بلتجالي 
باملحكنة بالبتدبئية بتنالة تحت لقم 

130933 بتاليخ )1 أكتوبر 0)0).
من أجل بالستخالص وبلبيان
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STE ACHKA TRAVAUX
ش.ذ.م.م ذبت بلشريك بلوحيد

تأسيس
بنقت�شى عقد عرفي حرل بتنالة 
في 1) يوليو 0)0) تم تحرير بلقوبنين 
بلشريك  ذبت  لش.ذ.م.م  برساسية 

بلوحيد منيزبتها كالتالي :
 STE ACHKA  : بلتسنية 
بلشريك  ذبت  ش.ذ.م.م   TRAVAUX

بلوحيد.
بلهدف : للشركة برهدبف بلتالية :

برشغا8 بملختلفة وبلبناء ؛
بلصحي  بلصرف  أشغا8 
وتكييف  بملائي  وبلعز8  وبلكهرباء 
وبلسباكة وبلنجالة وبلحدبدة  بلهوبء 
بلتجصيص  وأعنا8  وبلصباغة 

وجنيع أعنا8 بلديكول وبلتأثيث ؛

وعنوما جنيع بلعنليات بلتجالية، 

بلصناعية، بملالية، بملنقولة وبلثابتة، 

بملتعلقة بصفة مباشرة أو غي4 مباشرة 

بأحد برهدبف بملذكولة أعاله وبلتي 

من شأنها تسهيل تننية بلشركة.

بملقر : تنالة، لقم 5، شالع حسن 

برو8، حي بلعبادي، بلطابق برو8.

لأس بملا8 : 10.000 دلهم مقسنة 

دلهم   100 100 حصة من فئة  على 

بلسيد  طرف  من  مسددة  للوبحدة 

حسن أشكاوكاو.

تسي4 بلشركة ملدة غي4   : بلتسيي4 

حسن  بلسيد  طرف  من  محدودة 

أشكاوكاو.

فاتح  في  تبتدئ   : بملالية  بلسنة 

يناير وتنتهي في 31 ديسن 4.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : بملدة 

تقييد بلشركة بالسجل بلتجالي.

باملحكنة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

 4119 لقم  تحت  بتنالة  بالبتدبئية 

بتاليخ )1 أكتوبر 0)0).

تقييد  تم   : بلتجالي  بلسجل 
بلشركة لدى مصلحة بلسجل بلتجالي 

باملحكنة بالبتدبئية بتنالة تحت لقم 

130949 بتاليخ )1 أكتوبر 0)0).
من أجل بالستخالص وبلبيان

130 P

PREMIUM STAR
ش.ذ.م.م ذبت بلشريك بلوحيد

تأسيس
بنقت�شى عقد عرفي حرل بتنالة في 

1) سبتن 4 0)0) تم تحرير بلقوبنين 

بلشريك  ذبت  لش.ذ.م.م  برساسية 

بلوحيد منيزبتها كالتالي :

 PREMIUM STAR  : بلتسنية 

ش.ذ.م.م ذبت بلشريك بلوحيد.

بلهدف : للشركة برهدبف بلتالية :

بيع بلعقاقي4 ؛

بلصحي،  بلصرف  أشغا8 

بلسباكة، نجالة برملنيوم، بلصباغة، 

أعنا8  وجنيع  بملطبخ  إكسسوبلبت 

بلديكول وبلتأثيث ؛
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وعنوما جنيع بلعنليات بلتجالية، 
بلصناعية، بملالية، بملنقولة وبلثابتة، 
بملتعلقة بصفة مباشرة أو غي4 مباشرة 
بأحد برهدبف بملذكولة أعاله وبلتي 

من شأنها تسهيل تننية بلشركة.
بلتجالي  محل  تنالة،   :  بملقر 
لقم 15، إقامة بلنخيلة، لقم 5/11).
لأس بملا8 : 50.000 دلهم مقسنة 
دلهم   100 500 حصة من فئة  على 
بلسيد  طرف  من  مسددة  للوبحدة 

طرج محند.
تسي4 بلشركة ملدة غي4   : بلتسيي4 
محدودة من طرف بلسيد طرج محند.
بلسنة بملالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسن 4.
يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : بملدة 

تقييد بلشركة بالسجل بلتجالي.
بإليدبع بلقانوني : تم لدى مصلحة 
بتنالة  بالبتدبئية  باملحكنة  بلسجل 
أكتوبر   (0 بتاليخ   418( لقم  تحت 

.(0(0
تقييد  تم   : بلتجالي  بلسجل 
بلشركة لدى مصلحة بلسجل بلتجالي 
باملحكنة بالبتدبئية بتنالة تحت لقم 

7)1310 بتاليخ 0) أكتوبر 0)0).
من أجل بالستخالص وبلبيان

131 P

CAPMASBAH
س.ت بلرباط : 809)7

حل بلشركة
1 - بنقت�شى عقد عرفي حرل بتنالة 
في 18 يونيو 0)0)، قرل بلجنع بلعام 
 CAPMASBAH لشركة  بالستثنائي 
دلهم،   (0.000 لأسنالها  ش.ذ.م.م 
مقرها بتنالة، تجزئة بملحيط، لقم )، 

ما يلي :
بلفسخ بملسبق وتصفية بلشركة ؛
بتنالة،  بلتصفية  مقر  تحديد 

تجزئة بملحيط، لقم ) ؛
ببربهيم  مسرول  بلسيد  تعيين 

كنصفية للشركة بدون مقابل.
) - تم بإليدبع بلقانوني لدى كتابة 
بالرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   16 بتاليخ 

.107745
من أجل بالستخالص وبلبيان
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 CENTRE DE RADIOLOGIE
AL MANAL

شركة ذبت مسؤولية محدودة
لأسنالها : 000.000.) دلهم

بملقر بالجتناعي : يعقوب بملنصول، 
لوتيسنو بمل 4، بالضافة 3

بلسجل بلتجالي بالرباط لقم : 
115555

تفويت برسهم
بتاليخ  خاص  لعقد   وفقا 
بلسيد  قام   ،(0(0 سبتن 4   10  
جنيع  تحت  ونقل  ببيع  بلنوبلي  علي 
شنوال،  بركث4  بلعادية  بلضنانات 
5000 سهم بقينة بسنية 100 دلهم 
مالجتي  حسناء  بلسيدة  من  لكل 

وبلسيد ببربهيم أكدل.
وفقا ملدبوالت 10 سبتن 4 0)0)، 

قرل بلجنع بلعام بالستثنائي ما يلي :
بلنظام  من  و7   6 بملوبد  تعديل 

برسا�شي.
بملادة 9 : بملساهنات

وقت  بلشركة،  إلى  بإلحضال  تم 
إنشائها مبلغ نقدي قدله 000.000.) 
عنه  بإلفربج  تم  بلذي  بملبلغ  دلهم 
باسم  حساب  في  وإيدبعه  بالكامل 

بلشركة.
مالجتي  حسناء  بلسيدة 

1.030.000 دلهم ؛
 970.000 أكدل  ببربهيم  بلسيد 

دلهم ؛
 (.000.000 مبلغ  بملجنوع  في 

دلهم.
بملادة 7 : بلرأسنا8 بالجتناعي

 (.000.000 في  بملا8  لأس  يحدد 
دلهم مقسم إلى 0.000) سهم بقينة 
للوبحدة،  دلهم   100 تبلغ  بسنية 
بلشركاء،  قبل  من  بالكامل  مشت4كة 
ومدفوع بالكامل ومخصص للشركاء 
بنا يتناسب مع مساهنات كل منهم 

وهي كالتالي :
 10300 مالجتي  حسناء  بلسيدة 

حصة ؛
بلسيد ببربهيم أكدل 9700 حصة ؛

في بملجنوع 0.000) حصة.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

باملحكنة  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

بلتجالية بالرباط في 0) أكتوبر 0)0) 

تحت لقم 107817.
لالستخربج وبلذكر

بلتسيي4

133 P

MNASRA INDUSTRIE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بشريك وحيد
لأسنالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : كلم 8، بلطريق 

بلثانوية 06)، بملناصرة، ضوبحي 

بلقنيطرة

توسيع نشاط بلشركة
وتأكيد بملقر بالجتناعي

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

أغسطس   10 بتاليخ  بلعادي  بلغي4 

بلوحيد لشركة  بلشريك  قرل   (0(0

 MNASRA INDUSTRIE SARL AU

ما يلي :

توسيع نشاط بلشركة كالتالي :

)إنتاج  بملعدنية  بللوبزم  صانع 

بملعادن) ؛

مقاو8 في نقل بلبضائع.

توطين  إلغاء   : بالجتناعي  بملقر 

في  بلشركة وتعويضها بعقدة بلكربء 

نفس بملقر بلكائن ب : كلم 8، بلطريق 

ضوبحي  بملناصرة،   ،(06 بلثانوية 

بلقنيطرة.
من بلقانون  و5   ( تغيي4 بلفصو8 

برسا�شي للشركة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالقنيطرة تحت لقم 1)794 

بتاليخ 17 سبتن 4 0)0).

134 P

STE MERWES
SARL AU

مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بالقنيطرة بتاليخ 17 سبتن 4 0)0) تم 

تأسيس شركة ذبت مسؤولية محدودة 

وبلتي تحنل بلخصائص بلتالية :

بلتسنية : »شركة مي4وس«.
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
مج   157 لقم   : بالجتناعي  بملقر 

بلشعبي أطلس )، بلقنيطرة.
بلهدف بالجتناعي :
نقل بملستخدمين ؛

بلعنليات  كل  عامة  وبصفة 
لها  بلتي  وبملالي  وبلعقالية  بلتجالية 
من  وبلتي  بلشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها بملساهنة في تننية بلشركة.
من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.
بلتسيي4 : أسند إلى بلسيد مرغادي 

عبد بلحق.
فاتح  من  تبتدئ   : بملالية  بلسنة 
ديسن 4 من كل سنة ما   31 يناير إلى 
تاليخ  من  تبتدئ  برولى  بلسنة  عدب 

بلتسجيل.
لأس بملا8 : حدد في مبلغ 100.000 
دلهم مقسنة إلى 1000 حصة بقينة 

100 دلهم للوبحدة.
بالسجل  بلتقييد  تم   : بلتقييد 
بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلتجالي 
 (0(0 أكتوبر   7 بتاليخ  بالقنيطرة 

تحت لقم 56491.
135 P

2HA-SSAN TRANS
شركة ذبت مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
محرل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بالقنيطرة بتاليخ 5 أكتوبر 0)0)  تم 
إنشاء شركة ذبت مسؤولية محدودة 

ذبت بلخاصيات بلتالية :
.2HA-SSAN TRANS : بالسم

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 
مسؤولية محدودة.

بملوضوع بالجتناعي :
مقاو8 نقل برشخاص ؛
أشغا8 مختلفة أو بناء.

بملدة : 99 سنة.
أنوب8،  شالع   4 لقم   (3  : بملقر 
مينوزة،  مكتب   11 بلزهول  عنالة 

بلقنيطرة.
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بلرأسنا8 : 100.000 دلهم مقسنة 

دلهم   100 حصة من فئة   1000 إلى 

للحصة بلوبحدة.

بلحصص :

بلصالحي عبد بلسالم 500 حصة ؛

بلسيد بلربية حسن 500 حصة.

عبد  بلصالحي  بلسيد   : بلتسيي4 

غي4  ملدة  للشركة  كنسي4  بلسالم 

محدودة.

بلسجل بلتجالي لقم : 1)566.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة.

للشركة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلقنيطرة  بالبتدبئية   باملحكنة 

14 أكتوبر 0)0) تحت لقم 1)566.

136 P

فريومار
شركة محدودة بملسؤولية ذبت 

شريك وحيد

لأسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : بالقنيطرة، بملتجر 

لقم 3، تجزئة 74 ب 3، بملغرب 

بلعربي، بلقنيطرة

محرل  عرفي  عقد  بنقت�شى   -  1

وضع  تم   (0(0 سبتن 4   9 بتاليخ 

محدودة  لشركة  برسا�شي  بلنظام 

ذبت  وحيد  شريك  ذبت  بملسؤولية 

بملنيزبت بلتالية :

بلشركة تسمى شركة   : بلتسنية 

»فريومال« شركة محدودة بملسؤولية 

ذبت شريك وحيد.

بملوضوع : غرض بلشركة سوبء في 

بملغرب أو في بلخالج :

أعنا8 مختلفة ؛

بلت 4يد بلتجالي وبلصناعي ؛

مكيف هوبء ؛

تركيب وصيانة جنيع أنوبع أجهزة 

بلتكييف ؛

تركيب وصيانة بلكهرباء وبلسباكة ؛

شفط  أنظنة  وصيانة  تركيب 

بلدخان ؛

أجهزة  وتركيب  وبيع  تأجي4 

بلتكييف وبلسباكة وبلحريق ؛

بملضغوط  بلهوبء  تركيب وصيانة 

وبلسوبئل ؛

وبلسباكة  بلكهربائية  بملوبد  تاجر 

وبلسالمة من بلحريق وبلغاز ؛

بلنال  أبوبب  وصيانة  تركيب 

وحنفيات بلحريق ؛

تركيب وصيانة موبد بلحناية من 

بلحريق وبلغاز ؛

تركيب بلبناء وبلت 4يد ؛

باالستي4بد  يقوم  بلذي  بلتاجر 

وبلتصدير ؛

بلعنليات  جنيع  أعم،  وبشكل 

بلقانونية وبالقتصادية  من أي نوع، 

بملتعلقة  وبملالية وبملدنية وبلتجالية، 

بأي أشياء  أو  بالكائن بملذكول أعاله 

أخرى مناثلة أو ذبت صلة يحتنل أن 

تفضل، بشكل مباشر أو غي4 مباشر، 

بمتدبدها  أو  بلشركة  من   بلغرض 

أو تطويرها.

لقم  بملتجر   : بالجتناعي  بملقر 

بملغرب بلعربي،   ،3 ب   74 تجزئة   ،3

بلقنيطرة.

في محدودة  بلشركة   :  بملدة 

 99 سنة ببتدبء من تقييدها بالسجل 

بلتجالي.

لأس بملا8 : حدد لأسنا8 بلشركة 

مقسنة  دلهم   100.000 مبلغ  في 

1000 حصة بجتناعية من فئة  على 

100 دلهم في ملكية بلشريك بلوحيد 

بلسيد بلحسين أيت بعنر.

بعنر  آيت  بلسيد   : بلتسيي4 

بلحسين، مغربي بلجنسية من موبليد 

بلحامل  زبكولة،  في   1976 مالس   7

 PB(9317 لقم  بلوطنية  للبطاقة 

5 شالع يعقوب بملنصول،  وبملقيم في 

تعيينه  تم  بلقنيطرة   ،3 لقم  شقة 

كنسي4 للشركة لفت4ة غي4 محدودة.

تم بلتقييد بالسجل بلتجالي   -  (

في  بالقنيطرة  بالبتدبئية   للنحكنة 

15 أكتوبر 0)0) تحت لقم 56689.

137 P

TECHNIQUE MONTAGE
SARL AU

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بشريك وحيد
لأسنالها : 10.000 دلهم

مقر بلشركة : محل باملغرب بلعربي 

)A لقم 69) بي4 لبمي، بلقنيطرة

بناء على محضر بجتناع بلجنعية 

بلعامة غي4 بلعادية بتاليخ 15 سبتن 4 

0)0) تقرل ما يلي :

بيع جنيع حصص  بملوبفقة على 

 100 بقينة  حصة   100 بلشركة أي 

دلهم بملنلوكة لكل من بلسيد بلعسالي 

وبلسيد  حصة،   60 مالك  بوشعيب 

بلولد  أبو  بلسيدة  أيوب،  بلعسالي 

منة، بلسيدة بلعسالي سهام وبلسيدة 

حصص   10 بلعسالي وهيبة ينلكون 

لكل منهم، أي ما مجنوعه 40 حصة 

لصالح بلسيد لشيد أيت أحنين.

للشركة  بلقانوني  بلشكل  تحويل 

من شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

إلى شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بشريك وحيد.

بستقالة بلسيد بلعسالي بوشعيب 

إبربء  منحه  وتم  كنسي4  مهامه  من 

ذمة نهائيا وكامال وبدون تحفظات.

تعيين بلسيد لشيد أيت أحنين، 

 G4503(( بلحامل للبطاقة بلوطنية لقم

مسي4ب للشركة ملدة غي4 محدودة.

محل   : إلى  بلشركة  مقر  نقل 
بي4   (69 لقم   A( بلعربي  باملغرب 

لبمي، بلقنيطرة.

بلتعديل بملقابل للنظام برسا�شي.

صالحيات بإلجربءبت.

تم بإليدبع بلقانوني بالسجل   -  (

بلتجالي للنحكنة بالبتدبئية بلقنيطرة 

في 15 أكتوبر 0)0) تحت لقم 79650.
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KEY PROJECT PARTNERS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بشريك وحيد
لأسنالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : 15، زنقة سبو، 
مركز بملعامالت »الشوب«، مكتب 
لقم )، بلطابق بلخامس، بلقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بالقنيطرة، تم وضع بلقانون برسا�شي 
بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  لشركة 
بملوبصفات  ذبت  وحيد   بشريك  

بلتالية :
 KEY PROJECT  : بلتسنية 

.PARTNERS SARL AU
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة بشريك وحيد.
15، زنقة سبو،   : بملقر بالجتناعي 
مكتب  »الشوب«،  بملعامالت  مركز 

لقم )، بلطابق بلخامس، بلقنيطرة.
موضوع بلشركة : 

وبلتحقيق  بلدلبسات  مكتب 
وبربحاث ؛

بالستشالة في بلتسيي4 ؛
عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط بلشركة.
لأسنا8  حدد   : بلشركة  لأسنا8 
دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 
بجتناعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محرلة  للوبحدة  دلهم   100 بقينة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

بلشركاء كالتالي :
 1000 وشاني  نرجس  بلسيدة 

حصة.
بملدة : 99 سنة.

بلتسيي4 : أسند إلى بلسيدة نرجس 
بلحاملة  مغربية،  بلجنسية  وشاني، 

.CD1077(6 للبطاقة بلوطنية لقم
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4.
بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  تم 
باملحكنة بالبتدبئية بالقنيطرة تحت 

لقم 56659 بتاليخ 15 أكتوبر 0)0).
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LES PISCIACAIS ASSOCIES
شركة محدودة بملسؤولية

لأسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 8 س ب تال8 

كابو، بلطابق برل�شي، شقة لقم 1، 

بلوك أش 93150 مرتيل

تأسيس بلشركة
بنقت�شى عقد عرفي سجل   : أوال 

 ،(0(0 سبتن 4   16 بتاليخ  بنرتيل 

لشركة  برسا�شي  بلقانون  حرل 

محدودة بملسؤولية تحنل بملوبصفات 

بلتالية :

 LES PISCIACAIS  : بلتسنية   -  1

.ASSOCIES SARL

) - بلهدف : هدف بلشركة :

نقل بلبضائع دبخل وخالج ألض 

بلوطن.

3 - بملقر بالجتناعي : 8 س ب تال8 

كابو، بلطابق برل�شي، شقة لقم 1، 

بلوك أش 93150 مرتيل.

4 - بملدة : 99 سنة.

حدد   : بملا8 بالجتناعي  لأس   -  5

دلهم   100.000 مبلغ  في  بملا8  لأس 

 100 1000 حصة بقينة  موزع على 

بين  موزعة  بلوبحدة  للحصة  دلهم 

بلشركاء على بلشكل بلتالي :

بلسيد عنجاف لشيد 500 حصة ؛

بلسيد بوشتاتن بدل 500 حصة ؛

بملجنوع : 1000 حصة.

6 - بإلدبلة : تدبل بلشركة من قبل 

بملسي4ين بلوحيدين :

بلسيد عنجاف لشيد ؛

بلسيد بوشتاتن بدل.

7 - بلسنة بملالية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسن 4.

8 - بلحصص : تقتطع 5% إلنشاء 

ويخصص  بلقانوني  بالحتياطي  بملا8 

بلفائض حسب قربل بلشركاء.

تم تسجيل بلشركة بالسجل   -  II

أكتوبر   16 بتاليخ  بتطوبن  بلتجالي 

0)0) تحت لقم 7807).
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STE HAD-CONFECT

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بشريك وحيد

لأسنالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : طريق طنجة، 

بلسنيحيين، تطوبن

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم وضع بلقانون برسا�شي  بتطوبن، 

بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  لشركة 

بملوبصفات  ذبت  وحيد  بشريك 

بلتالية :

 STE HAD-CONFECT : بلتسنية

.SARL AU

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة بشريك وحيد.

طنجة،  طريق   : بالجتناعي  بملقر 

حي بلسنيحيين، تطوبن.

موضوع بلشركة :

صنع بملالبس ؛

بالستي4بد وبلتصدير.

لأسنا8  حدد   : بلشركة  لأسنا8 

دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 

بجتناعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محرلة  للوبحدة،  دلهم   100 بقينة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على بلشركاء 

كالتالي :

بلسيد حدنان لشيد 1000 حصة.

بملدة : 99 سنة.

بلتسيي4 : أسند إلى بلسيد حدنان 

بلحامل  مغربية،  بلجنسية  لشيد، 

.L388419 للبطاقة بلوطنية لقم

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4.

بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  تم 

لقم  بتطوبن  بالبتدبئية  باملحكنة 

بتاليخ   (179(8( بلسلبية  بلشهادة 

14 سبتن 4 0)0).
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AMAZON PRINT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بشريك وحيد
لأسنالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : زبوية شالع محند 
بلخامس وزنقة صالح بلدين وزنقة 
بلحنصالي، إقامة طنكرب بملركز، 
 ،C18 بلطابق بلثالث، بلشقة

بلقنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بالقنيطرة، تم وضع بلقانون برسا�شي 
بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  لشركة 
بملوبصفات  ذبت  وحيد  بشريك 

بلتالية :
 AMAZON PRINT  : بلتسنية 

.SARL AU
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة بشريك وحيد.
شالع  زبوية   : بالجتناعي  بملقر 
محند بلخامس وزنقة صالح بلدين 
طنكرب  إقامة  بلحنصالي،  وزنقة 
 ،C18 بملركز، بلطابق بلثالث، بلشقة

بلقنيطرة.
موضوع بلشركة :

مطبعي ؛
بائع بلولق بالتقسيط.

لأسنا8  حدد   : بلشركة  لأسنا8 
دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 
بجتناعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محرلة  للوبحدة،  دلهم   100 بقينة 
بكاملها، مكتتبة وموزعة على بلشركاء 

كالتالي :
بلسيد بملرببط عالء 1000 حصة.

بملدة : 99 سنة.
بلتسيي4 : أسند إلى بلسيد بملرببط 
بلحامل  مغربية،  بلجنسية  عالء، 

.G465((7 للبطاقة بلوطنية لقم
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4.
بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  تم 
باملحكنة بالبتدبئية بالقنيطرة تحت 

لقم 56489 بتاليخ 7 أكتوبر 0)0).
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B.N.S ENNOURI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لأسنالها 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : بلزنقة 10، لقم 

50، حي بإللشاد، بلقنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بالقنيطرة تم وضع بلقانون برسا�شي 

لشركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بملوبصفات بلتالية :

 B.N.S ENNOURI  : بلتسنية 

.SARL

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مسؤولية محدودة.

10، لقم  بلزنقة   : بملقر بالجتناعي 

50، حي بإللشاد، بلقنيطرة.

بآلالت  بيع   : بلشركة  موضوع 

بلفالحية بملستعنلة.

بائع بلزيتون بالتقسيط.

بالستي4بد وبلتصدير.

لأسنا8  حدد   : بلشركة  لأسنا8 

دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 

 100 1.000 حصة بقينة  مقسم إلى 

بكاملها،  محرلة  للوبحدة،  دلهم 

مكتتبة وموزعة على بلشركاء كالتالي :

 330  : بلقاسم  بلنولي  بلسيد 

حصة.

 330  : سعيد  بلنولي  بلسيد 

حصة.

 340  : بلسيد بلنولي نول بلدين 

حصة.

بملدة : 99 سنة.

بلتسيي4 : أسند إلى بلسيد بلنولي 

بلحامل  بلجنسية مغربية،  بلقاسم، 

.WB8574 لبطاقة بلتسجيل لقم

بلسنة بملالية : من فاتح يناير  إلى 

31 ديسن 4.

بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  تم 

باملحكنة بالبتدبئية بالقنيطرة تحت 

لقم 56655 بتاليخ 14 أكتوبر 0)0).

143 P



14685 الجريدة الرسميةعدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0)) 

EL ALJI & ZRHANA IMMO

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لأسنالها 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : متجر لقم 1، بقعة 

167)، قصبة مهدية 1R، بلقنيطرة

تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بالقنيطرة تم وضع بلقانون برسا�شي 

لشركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بملوبصفات بلتالية :

 EL ALJI & ZRHANA : بلتسنية 

.IMMO SARL

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مسؤولية محدودة.

 ،1 لقم  متجر   : بالجتناعي  بملقر 

 ،1R مهدية  قصبة   ،(167 بقعة 

بلقنيطرة.

موضوع بلشركة : منعش عقالي.

برشغا8 بملختلفة أو بلبناء.

نقل بلبضائع.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط بلشركة.

لأسنا8  حدد   : بلشركة  لأسنا8 

دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 

 100 1.000 حصة بقينة  مقسم إلى 

بكاملها،  محرلة  للوبحدة،  دلهم 

مكتتبة وموزعة على بلشركاء كالتالي :

بلسيد بزغانة شكي4 : 500 حصة.

بلسيد بلعلج حنيد : 500 حصة.

بملدة : 99 سنة.

أسند إلى بلسيد بزغانة   : بلتسيي4 

شكي4 وبلسيد بلعلج حنيد.

بلسنة بملالية : من فاتح يناير  إلى 

31 ديسن 4.

بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  تم 

باملحكنة بالبتدبئية بالقنيطرة تحت 

لقم 56707 بتاليخ 19 أكتوبر 0)0).
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LACHGAR YOUSSEF TRANS

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بشريك وحيد

لأسنالها 100.000 دلهم

 ،L بملقر بالجتناعي : لقم 179، بلوك

بوالد بوجيه، بلقنيطرة

تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بالقنيطرة تم وضع بلقانون برسا�شي 

بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  لشركة 

بملوبصفات  ذبت  وحيد  بشريك 

بلتالية :

 LACHGAR YOUSSEF : بلتسنية

.TRANS SARL AU

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

بملقر بالجتناعي : لقم 179، بلوك 

L، بوالد بوجيه، بلقنيطرة.

مقاو8 في نقل   : موضوع بلشركة 

بملستخدمين.

لأسنا8  حدد   : بلشركة  لأسنا8 

دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 

 100 1.000 حصة بقينة  مقسم إلى 

بكاملها،  محرلة  للوبحدة،  دلهم 

مكتتبة وموزعة على بلشركاء كالتالي :

 : يوسف  موالي  لشكر  بلسيد 

1000 حصة.

بملدة : 99 سنة.

أسند إلى بلسيد لشكر   : بلتسيي4 

مغربية،  بلجنسية  يوسف،  موالي 

لقم  بلوطنية  للبطاقة  بلحامل 

.GA90054

بلسنة بملالية : من فاتح يناير  إلى 

31 ديسن 4.

بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  تم 

باملحكنة بالبتدبئية بالقنيطرة تحت 

لقم 54767 بتاليخ 7 يوليو 0)0).
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 SOCIETE HAITAAM

NEGOCE EQUIPEMENTS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بشريك وحيد
لأسنالها 100.000 دلهم

 ،(F ،(55 بملقر بالجتناعي : لقم

تجزئة بملغرب بلعربي، بلقنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بالقنيطرة بتاليخ ) أكتوبر 017)، تم 

وضع بلقانون برسا�شي لشركة ذبت 

وحيد  بشريك  بملحدودة  بملسؤولية 

ذبت بملوبصفات بلتالية :

 SOCIETE HAITAAM  : بلتسنية 

 NEGOCE EQUIPEMENTS SARL

.AU

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 ،(F ،(55 لقم : بملقر بالجتناعي 

تجزئة بملغرب بلعربي، بلقنيطرة.

برشغا8   : بلشركة  موضوع 

بملختلفة.

بلفالحة.

بلتجالة بصفة عامة.

وسيط ومسي4 برسوبق.

بالتقسيط  بلغذبئية  بملوبد  بيع 

ونصف بلجنلة وبالجنلة.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط بلشركة.
لأسنا8  حدد   : بلشركة  لأسنا8 

دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 

 100 1.000 حصة بقينة  مقسم إلى 

بكاملها،  محرلة  للوبحدة،  دلهم 

مكتتبة وموزعة على بلشركاء كالتالي :

 1000  : بلقليعي  بلسعيد  بلسيد 

حصة.

بملدة : 99 سنة.

بلتسيي4 : أسند إلى بلسيد بلسعيد 

بلحامل  بلجنسية مغربية،  بلقليعي، 

 .GB91990 لقم  بلوطنية  للبطاقة 

ملدة غي4 محدودة.

بلسنة بملالية : من فاتح يناير  إلى 

31 ديسن 4.

بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  تم 
باملحكنة بالبتدبئية بالقنيطرة تحت 
لقم 48117 بتاليخ 18 أكتوبر 017).
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JAD.L
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بشريك وحيد
لأسنالها 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : بوالد بوجيه، 
بلوك A، لقم 7)1، متجر لقم )، 

بلقنيطرة
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بالقنيطرة، تم وضع بلقانون برسا�شي 
بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  لشركة 
بملوبصفات  ذبت  وحيد  بشريك 

بلتالية :
.JAD.L SARL AU : بلتسنية

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

بوجيه،  بوالد   : بالجتناعي  بملقر 
 ،( لقم  متجر   ،1(7 لقم   ،A بلوك 

بلقنيطرة.
بملوبد  بيع   : بلشركة  موضوع 

بلكيناوية.
أو  بملختلفة  برشغا8  في  مقاو8 

بلبناء.
عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط بلشركة.
لأسنا8  حدد   : بلشركة  لأسنا8 
دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 
 100 1.000 حصة بقينة  مقسم إلى 
بكاملها،  محرلة  للوبحدة،  دلهم 
مكتتبة وموزعة على بلشركاء كالتالي :
بلسيد ملريني حنيد : 1000 حصة.

بملدة : 99 سنة.
أسند إلى بلسيد ملريني   : بلتسيي4 
بلحامل  مغربية،  بلجنسية  حنيد، 

.Z4(3118 للبطاقة بلوطنية لقم
بلسنة بملالية : من فاتح يناير  إلى 

31 ديسن 4.
بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  تم 
باملحكنة بالبتدبئية بالقنيطرة تحت 
لقم 56641 بتاليخ 14 أكتوبر 0)0).
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SANA SAKANE
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
لأسنالها : 100.000 دلهم

مقر ها بالجتناعي : زبوية زنقة لبنان 
وببن بطوطة مكتب ) بلقنيطرة

مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 (0(0 أكتوبر   ( بتاليخ  بالقنيطرة 
وضع بلقانون برسا�شي لشركة ذبت 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

لتكون خاصياتها كالتالي :
بلتسنية : سانا سكن ش.م.م.

بلهدف : منعش عقالي.
بملقر بالجتناعي : زبوية زنقة لبنان 

وببن بطوطة مكتب ) بلقنيطرة.
من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

بلتسجيل بلنهائي بالسجل بلتجالي.
بلرحيوي  بلسيد   : بلشركاء 

عبد بلعزيز.
بلسنة بالجتناعية : من فاتح يناير  

إلى 31 ديسن 4.
بلرحيوي  بلسيد  عين   : بلتسي4  

عبد بلعزيز كنسي4 للشركة.
قد تم تسجيل بلشركة بالسجل 
بلتجالي لدى كتابة ضبط بملحكنة 
لقم  تحت  بالقنيطرة  بالبتدبئية 

.56661
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SANI LILISKANE
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

لأسنالها : 10.000 دلهم
مقر ها بالجتناعي : زبوية زنقة لبنان 

وببن بطوطة مكتب ) بلقنيطرة
مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 (0(0 أكتوبر   ( بتاليخ  بالقنيطرة 
وضع بلقانون برسا�شي لشركة ذبت 
مسؤولية محدودة لتكون خاصياتها 

كالتالي :
بلتسنية : ساني لإلسكان ش.م.م.

بلهدف : منعش عقالي.
بملقر بالجتناعي : زبوية زنقة لبنان 

وببن بطوطة مكتب ) بلقنيطرة.
من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

بلتسجيل بلنهائي بالسجل بلتجالي.

بلرحيوي  بلسيد   : بلشركاء 
عبد بلعزيز - بلرحيوي يونس.

بلسنة بالجتناعية : من فاتح يناير  
إلى 31 ديسن 4.

بلرحيوي  بلسيد  عين   : بلتسيي4  
يونس كنسي4 للشركة.

قد تم تسجيل بلشركة بالسجل 
بلتجالي لدى كتابة ضبط بملحكنة 
 15 بتاليخ  بالقنيطرة  بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 56685.
149 P

بئتنانية أبعقيل
زنقة جبل تازكة، عنالة 10، مكتب 1، أكدب8، 

بلرباط
0537779893

SOMAGARD
SARL

RC 125329/RABAT
بلعامة  بلجنوع  بنقت�شى 
 (0(0 سبتن 4   7 بالستثنائية بتاليخ 

تقرل ما يلي :
1 - تحويل بملقر بالجتناعي للشركة 
من زنقة بل 4كة عنالة 11 شقة 3 بالد 
بملنصول  يعقوب  في هللا  بلرجا  لحلو 
 (53 بلرباط إلى بملقر بلجديد : عنالة 

شقة 3 شالع بلقاهرة تنالة.
600 حصة في ملكية  تفويت   -  (
بلرماش أمينة للسيد بوحاف محند.

3 - تحديث بلقانون برسا�شي.
بالسجل  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالي للنحكنة بلتجالية بالرباط 
تحت لقم 107797 بتاليخ 0) أكتوبر 

.(0(0
للخالصة وبلنشر

150 P

RAHAF PLAZA
SARL AU

لأسنالها : 100.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : عنالة 51) حي 

كرينة محل لقم أ1 و أ) سال
 10 بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
شركة  تأسيس  تم   ،(0(0 سبتن 4 
ش.م.م  بالزب«  »لهاف  بسم  تحنل 

ش.و« تتوفر على بملنيزبت بلتالية :

حي   (51 عنالة   : بملقر بالجتناعي 

كرينة محل لقم أ1 و أ) سال

بلهدف بالجتناعي : مخ زة.

بيع بلحلويات بالتقسيط.

تنظيم بلحفالت.

بملدة : 99 سنة.

دلهم   100.000  : بملا8  لأس 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

دلهم موزع كنا يلي :

 1000 بالعوني  جنيعة  بلسيدة 

حصة.

بلسيد عبد بلهادي جبون.

بلسيدة  تعيين  تم   : بلتسيي4 

جنيعة بالعوني وبلسيد عبد بلهادي 

غي4  ملدة  للشركة  كنسي4ين  جبون 

محدودة.

من  تبتدئ   : بالجتناعية  بلسنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسن 4.

لتكوين  بعد بقتطاع %5   : برلباح 

يوزع  بلقانوني  بالحتياط  صندوق 

بلباقي على بلشركاء حسب حصصهم.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلسجل  تحت  بسال  بالبتدبئية 

بلتجالي لقم 181)3.

151 P

RIAD ASSISTANCE

SARL AU

بلحل بملسبق للشركة

للشركة  بلوحيد  بلشريك  بجتنع 

 RIAD ASSISTANCE SARL AU

نوفن 4   10 يوم  بستثنائي  جنع  في 

017)، وقرل ما يلي :

بلحل بملسبق للشركة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بالرباط تحت لقم 96759.

152 P

بئتنانية محند بوزبع

تنالة

FONCIERE AL MAJD
س.ت ببن سلينان : 97)5

تحويل مقر بلشركة
تحيين بلقوبنين برساسية للشركة

حرل  عرفي  عقد  بنقت�شى   -  1

قرل   ،(0(0 ف 4بير   19 في  ببوزنيقة 

لشركة  بالستثنائي  بلعام  بلجنع 

»FONCIERE AL MAJD« ش.ذ.م.م. 

لأسنالها  وحيد،  شريك  ذبت 

ببوزنيقة  مقرها  دلهم   4.000.000

بلشربط،  جناعة  بالحربل،  دوبل 

ص.ب. لقم 176، ما يلي :

عنالة  إلى  بلشركة  مقر  تحويل 

بلصباح،  تنالة،   - بلصخي4بت 

بلرخوخة - سيدي بوعبيد، دوبل بوالد 

مسون، ص.ب. 4599.

برساسية  بلقوبنين  تحيين 

للشركة.

من   4 بملادة  تعديل  تم  وبذلك 

بلقوبنين برساسية للشركة.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  (

باملحكنة  بلتجالي  بلسجل  مصلحة 

بتاليخ  سلينان  بابن  بالبتدبئية 

13 أكتوبر 0)0) تحت لقم 4)3.
من أجل بالستخالص وبلبيان

153 P

بئتنانية محند بوزبع

تنالة

COUVDINDE
س.ت ببن سلينان : 1)16

تحويل مقر بلشركة
تحيين بلقوبنين برساسية للشركة

حرل  عرفي  عقد  بنقت�شى   -  1

قرل   ،(0(0 ف 4بير   19 في  ببوزنيقة 

لشركة  بالستثنائي  بلعام  بلجنع 

ذبت  ش.ذ.م.م.   »COUVDINDE«

 7.000.000 لأسنالها  شريك وحيد، 

دلهم مقرها ببوزنيقة دوبل بالحربل، 

 ،176 لقم  ص.ب.  جناعة بلشربط، 

ما يلي :
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عنالة  إلى  بلشركة  مقر  تحويل 

بلصخي4بت، عين بلروز، دوبل بلحجر.

برساسية  بلقوبنين  تحيين 

للشركة.

من   4 بملادة  تعديل  تم  وبذلك 

بلقوبنين برساسية للشركة.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  (

باملحكنة  بلتجالي  بلسجل  مصلحة 

بتاليخ  سلينان  بابن  بالبتدبئية 

13 أكتوبر 0)0) تحت لقم 3)3.
من أجل بالستخالص وبلبيان

154 P

STE SMARTE RENOVATION
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

تأسيس بلشركة
بنوجب عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

13 سبتن 4 0)0) تم تأسيس بلشركة 

ذبت بملنيزبت بلتالية :

 STE  : بالجتناعية  بلتسنية 

ش.م.م   SMARTE RENOVATION

8.و.

في  مقاو8   : بالجتناعي  بلهدف 

برعنا8 بملختلفة وبلبناء.

بل 4بهنة  دوبل   : بالجتناعي  بملقر 

عامر سال.

بلرأسنا8 : 100.000 دلهم مجزأة 

دلهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

للحصة.

مني4  بلسيد  تعيين  تم   : بلتسيي4 

غي4  ملدة  للشركة  كنسي4  بلصيد 

محدودة.

يناير  فاتح  من   : بملالية  بلسنة 

ديسن 4 من كل سنة ما عدب   31 إلى 

تاليخ  من  تبتدئ  بلتي  برولى  بلسنة 

بلتسجيل بالسجل بلتجالي.

تم بإليدبع بلقانوني لدى مصلحة 

بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  كتابة 

بالرباط بتاليخ 8 أكتوبر 0)0) تحت 

لقم 069)3.

155 P

3B GEOBIM
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
قد   (0(0 أكتوبر   16 بلرباط بتاليخ 
بملسؤولية  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدودة بشريك وحيد.
.3B GEOBIM : بلتسنية

وشربء  بيع   : بالجتناعي  بلهدف 
معدبت تكنولوجيا بملعلوميات.

دلهم   10.000  : لأسنا8 بلشركة 
مقسنة إلى 100 حصة من فئة 100 

دلهم للحصة بلوبحدة.
من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.
يناير  فاتح  من   : بملالية  بلسنة 
ما  سنة  كل  من  ديسن 4   31 إلى  
تاليخ  من  تبتدئ  برولى  بلسنة  عدب 

بلتسجيل.
 ( لقم  بلشقة   18 عنالة   : بملقر 
 - بلقصبة  بلخامس،  محند  شالع 

تنالة.
بملسي4 : بلسيد مصطفى بوكبش.

بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 
.130919

156 P

STE LAIA & KOKO
SARL

تكوين شركة محدودة بملسؤ و لية
بالرباط  مؤلخ  محضر  بنقت�شى 
وضع  تم   ،2020ّ سبتن 4   9 بتاليخ 
بلقوبنين برساسية لشركة محدودة 

بملسؤولية ذبت بملنيزبت بلتالية :
بلهدف : بلتصنيم بلدبخلي.
تنسيق بلحدبئق بملستدبمة.

أشغا8  أو  بملتعددة  برشغا8 
بلبناء.

بملقر : عنالة لقم 30، شقة لقم 8 
شالع موالي أحند بلوكيلي، حسان.

بنا  بملا8  لأس  حدد   : بملا8  لأس 
قدله 100.000 دلهم.

غي4  ملدة  بلشركة  تدبل   : بلتسيي4 
محدودة من طرف :

بلسيد بالكولة شكيب.
بلسيدة بلساي�شي ليلى.

بكتابة  تم   : بلقانوني  لإليدبع 
بالرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
بتاليخ 14 أكتوبر 0)0) لقم بلسجل 

بلتجالي : 7)1467.
.D : 107685

157 P

STE CREMERIE DE PARIS
SARL AU

تكوين شركة محدودة بملسؤولية 
ذبت بلشريك بلوحيد

بالرباط  مؤلخ  محضر  بنقت�شى 
تم وضع   (0(0 أغسطس   10 بتاليخ 
بلقوبنين برساسية لشركة محدودة 
بملسؤولية ذبت بلشريك بلوحيد ذبت 

بملنيزبت بلتالية :
بلهدف : حلوبني.
مطعم )سناك).

بالستي4بد وبلتصدير.
زبوية شالع بلحسن بلثاني   : بملقر 
إقامة   8 وشالع موالي لشيد عنالة 

سلينة ) سال بلجديدة.
بنا  بملا8  لأس  حدد   : بملا8  لأس 

قدله 100.000 دلهم.
غي4  ملدة  بلشركة  تدبل   : بلتسيي4 
بلتازي  بلسيد  طرف  من  محدودة 

بملهدي.
بكتابة  تم   : بلقانوني  لإليدبع 
بالرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
بتاليخ 8) سبتن 4 0)0) لقم بلسجل 

بلتجالي : 31973.
D : 35071
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Y2S INVEST
SARL

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية 
مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى   -  I
بالرباط بتاليخ 0) أكتوبر 0)0) تنت 
لشركة  بلتأسي�شي  بلقانون  صياغة 
بلخصائص  لها  بملسؤولية  محدودة 

بلتالية :
.»Y(S INVEST« : بلتسنية

بستي4بد وتصدير،  بناء،   : بلهدف 

أعنا8 مختلفة.
بملقر بالجتناعي : 18 شالع عنر بن 

بلخطاب، شالع )، أكدب8، بلرباط.
من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تأسيس بلشركة.
بلرأسنا8 : حدد لأسنا8 بلشركة 

في مبلغ 100.000 دلهم.
بلشركة  تسيي4  عهد   : بإلدبلة 
بلسيد ياسر بسبيكن، بلسيد ببربهيم 

بسبيكن، بلسيد حنزة عاشول.
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

غاية  31 ديسن 4.
تم بإليدبع بلقانوني وتسجيل   -  II
بلشركة بالسجل بلتجالي للنحكنة 
أكتوبر   (0 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 8)1078.
159 P

PER’NUT
SARL

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية 
مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى   -  I
تنت   (0(0 أكتوبر   (0 بالرباط يوم 
لشركة  بلتأسي�شي  بلقانون  صياغة 
بلخصائص  لها  بملسؤولية  محدودة 

بلتالية :
.»PER’NUT« : بلتسنية

بلصناعي  بإلنتاج   : بلهدف 
وبلتصدير  وبالستي4بد  وبلتسويق 

لألغذية بلعامة.
بملقر بالجتناعي : 18 شالع عنر بن 

بلخطاب، شالع )، أكدب8، بلرباط.
من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تأسيس بلشركة.
بلرأسنا8 : حدد لأسنا8 بلشركة 

في مبلغ 100.000 دلهم.
بلشركة  تسيي4  عهد   : بإلدبلة 

بلسيد نبيل تحيفة.
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

غاية  31 ديسن 4.
تم بإليدبع بلقانوني وتسجيل   -  II
بلشركة بالسجل بلتجالي للنحكنة 
أكتوبر   (0 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 7)1078.
160 P
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BABOOSHOP
SARL

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية 
مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى   -  I

تنت   (0(0 أكتوبر   (0 بالرباط يوم 

لشركة  بلتأسي�شي  بلقانون  صياغة 

بلخصائص  لها  بملسؤولية  محدودة 

بلتالية :

.»BABOOSHOP« : بلتسنية

بلتجالة ع 4  وبيع  شربء   : بلهدف 

نقل  بلتجالة بإللكت4ونية،   - بإلنت4نت 

بستي4بد وتصدير،  بلبضائع،  وتوزيع 

إشهال، إنشاء بملوبقع بإللكت4ونية.
بملقر بالجتناعي : 14 زنقة برشعري 

شقة لقم 4، أكدب8، بلرباط.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تأسيس بلشركة.

بلرأسنا8 : حدد لأسنا8 بلشركة 

في مبلغ 100.000 دلهم.

بلشركة  تسيي4  عهد   : بإلدبلة 

بلسيد حنزة بلدباغ وصفاء بسنعيل.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

غاية  31 ديسن 4.

تم بإليدبع بلقانوني وتسجيل   -  II

بلشركة بالسجل بلتجالي للنحكنة 

أكتوبر   (0 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0) تحت لقم )10783.
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MEDI’RENT SERVICES
SARL

ميدي لبنت خدمات ش.م.م

شركة محدودة بملسؤولية

لأسنالها 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : حي بايالد لقم )30 

بلطابق بلثاني كيليز - مربكش

تنديد بملوضوع بالجتناعي
بلجنع  محضر  بنقت�شى   -  I

فاتح  بتاليخ  بلعادي  غي4  بلعام 

بلشركة  شركاء  قرل   ،(0(0 أكتوبر 

 »MEDI’RENT SERVICES SARL«

ميدي لبنت خدمات ش.م.م ما يلي :

تنديد بملوضوع بالجتناعي.

بلقانون  من   ( بلبند  تعديل 

برسا�شي للشركة.

بلضبط  بكتابة  بإليدبع  تم   -  II

يوم  بنربكش  بلتجالية  باملحكنة 

9 أكتوبر 0)0) تحت لقم 116156.

بتعديل  بلتصريح  إيدبع  تم   -  III

يوم  بنربكش  بلتجالي  بلسجل 

9 أكتوبر 0)0) تحت لقم 6451.
بنثابة إعالن
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CONFIG MAROC
SARL

كونفيج بملغرب

شركة محدودة بملسؤولية

لأسنالها 1.800.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : )، زنقة ببربهيم 

 ببن بردهم بلطابق 3 بملعاليف

 بلدبل بلبيضاء

بستقالة مسي4ة
تأكيد مسي4 وحيد للشركة

بنقت�شى محضر بلجنع بلعام   -  I

 CONFIG شركة  بالستثنائي لشركاء 

بملغرب  كونفيج   MAROC SARL

 ،(0(0 أغسطس   7 بتاليخ  ش.م.م 

تنت بملصادقة على ما يلي :

بن  هاجر  بلسيدة  بستقالة 

منصول من مهامها كنسي4ة للشركة.

بلجازمي  هللا  لضا  بلسيد  تأكيد 

كنسي4 للشركة ملدة غي4 محدودة.

بلوحيد  بالتوقيع  بلشركة  تنثل 

للسيد لضا هللا بلجازمي.

بلضبط  بكتابة  بإليدبع  تم   -  II

بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية  باملحكنة 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   16 يوم 

.750190

بتعديل  بلتصريح  إيدبع  تم   -  III

يوم  بلسجل بلتجالي بالدبل بلبيضاء 

16 أكتوبر 0)0) تحت لقم 4379).
بنثابة إعالن
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 EXIGENCES
 ECOMOMIQUES DU

BATIMENT - EXEB
SARL

شركة بملتطلبات بالقتصادية للبناء 
إ.ك.ز.ب

شركة محدودة بملسؤولية
لأسنالها 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : 17/15، زنقة أبو 
شجاع بلفردي بولكون

بلدبل بلبيضاء
تصفية بلشركة

بالستثنائي  للقربل  طبقا   -  I
لشركاء   ،(0(0 سبتن 4   13 بتاليخ 
بالقتصادية  بملتطلبات  شركة 
 EXIGENCES إ.ك.ز.ب.  للبناء 
 ECOMOMIQUES DU
BATIMENT - EXEB شركة محدودة 
بملسؤولية، لأسنالها 100.000 دلهم 
بالدبل  بالجتناعي  مقرها  ويوجد 
شجاع  أبو  زنقة   ،15/17 بلبيضاء، 
تم بتخاذ بلقربلبت  بلفردي بولكون، 

بلتالية :
مصفي  تقرير  على  بملصادقة 

بلشركة.
إبربء ذمة مصفي بلشركة.

إعالن بلتصفية بلنهائية للشركة.
بلضبط  بكتابة  بإليدبع  تم   -  II
بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية  باملحكنة 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   16 يوم 

.750195
بتعديل  بلتصريح  إيدبع  تم   -  III
يوم  بلسجل بلتجالي بالدبل بلبيضاء 

16 أكتوبر 0)0) تحت لقم 4386).
بنثابة إعالن
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ALIF VI
تأسيس صندوق تدبي4  أموب8 

مشت4كة
خلق  تم   »FCGD« من  بنبادلة 
لخص  مشت4كة  أموب8  صندوق 
مشروع نظام تدبي4ه من طرف بلهيئة 
بتاليخ بلرساميل  لسوق   بملغربية 
لقم  تحت   (0(0 يوليو   (7  

)GP/(010 منيزبته كالتالي :

.ALIF VI بلتسنية : أليف
سنة بعتبالب من تاليخ   99  : بملدة 
بلضبط  بكتابة  بلقانوني  بإليدبع 
حاالت  باستثناء  باملحكنة بلتجالية، 

بلحل بملسبق أو بلتنديد.
: »س د ج  بملؤسسة بملودع لديها 
كابيطا8« ساحة موالي بلحسن، برج 

بملامونية - بلرباط.
ج  د  »س   : بلتدبي4  مؤسسة 
بملسي4ة  شالع  جيستيون«  كابيطا8 
بلدبل  بلثالث،  بلطابق  بلخضربء، 

بلبيضاء.
مكتب ما لبل   : مدقق بلحسابات 
طرف  من  منثل  وبستشالة  تدقيق 

بلسيد سولي ديوب.
بلتقدينات برصلية : 1.000.000 
حصة،   1.000 على  مقسنة  دلهم 
قينة كل حصة 1.000 دلهم مكتتبة 

نقدب ومقسنة كالتالي :
FCGD : 999 حصة.

»س د ج كابيطا8 جيستيون« : 1 
حصة.

تعلق   : بلحصص  شربء  إعادة 
بلحصص عندما يضل  إعادة شربء 
أموب8  تدبي4  »صندوق  أصو8  صافي 
مشت4كة« خال8 أكث4 من شهرين أقل 
من بلنصف بردنى بملنصوص عليه 
بلشريف  بلظهي4  من   31 بلفصل  في 

بنثابة قانون لقم 13).1.93.
بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
 (0(0 أكتوبر   16 بتاليخ  بلبيضاء 

تحت لقم 33)750.
من أجل بإليدبع وبلنشر

مؤسسة بلتدبي4

165 P

STE  FADEC
SARL

)3 ساحة أبو بكر بلصديق
شقة 6 أكدب8 - بلرباط

تفويت بلحصص
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
أكتوبر   1( في  بملؤلخ  بالستثنائي 
ذبت  بلشركة  مساهنو  قرل   ،(0(0
 FADEC SARL بملحدودة  بملسؤولية 

بملصادقة على :
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1500 حصة بلتي ينتلكها  تفويت 

بلسيد عبد بلغني بالفريج في لأسنا8 

بلشركة لصالح بالنسة نهيلة بال فريج.

ببربء بملسي4 عبد بلغني بال فريج.

مروبن  بلسيد  بملسي4  تسنية 

غي4  ملدة  للشركة  كنسي4  بالفريج 

محدودة.

وبلخامس  بلسابع  بلبند  تعديل 

للشركة  بلقانون برسا�شي  عشر من 

تبعا لذلك.

برسا�شي  بلنظام  تحيين  بعتناد 

للشركة.

بنكتب  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

تحت لقم   ،(0(0 أكتوبر   19 بتاليخ 

.10779(
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مزبل أوديت وبستشالبت

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لأسنالها : 6.441.500 دلهم

مقرها بالجتناعي : زبوية شالع عبد بملومن وزنقة 

كالفون، بلدبل بلبيضاء

RAINBOW AGROSCIENCES
SARL AU

تأسيس رشكة ذات املسؤولية املحدودة 
ذبت شريك وحيد

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بندينة 

بلدبل بلبيضاء بتاليخ 30 يوليو 0)0)، 

بملسؤولية  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

ذبت  وحيد  شريك  ذبت  بملحدودة 

بلخصائص بلتالية :

 RAINBOW  : بلتسنية 

.AGROSCIENCES

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

شريك  ذبت  بملحدودة  بملسؤولية 

وحيد.

بلهدف : تهدف بلشركة في بملغرب 

كنا في بلخالج إلى :

وتسويق  وتوزيع  وإنتاج  تصنيع 

وبيع وبستي4بد وتصدير جنيع  وشربء 

بتغذية  بملتعلقة  بلكينيائية  بملوبد 

وتربية  بإلنسان  وتغذية  بلحيوبن 

برحياء بملائية.

وبستي4بد  وإنتاج  تصنيع 
بلكيناوية  بملنتجات  جنيع  وتصدير 
بالجنلة  للزلبعة  وبلبيولوجية 

وبلتقسيط.
بالستي4بد وبلتصدير.

بحث  ومربكز  مخت 4بت  إنشاء 
وتطوير للعلوم بلبيولوجية في بملغرب 
هذه  مثل  إلجربء  أخرى  أماكن  وفي 
يربها  قد  بلتي  وبلتننية  بلبحوث 
تنويل  نافعة،  أو  حكينة  بملجتنع 
أو  تحسين  وبالختبالبت،  بلتجالب 
بربءة  أو  عنلية  أي  على  بلحصو8 
قد  بخت4بع  أي  حناية  أو  بخت4بع 
تقت4ح  قد  أو  بلشركة  عليه  تحصل 
بلحصو8 عليه أو معالجته لتحقيق 

أهدبفها.
جنيع بملعامالت بلتجالية أو بملالية 
أو بملنقولة أو بلعقالية بملتعلقة بشكل 
برشياء  بأحد  مباشر  غي4  أو  مباشر 
مشابه �شيء  بأي  أو  أعاله   بملحدد 
بلشربء  أو مرتبط بنا في ذلك إجربء   
أو بلبيع أو بإليدبع أو بلتشغيل، تأجي4 
وشهادبت  بلحافالت  بخت4بع  بربءبت 
بلت4بخيص  أو  وبلت4بخيص  بإلضافة 
بلصناعية  وبلعنليات  بلفرعية 
وبلتصنيع  وبلنناذج   وبلتصاميم 
بملرتبطة بشكل  أو بلعالمة بلتجالية، 
مباشر أو غي4 مباشر بنشاط بلشركة.

بلعنليات  كل  عامة،  وبصفة 
بلصناعية، وبلتجالية وبملالية بلتي لها 
عالقة بالهدف بالجتناعي أعاله وبلتي 

من شأنها تطوير وتننية بلشركة.
مدة بلشركة : 99 سنة ببتدبء من 

تاليخ تسجيلها بالسجل بلتجالي.
بملقر بالجتناعي : ملتقى شالع عبد 
شهر  عنالة  سومية،  وزنقة  بملومن 
،(( بلرقم  بلطابق بلخامس،   ،3  زبد 

 بلدبل بلبيضاء.
محدد   : بالجتناعي  بلرأسنا8 
إلى  مقسم  دلهم   10.000 مبلغ  في 
دلهم   100 فئة  من  حصة   100
بالكامل  مدفوعة  بلوبحدة  للحصة 
شركة:   بلوحيد  بلشريك  طرف  من 
 SHANDONG RAINBOW

.AGROSCIENCES CO

بلسنة بملالية : تبتدئ في فاتح يناير 
وتنتهي في 31 ديسن 4 من كل سنة.

وملدة  بلشركة  ستسي4   : بلتسيي4 
 LI بلسيدة  طرف  من  محددة،  غي4 
بلجنسية،  صينية   ،DONGDONG
 ،1984 نوفبنر  فاتح  يوم  مزدبدة 
لجوبز  وحاملة  كونك  بهون  مقينة 

.EE549555 سفر لقم
بإليدبع بلقانوني وبلتسجيل.

وتسجيل  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلشركة 
فاتح  بتاليخ  بلبيضاء  بلدبل  ملدينة 
0)0)، حيث سجل بالسجل  أكتوبر 
لقم  تحت  بملدينة  لنفس  بلتجالي 

.474337
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مزبل أوديت وبستشالبت

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لأسنالها : 6.441.500 دلهم

مقرها بالجتناعي : 101، شالع عبد بملومن، 

بلدبل بلبيضاء

 GROUPEMENT POUR UN
 SYSTEME INTERBANCAIRE

 MAROCAIN DE
TELECOMPENSATION GIE

نهاية والية بعض بملتصرفين وتعيين 
متصرفين جدد للنجنوعة

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
 ،(0(0 يونيو   19 بتاليخ  بلعادي 
بلنفع  ذبت  مجنوعة  أعضاء  قرل 
 GROUPEMENT  : بالقتصادي  
 POUR UN SYSTEME
 INTERBANCAIRE MAROCAIN
 DE TELECOMPENSATION GIE
 ،14 مقره بالجتناعي بالدبل بلبيضاء 

شالع مرس بلسلطان، ما يلي :
بلسنة  حسابات  على  بملصادقة 

بملالية بملنتهية في 31 ديسن 4 019).
سيتي   : بملتصرفين  والية  نهاية 

بنك، بل 4يد بنك وعرب بنك.
تعيين متصرفين جدد ملدة ستة 
من  منثل  بنك  برخضر   : سنوبت 
بملهدي،  نجيب محند  بلسيد  طرف 
من  منثلة  للننلكة  بلعامة  بلخزينة 
وبلبنك  ساندي  أنول  بلسيد  طرف 
وبلعقالي منثل من طرف  بلسياحي 

بلسيد بدليس بنونة.

أجل  من  بلصالحيات  إعطاء 
بلقيام باالجربءبت بلقانونية.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
ملدينة  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
أكتوبر   15 بتاليخ  بلبيضاء  بلدبل 

0)0)، تحت لقم 749898.
168 P

مزبل أوديت وبستشالبت
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
لأسنالها : 6.441.500 دلهم

مقرها بالجتناعي : 101، شالع عبد بملومن، 
بلدبل بلبيضاء

 GROUPEMENT POUR UN
 SYSTEME INTERBANCAIRE

 MAROCAIN DE
TELECOMPENSATION GIE

تعيين لئيس للنجلس بإلدبلي 
للنجنوعة ونوببه

بملجلس  محضر  بنقت�شى 
قرل   ،(0(0 يونيو   5 بتاليخ  بإلدبلي 
بلنفع  ذبت  مجنوعة  متصرفوب 
 GROUPEMENT  : بالقتصادي 
 POUR UN SYSTEME
 INTERBANCAIRE MAROCAIN
مقره   DE TELECOMPENSATION
14، شالع  بالجتناعي بالدبل بلبيضاء 

مرس بلسلطان، ما يلي :
بلشعبي  بملركزي  بلبنك  تعيين 
منثل من طرف بلسيد كنا8 حفيظ 
مكان  بإلدبلي  للنجلس  كرئيس 

بلشركة بلعامة.
بلعامة منثل من  بلشركة  تعيين 
بملنصولي  أسناء  بلسيدة  طرف 
كنائب لئيس للنجلس بإلدبلي مكان 

بلتجالي وفا بنك.
للتجالة  بملغربي  بلبنك  تعيين 
وبلصناعة منثل من طرف بلسيد نول 
بلدين بوطرة كنائب لئيس للنجلس 
بإلدبلي مكان بلبنك بملركزي بلشعبي.
أجل  من  بلصالحيات  إعطاء 

بلقيام باالجربءبت بلقانونية.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
ملدينة  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
أكتوبر   15 بتاليخ  بلبيضاء  بلدبل 

0)0)، تحت لقم 749897.
169 P
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مزبل أوديت وبستشالبت

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
لأسنالها : 6.441.500 دلهم

مقرها بالجتناعي : 101، شالع عبد بملومن، 

بلدبل بلبيضاء

TREDI MAROC Succ
بغالق فرع بلشركة باملغرب

بنقت�شى محضر قربلبت بلرئيس 
قرل   ،(0(0 سبتن 4  فاتح  بتاليخ 
TREDI شركة مساهنة  لئيس شركة 
 (0.000.(30 لأسنالها  مبسطة، 
بفرنسا،  بالجتناعي  مقرها   أولو، 

ما يلي :
باملغرب  بلشركة  فرع  بغالق 
وبلكائن   TREDI MAROC بملسمى 
 N بلتجزئة   ،3 بلبضاء  بالدبل 
بلقدس،   ،1 بلشقة  سالمة إسكان، 

بل 4نو�شي.
بلسيد  بملسي4  لوالية  حد  وضع 

.VINCENT MARTIN
بلتشطيب على بلفرع من بلسجل 

بلتجالي.
أجل  من  بلصالحيات  إعطاء 

بلقيام باإلجربءبت بلقانونية.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
ملدينة  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
أكتوبر   15 بتاليخ  بلبيضاء  بلدبل 

0)0)، تحت لقم 749905.
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LEAF AND ROSES
SARL AU

تم تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
ذبت  وحيد،  وشريك  محدودة 

بملوبصفات بلتالية :
 LEAF AND ROSES  : بلتسنية 

ش م م ش و.
عنالة  برندلس،  لياض   : بملقر 
)1، حي بلرياض  88، محل لقم  لقم 

بلرباط.
بلنشاط بلتجالي :

مقهى، مطعم.
تاجر.

بالسيت4بد وبلتصدير.
بملدة : 99 سنة.

دلهم،   100.000  : بملا8  لأس 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 
دلهم، مؤدبت كاملة لحاملها بلسيدة 

بلجنان فاطنة بلزهربء.
بلتسيي4 : بلجنان فاطنة بلزهربء، 

ملدة غي4 محدودة.
بالسجل  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلتجالي للنحكنة بلتجالية بالرباط 
تحت لقم 146913 بتاليخ 0) أكتوبر 

.(0(0
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 POLE DE CONSTRUCTON
ET D’INGENIERIE

SARL AU
بلعام  بلجنع  محضر  بنوجب 
سبتن 4   17 في  بملنعقد  بالستثنائي 
قرل بلشريك بلوحيد لشركة   ،(0(0
POLE DE COSTRUCTION ما يلي :
بلزيادة في لأس ما8 بلشركة من 
9.000.000 دلهم  أجل بملرول به من 
طريق  عن  دلهم   1(.000.000 إلى 
3.000.000 دلهم من بلحساب  دمج 

بلجالي للشريك بلوحيد.
إعادة تحيين بلقانوني برسا�شي.

سجل  في  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بالرباط  بلتجالية  بملحكنة 
لقم  تحت   ،(0(0 15 أكتوبر 

.107731
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MADAQ BLADI
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
قد   ،(0(0 أكتوبر   ( بتاليخ  بلرباط 
بملسؤولية  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدودة.
 MADAQ BLADI  : بلتسنية 

.SARL
تقديم   : بالجتناعي  بلهدف 

بلوجبات.
خدمات منو8 بلحفالت.

لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 
100 دلهم للحصة بلوبحدة، موزعة 

على بلشكل بلتالي :

بلسيد محند بوطول 500 حصة.
بلسيدة شوفة سني4ة 500 حصة.
من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 
31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.
شالع مهدي بن بركة   90  : بملقر 
بلسوي�شي   (7 لقم  بملوجال  مركز 

بلرياض، بلرباط.
بملسي4 : بلسيد محند بوطول.

بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 
.146833
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 AUTO-ECOLE CITE
ADMINISTRATIVE

SARL
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
قد تم تأسيس شركة ذبت  بلرباط، 
أكتوبر   5 يوم  بملحدودة  بملسؤولية 

.(0(0
 AUTO-ECOLE CITE  : بلتسنية 

.ADMINISTRATIVE
بلهدف بالجتناعي :

مدلسة لتعليم بلقيادة.
دلهم   10.000  : لأسنا8 بلشركة 
مقسنة إلى 100 حصة من فئة 100 

دلهم للحصة بلوبحدة.
بشرف بادش 50 حصة.
خالد بادش 50 حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 
31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.
 10 لقم  زكري  أيت  زنقة   : بملقر 

بلطي4بن، بلرباط.
بملسي4 : بشرف بادش.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 
.146759

174 P

STE NEW ART INTERIORS
SARL AU

بلعام  بلجنع  عقد  بنوجب 

 NEW شركة  بالستثنائي قرل شركاء 

ART INTERIORS ما يلي :

وقف بلنشاط.

حل بلشركة.

ناصر  بلدلعي  بلسيد  تنصيب 

حنيد سالم علي كنصفي للشركة.

لياض  في  بلتصفية  مقر  تحديد 

برندلس عنالة 8 بلشقة لقم 15، حي 

بلرياض بلرباط.

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 

أكتوبر   (0 بتاليخ  بالرباط  بلتجاية 

0)0)، تحت لقم 107836.

175 P

STE MSDIS
SARL

بلعام  بلجنع  عقد  بنوجب 

 MSDIS بالستثنائي قرل شركاء شركة

SARL ما يلي :

وقف بلنشاط.

حل بلشركة.

محند  بنكي4بن  بلسيد  تنصيب 

كنصفي للشركة.

شالع   15 بلتصفية  مقر  تحديد 

بربطا8 بلرقم 4 أكدب8، بلرباط.

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 

أكتوبر   (0 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0)، تحت لقم 107837.

176 P

STE FUTUR BUSINESS
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE 58

 APPARTEMENT N°3 - 2 ETAGE

 AVENUE ALLAL BEN ABDELLAH

HAY NAHDA II - TEMARA

تبعا ملدبوالت بلجنع بلعام بلغي4 

بلعادي بملنعقد يوم 17 سبتن 4 0)0) 

.STE FUTUR BUSINESS لشركة
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بملسؤولية  محدودة  شركة 
برأسنا8 100.000 دلهم.
تم بالتفاق على ما يلي :

بملصادقة على حسابات بلتصفية.
إقفا8 عنليات بلتصفية.

بلتشطيب من بلسجل بلتجالي.
وقد تم وضع بإليدبع بلقانوني لدى 
بملحكنة بلتجالية بالرباط 0) أكتوبر 

0)0)، تحت لقم 107844.
177 P

STE H N ALU
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 2 PLACE ABOU
 BAKER ESSADIK APT 06 AGDAL

- RABAT
تبعا ملدبوالت بلجنع بلعام بلغي4 
بلعادي بملنعقد يوم 4) ف 4بير 0)0) 

.H N ALU SARL AU لشركة
برأسنا8  بملسؤولية  محدودة 
على  بالتفاق  تم  دلهم   100.000

ما يلي :
تغيي4 مقر بلشركة.

بلصديق  بكر  أبو  ساحة   ( من 
إلى  بلرباط  أكدب8،   ،6 لقم  بلشقة 
شالع موالي لشيد حي بلغزبلي عنالة 

برمل لقم 4 بلطابق برو8 تنالة.
بلقانوني  بإليدبع  وضع  تم  وقد 
بالرباط  بلتجاية  بملحكنة  لدى 
تحت لقم   ،(0(0 أكتوبر   (0 بتاليخ 

.107845
178 P

OUSAID DECOR
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : IMM 30

 APPART 8, RUE MOULAY
 AHMED LOUKILI HASSAN -

RABAT
تأسيس شركة محدودة بملسؤولية

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم  قد  بالرباط،   ،(0(0 سبتن 4   (
بملسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

وبلتي تحنل بلخصائص بلتالية :

 OUSAID DECOR  : بلتسنية 

.SARL AU

بلبستنة   : بالجتناعي  بلهدف 

ونافولبت بلتزيين، أشغا8 بلت4صيص 

وبلكهرباء.

لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

 100 1000 حصة بثنن  مقسم على 

دلهم للحصة بلوبحدة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتاسيس بلنهائي.

 ،30 عنالة   : بالجتناعي  بملقر 

زنقة موالي بحند بلوكيلي،   ،8 شقة 

حسان، بلرباط.

بحند  بلسيد  عين   : بلتسيي4 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بوسعيد، 

مسي4   ،PB86061 لقم  بلوطنية 

للشركة ملدوة غي4 محدودة.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلضبط باملحكنة بلتجاية بالرباط.

 : بلتجالي  بلسجل  في  بإلندلبج 

سجلت بلشركة في بلسجل بلتجالي 

بالرباط تحت لقم 146639.

178 مكرر

STE ANABELLAROSSA
SARL AU

 MAGASIN N°01 LOTISSEMENT

 AL MANZAH SIDI ALLAL

BAHRAOUI

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

 (0(0 أكتوبر   7 بلغي4 بلعادي بتاليخ 

لشركة بنابال غوزب :

بنابال  لشركة  بملسبق  بلحل  تم 

غوزب وتعيين بلسيدة بعزبت وسيلة 

كنصفية للشركة بنقرها بالجتناعي 

عال8  سيدي  بملنزه  تجزئة   1 لقم 

بلبحربوي.

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 

بتاليخ  بالخنيسات  بالبتدبئية 

0) أكتوبر 0)0)، تحت لقم 10)1.

179 P

STE SADIMEK PRO
SARL AU

CONSTITUTION DE SOCIETE
بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
0) يوليو 0)0) بنكناس تم تأسيس 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد وبلتي تتنيز بنا يلي :
 SADIMEK : بلتسنية بالجتناعية
 : بلشريك بلوحيد   ،PRO SARL AU

عبد بلغني بلصديقي.
 MACHRAA  : بالجتناعي  بملقر 

.LAAMOUR MHAYA MEKNES
 Import  : بلشركة  موضوع 

.Export, Travaux divers, Négoce
لبسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 
مقسنة إلى 1000 حصة بقينة 100 

دلهم للحصة.
 100.000 بلصديقي  بلغني  عبد 

دلهم، 1000 حصة.
باملحكنة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلتجالية بنكناس في 9 سبتن 4 0)0).

بلسجل بلتجالي لقم 50571.
180 P

IRIS DISTRIBUTION
SARL AU

لبسنالها : 100.000 دلهم
 MICHEL مقرها بالجتناعي : 88 زنقة

DE L’HOSPITAL بلصخول 
بلسودبء، بلدبل بلبيضاء

بلسجل بلتجالي لقم 98.379
بستنربل نشاط بلشركة

لشركة  بلدبئم  بملنثل  قرل 
 AFRIQUIA MAROCAINE
 DE DISTRIBUTION DE
 CARBURANTS - AFRIQUIA
 IRIS بلشريك بلوحيد لشركة SMDC
)) سبتن 4  بتاليخ   DISTRIBUTION
بلشركة  نشاط  بستنربل   ،(0(0
بلتي  بلسلبية  بلحالة  من  بالرغم 

تجاوزت 3/4 من لأسنا8.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط لدى بملحكنة بلتجالية بالدبل 
 ،(0(0 أكتوبر   1( يوم  بلبيضاء، 

تحت لقم )74930.
181 P

KOOL SMOOTHIE
SARL AU

لبسنالها 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : عنالة تافربوتي، 

كلم 7.5 طريق بلرباط )عين بلسبع) - 

بلدبل بلبيضاء

بلسجل بلتجالي لقم 3)476.3

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بالدبل  مؤلخ  عرفي  لعقد  تبعا 

 ،(0(0 سبتن 4   17 بتاليخ  بلبيضاء 

تم وضع قانون أسا�شي لشركة ذبت 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

منيزبتها كالتالي :

 KOOL SMOOTHIE  : بلتسنية 

محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 

بشريك وحيد.

بلغرض : إنشاء، حيازة، بستغال8 

بلتجالية  برصو8  جنيع  وإدبلة 

بلكحولية  غي4  بملشروبات  الستهالك 

وبلوجبات بلسريعة.

بملذكول  بلهدف  إطال  في  بنجاز 

بلحيازة  عنليات  جنيع  أعاله، 

وبرصو8  بلعقالبت  وإدبلة  وبلتأجي4 

بلتجالية.

جنيع  تقديم  وأيضا  وبيع  شربء 

لتحقيق  بلالزمة  وبملوبد  بملنتجات 

هدف بلشركة.

بملشالكة بملباشرة أو غي4 بملباشرة 

للشركة في جنيع بملعامالت بلتجالية 

بملذكولة  بارغربض  تتعلق  قد  بلتي 

شركات  إنشاء  طريق  عن  أعاله، 

مساهنة،  طريق  عن  أو  جديدة 

حقوق  برسهم،  شربء  بكتتاب، 

شركة  شربكة،  بدماج،  بجتناعية، 

بملحاصة أو غي4ها.

: عنالة تافربوتي،  بملقر بالجتناعي 

)عين بلسبع)  طريق بلرباط   7.5 كلم 

بلدبل بلبيضاء.

 (0 من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

تقييدها  تاليخ   ،(0(0 أكتوبر 

بالسجل بلتجالي.
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: حدد في مبلغ  لأس ما8 بلشركة 
 1000 مقسنة إلى  دلهم،   100.000
100 دلهم  حصة بجتناعية من فئة 
للحصة بلوبحدة، خصصت لآلنسة 

كنزة بخنوش.
كنزة  بآلنسة  عينت   : بلتسيي4 
بخنوش مسي4ة وحيدة للشركة ملدة 

غي4 محدودة.
بلسنة بملالية للشركة :

31 ديسن 4 من  من فاتح يناير إلى 
كل سنة.

برلباح  تخصص   : برلباح 
بلصافية بعد بالقتطاعات بلقانونية 

وبلتأسيسية للشريك بلوحيد.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع 
بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 
لقم  تحت   ،(0(0 0) أكتوبر 

.750609
بلشركة مقيدة بالسجل بلتجالي 

تحت لقم 3)476.3.
182 P

STE EZZOUHOUR
S A

لأسنالها : 30.000.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : تجزئة لقم ب )65 

)بملنطقة بلصناعية) أيت ملو8
بلسجل بلتجالي : 671.)
توسيع بلغرض بالجتناعي

بنقت�شى بلجنع بلعام غي4 بلعادي 
بتاليخ 9) يونيو 0)0)، قد قرل :

توسيع بلغرض بالجتناعي للشركة 
للنظام  جديدة  فقربت  بإضافة 

برسا�شي كنا يلي :
بستغال8 محطات بلخدمات لبيع 
مكونات  بلتشحيم،  زيوت  بلوقود، 
وكل  بلسيالبت  تخص  ومنتوجات 

بملركبات بآلخرى أو بآلالت.
بلتشحيم،  محالت  بستغال8 
تفريغ،  صيانة وإصالح كل بملركبات.

تأسيس، بمتالك، بستغال8 وإدبلة 
محالت بلوجبات بلخفيفة،  بملقاهي، 
مطاعم، وبجهات بلبيع )مركز تجالي 
موبد  بلغذبئية،  للننتوجات  صغي4) 
بلتبغ  منتوجات بلصيانة،  بلتجنيل، 

وغي4ها.

برسا�شي  بلنظام  وتحيين  مالئنة 

بلجديد  بلتشريع  حسب  للشركة 

بتطبيق بلقانون لقم 0.19)، بلصادل 

أبريل   (6 بتاليخ   1.19.78 بظهي4 لقم 

.(019

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بأكادير  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   ،(0(0 أكتوبر   8 بتاليخ 

.96603
من أجل بإليجاز وبلبيان

183 P

SAME NEGOCE
SARL AU

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

في  مؤلخ  توثيقي  عقد  بنقت�شى 

 ،(0(0 سبتن 4   (( يوم  بلصخي4بت 

مسؤولية  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

تحنل  وحيد  بشريك  محدودة 

بلخصائص بلتالية :

 SAME NEGOCE  : بلتسنية 

.SARL AU

بلهدف بالجتناعي : محطة بلوقود 

وبلخدمات.
لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

دلهم للحصة بلوبحدة.

بملاهر عبد بلصادق 1000 حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.

بلصباح  إقامة   : بالجتناعي  بملقر 

حي يعقوب   (36 عنالة دمنات   566

بملنصول، بلرباط.

تسي4 بلشركة من طرف   : بملسي4 

بلسيد عبد بلصادق بملاهر ملدة غي4 

محدودة.

باملحكنة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

أكتوبر   (0 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

.(0(0

بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

.146871

184 P

TRANS STMID
SARL AU

بتاليخ  بملنضية  للعقود  طبقا 
تم تحرير بلقانون   (0(0 )) سبتن 4 

بلخصائص  ذبت  لشركة  برسا�شي 

سبتن 4   (8 بلتالية وبملسجلة بتاليخ 

.(0(0

ذبت  شركة   : بلقانونية  بلصفة 

بملسؤولية بملحدودة بشريك وحيد.

نقل بلبضائع   : بلهدف بالجتناعي 

بلوطنية وبلدولية.

دلهم   100.000  : بلرأسنا8 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

100 دلهم للحصة.

من  ببتدبءب  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.
بملقر بالجتناعي : 301 زنقة بغدبد 

قطاع بلبدل لعيايدة، سال.

مصطفى  بلسيد   : بلتسيي4 

بإلدلي�شي مسي4 وحيد للشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بسال.
بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

.3(177

185 P

IRRICET
SARL AU

بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

0)0)، تم تأسيس شركة  )1 أكتوبر 

بشريك  بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

بلخصائص  تحنل  وبلتي  وحيد 

بلتالية :

.IRRICET : بلتسنية

.SARL AU : بلصفة بلقانونية

بلهدف بالجتناعي : مقاو8 بلتسيي4 

بالستغال8 بلزلبعي.

تاجر في بالالت بلزلبعية.
مقاو8 أعنا8 مختلفة.

لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 
100 دلهم للحصة بلوبحدة، موزعة 

بين بلشركاء على بلشكل بلتالي :
لوشدي  محسن  كريم  بلسيد 

1000 حصة.
من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتاسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 
31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.
شالع   15  : بالجتناعي  بملقر 
أكدب8،   ،4 لقم  بلشقة  بربطا8، 

بلرباط.
محسن  كريم  بلسيد   : بملسي4 

لوشدي.
بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

.146911
186 P

ASSAKAN EL FARID
SARL

بلغي4  بلعام  بلجنع  لقربلبت  تبعا 
 ،(0(0 أكتوبر   ( بتاليخ  بلعادي 
مسجل بالرباط في 16 أكتوبر 0)0)، 

تقرل ما يلي :
تفويت :

بملجيد  عبد  للسيد  حصة   450
حسن  بلسيد  لصالح  بلشريبي 

بمهيدلة.
150 حصة للسيد ماجد بوطالب 

لصالح بلسيد حسن بمهيدلة.
00) حصة للسيد بمهيدلة محند 

لصالح بلسيد حسن بمهيدلة.
من بلنظام   7 وتقرل تعديل بملادة 

برسا�شي بملتعلقة برأس بملا8.
بلسيد ماجد بوطالب   : بستقالة 
بلسيد  بمهيدلة،  حسن  بلسيد 
محند بمهيدلة وعبد بملجيد بلشريبي 
مشالكين  كنديرين  لوظائفهم 
بلكامل  بالبربء  وبعطاؤهم  للشركة 
وبلنهائي دون تحفظ إلدبلتهم وبشكل 
عام ملنالسة تفويضهم وشركهم على 

بلخدمات بملقدمة للشركة منذ إنشاء 

بلشركة حتى بآلن.
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: كندير وحيد باثر فولي  بلتعيين 

حسن  بلسيد  محددة  غي4  وملدة 

عام  ولد  بلجنسية  مغربي  بمهيدلة، 

1958 وحامل بطاقة بلهوية بلوطنية 

.A8014(

 SARL تغيي4 بلشكل بلقانوني من 

.SARL AU إلى

تحديث بلنظام برسا�شي.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   19 بتاليخ 

.107775

187 P

AZZAOUI COMPANY
شركة محدودة بملسؤولية ش و

لأسنالها بالجتناعي : 100.000 

دلهم

عنالة 30 شقة 8 زنقة موالي بحند 

بلوكيلي حسان بلرباط

تأسيس شركة
مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بالرباط قد تم تاسيس شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ش و وبلتي تحنل 

بلخصائص بلتالية :

 AZZAOUI  : بلتسنية 

.COMPANY

ذبت  شركة   : بلقانونية  بلصفة 

بملسؤولية بملحدودة ش و.

بستي4بد   : بالجتناعي  بلهدف 

بلري  آالت  وتركيب  بيع  وتصدير، 

وبلزلبعة.

أشغا8 بلبناء وبلبستنة وبرشغا8 

بلعنومية.

 100.000  : بلشركة  لأسنا8 

دلهم.

من  ببتدبءب  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

إلى يناير  فاتح  من  بملالية   بلسنة 

 31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.

شقة   30 عنالة   : بملقر بالجتناعي 

زنقة موالي بحند بلوكيلي حسان   8

بلرباط.

بلتسيي4 : بلسيدة سناء عزبوي.

بنحكنة  تم  بلقانوني  بإليدبع 

تحت   ،(0(0 أكتوبر   8 يوم  بلرباط 

لقم 4467.

188 P

B J SOLUTIONS

SARL AU

لبسنالها : 50.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : حي بلعلويين شالع 

بلشالقة لقم 8) تنالة

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية 

بالشريك بلوحيد

بنقت�شى عقد عرفي حرل بالرباط 

وضع  تم   ،(0(0 أكتوبر   9 بتاليخ 

محدودة  لشركة  برسا�شي  بلقانون 

بملسؤولية بالشريك بلوحيد خاصيتها 

كالتالي :

 B J SOLUTIONS بلتسنية : شركة

SARL AU شركةمحدودة بملسؤولية 

بالشريك بلوحيد.

)برمجة  بالعالميات   : بلهدف 

وتحليل).

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تكوينها بلنهائي.

في  محدد   : بلشركة  لبسنا8 

50.000 دلهم.

جهاد  بلسيد  طرف  من   : بملسي4 

بلهاشنية.

بلقانوني  بإليدبع  تم   : بإليدبع 

بملحكنة  لدى  بلتجالي  بالسجل 

بالبتدبئية بتنالة تحت لقم 4173.

بلسجل بلتجالي لقم 131015.

190 P

TIRCONFEC
SARL

تأسيس شركة ذ م م
في  بملؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تأسيس  تم   ،(0(0 5) سبتن 4 

بلشركة.
,TIRCONFEC SARL : بالسم

بلهدف بالجتناعي : أعنا8 بملالبس 
وبرنسجة.

لقم  د  بلقطاع   : بالجتناعي  بملقر 
1300 حي بلرحنة سال.

مقدبل   : بلشركة  لأسنا8 
 1000 إلى  مقسم  دلهم   100.000
حصة  كل  مقدبل  بجتناعية  حصة 

100 دلهم.
حصة   500 حنيد  بلطي4  بلسيد 

بجتناعية.
حصة   (50 خاليد  بلطي4  بلسيد 

بجتناعية.
حصة   (50 وفاء  أكليل  بلسيدة 

بجتناعية.
بملدة : 99 عاما.

بلتسيي4 : يعت 4 بلسيد بلطي4 حنيد 
مسي4 للشركة ملدة غي4 محددة.

بلجهوي  باملكتب  بإليدبع  تم 
بالرباط بتاليخ 7 أكتوبر 0)0)، تحت 

لقم بلسجل بلتجالي 099)3.
191 P

EMOTIONBOX
SARL AU

بلزيادة في لأسنا8 بلشركة
بتاليخ  عرفي  عقد  بنوجب 
بلشريك  قرل   ،(013 6) يونيو 

بلوحيد ما يلي :
بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
 10.000 دلهم لحنله من   (00.000

دلهم إلى 10.000) دلهم.
وإصدبل  وذلك من خال8 إنشاء  
جديدة  دلهم   (000 حصة  بلفي 
دلهم لكل حصة   100 بقينة فردية 

متعهد بها ومحرلة بالكامل نقدب.
6 و7 من بلقانون  تعديل بلفصل 

برسا�شي.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط لدى بملحكنة بلتجالية بالدبل 

 ،(013 سبتن 4   3 بتاليخ  بلبيضاء 

تحت لقم 00530500.

192 P

STE LACROUTE
SARL

لبسنالها : 100.000 دلهم

RC N° 134171

بالستثنائي  بلعام  بلجنع  قرل 

سبتن 4   18 للشركة وبملنعقد بتاليخ 

0)0) بلحل بملسبق للشركة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع 

أكتوبر   (0 بتاليخ  بالرباط  بلتجاية 

0)0)، تحت لقم 107833.

193 P

برستاذ محند لشيد بلتدالوي

موثق بالدبلبلبيضاء

67/69 شالع موالي بدليس برو8 بلطابق برو8 

بلشقةلقم 3

بلهاتف : 5.88).5).)8.)).05

05.((.8(.18.99

بلفاكس : )15.4.)8.)).05

 MENUISERIE شركة

 EBENISTERIE MODERNE

HOLDING
شركة محدودة بملسؤولية

لأسنا8 بإلجتناعي :  100.000 دلهم

بملقر بإلجتناعي : 8) زنقة بلغضفة 

بلطابق برل�شي مكتب لقم 1 

بملعاليف بلدبلبلبيضاء

تلقاه  توثيقي  عقد  بنقت�شى 

برستاذ محند لشيد بلتدالوي موثق 

أغسطس   31 بتاليخ  بالدبلبلبيضاء 

برسا�شي  بلنظام  وضع   (0(0

بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  للشركة 

بالخصائص بلتالية :

 MENUISERIE  : بلتسنية 

 EBENISTERIE MODERNE

محدودة  شركة   HOLDING

بملسؤولية.
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بلهدف بإلجتناعي : تهدف بلشركة 

إلى بلقيام دبخل أو خالج بملغرب  ب :

نجالة بلخشب وباللينونيوم.

بلتصدير وبإلستي4بد.

بإلنعاش بلعقالي.

بلعنليات  كل  عامة  وبصفة 

بملالية  بلصناعية  وبلتجالية  بلتقنية 

لها  بلتي  بملنقولة  غي4  أو  بملنقولة 

عالقة مباشرة أو غي4 مباشرة بالهدف 

بإلجتناعي بلهادفة إلى تطويره.

بملقر بإلجتناعي : 8) زنقة بلغضفة 

بلطابق برل�شي مكتب لقم  1بملعاليف 

بلدبلبلبيضاء.

بملدة : 99 سنة ببتدبء من تسجيلها 

بالسجل بلتجالي.

يحدد   : بإلجتناعي  بلرأسنا8 

 100.000 مبلغ  في  بلشركة  لأسنا8 

بلشكل  على  جنيعها  محرلة  دلهم 

بلتالي :

نويرة  بللطيف  عبد  بلسيد 

45.000 ألف دلهم.

 45.000 لوحي  مليكة  بلسيدة 

ألف دلهم.

بلسيدة بلهام مدلك 10.000 ألف 

دلهم.

بملجنوع  : 100.000 دلهم.

في  بلحصص  تحدد   : بلحصص 

كل  قينة  إجتناعية  حصة   1000

على  جنيعها  دلهم   1000 حصة 

بلشكل بلتالي :

 450 نويرة  بللطيف  عبد  بلسيد 

حصة إجتناعية.

حصة   450 بلسيدة مليكة لوحي 

إجتناعية.

حصة   100 بلسيدة بلهام مدلك 

إجتناعية.

بملجنوع  : 1000 حصة.

بلسنة بإلجتناعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسن 4.

تسي4 بلشركة ملدة غي4   : بلتسيي4 

بللطيف  عبد  بلسيد  من  محددة 

نويرة وبلسيدة مليكة لوحي.

وتلتزم بلشركة في جنيع عقودها 

عبد  بلسيد  بملشت4ك  بالتوقيع 

بللطيف نويرة وبلسيدة مليكة لوحي.

باملركز  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبلبلبيضاء  لإلستثنال  بلجهوي 

عدد  تحت   (0(0 أكتوبر   8 بتاليخ 

.475(05
للخالصة وبلبيان

برستاذ محند لشيد بلتدالوي

194 P

AMDIGIB

SARL AU

بملقر بإلجتناعي : بلرباط حسان 

موالي أحند بلوكيلي بلعنالة 30 

بلشقة 8

تأسيس شركة

 ( بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

شركة  تأسيس  تم   (0(0 أكتوبر 

ذبت مسؤولية محدودة   AMDIGIB

بنساهم وحيد.

بلهدف بإلجتناعي : 

بلتجالة.

بملوبد  جنيع  وتصدير  بستي4بد 

وبآلليات بلتي لها عالقة مباشرة أو غي4 

مباشرة بنشاط بلشركة.

لأسنا8 بلشركة : 100000 دلهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

دلهم للحصة بلوبحدة موزعة   100

على بلشكل بلتالي :

بلسيد محنود خالد عبد بلفتاح 

1000 حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

 31 إلى  يناير  فاتح  بملالية:  بلسنة 

ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.

بملسي4 : بلسيد محنود خالد عبد 

بلفتاح.

بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

بالرباط 146839.

195 P

شركة صوفينول 

للنحاسبة وبإلعالميات

ش.ذ.م.م

بملقر بإلجتناعي : زبوية شالع موالي عبد بلعزيز 

وزنقة وبد بملخازن لقم 5 و8 بلقنيطرة

بلهاتف : 0537.37.78.71

بلنقا8 : 0.59.59.65).06

بلفاكس : 5.38).0537.36

GOLD EVOLUTION شركة

ش.ذ.م.م.و

تأسيس
مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بالقنيطرة بتاليبخ 7 أكتوبر 0)0). 

 GOLD شركة  تأسيس  تم 

EVOLUTION ش.ذ.م.م.و.

إقامة موالي   59 بملقر بإلجتناعي: 

عبد بلعزيز لقم 4 بلقنيطرة.

بلهدف بإلجتناعي : 

بإلستشالبت وبلتسيي4.

بلعنليات  كل  عامة  وبصفة 

لها  بلتي  وبملالية  وبلعقالية  بلتجالية 

من  وبلتي  بلشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها بملساهنة في تننية بلشركة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

طرط  بلسيد  إلى  أسند  بلتسيي4: 

بليزيد.

فاتح  من  تبتدئ   : بملالية  بلسنة 

يناير إلى 31 ديسن 4 من كل سنة.

مبلغ  في  حدد  بملا8  لأس 

إلى  مقسنة  دلهم،   100.000.00

دلهم   100 بقينة  حصة   1000

وتوزيعها  بكتتابها  سدد  للوبحدة، 

كالتالي :

بلسيد طرطر بليزيد 1000 حصة. 

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلضبط  كتابة  لدى  بلقانوني 

باملحكنة بإلبتدبئية بالقنيطرة وقيد 

تحت  بالقنيطرة  بلتجالي  بالسجل 

لقم 56671 بتاليخ 15 أكتوبر 0)0).

من أجل بملستخرج وبإلشالة

صوفينول

196 P

شركة صوفينول 

للنحاسبة وبإلعالميات

ش.ذ.م.م

بملقر بإلجتناعي : زبوية شالع موالي عبد بلعزيز 

وزنقة وبد بملخازن لقم 5 و8 بلقنيطرة

بلهاتف : 0537.37.78.71

بلنقا8 : 34.91.98.)06.6

بلفاكس : 5.38).0537.36

ZELMATRAV شركة

ش.ذ.م.م

تحويل بملقر بإلجتناعي

تغيي4 بلغرض بإلجتناعي

مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بالقنيطرة يوم فاتح أكتوبر  0)0) تم 

تحديد ما يلي تبعا للنحضر.

بلكائن  بإلجتناعي  بملقر  تجويل 

ب  بلعربي  بملغرب  تجزئة  بالقنيطرة 

) لقم 80R3 إلى بملقر بلجديد بلكائن 

بلربمي  بئ4   1061 لقم  بالقنيطرة 

بلجنوبية.

حذف نشاط موبد بلبناء.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بإلبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 

بتاليخ   7967( بالقنيطرة تحت لقم 

15 أكتوبر 0)0).

للضبط وبلنشر

من أجل بملستخرج وبإلشالة

صوفينول

197 P
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S.K DIGITAL شركة
ش.م.م.ش.و

بيع بلحق بإلجتناعي
تعيين مسي4ين جديدين

تغيي4 بإلمضاء 
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
بإلستثنائي بملؤلخ في 5 أكتوبر 0)0)، 
 S.K لشركة  بلوحيد  بلشريك  قرل 

DIGITAL شركة محدودة بملسؤولية 
ذبت شريك وحيد ما يلي :

طرف  من  بإلجتناعي  بلحق  بيع 
بلسيد  لفائدة  بمحند  نائر  بلسيد 
 500 يشنل  بلذي  سريبو  محند 
حصة وبلسيد لضا بلبوزكولي بلذي 

يشنل 500 حصة كاملة.
من  بلشركة  تسيي4   : بإلدبلة 
طرف بلسيدين محند سريبو ولضا 

بلبوزكولي.
بإمضاء  بلشركة  تلتزم   : بإلمضاء 
ولضا  سريبو  محند  بلسيدين 

بلبوزكولي.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
15 أكتوبر  بإلبتدبئية بالعيون بتاليخ 

0)0) تحت لقم 455).
198 P

STE ZAKITRAD
S.A.R.L. A.U

لقم بلسجل بلتجالي : 5)478
تعديل

مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
0)0) تم  )1 أكتوبر  بنكناس بتاليخ 

ما يلي :
زيادة لأسنا8 بلشركة.

بلشركة  لأسنا8  لفع  تم 
 400.000.00 بقينة   ZAKITRAD
من  لأسنالها  لينتقل  دلهنا 
 500000.00 دلهم إلى   100.000.00
دلهنا، ليصبح توزيع برنصبة كالتالي: 
 5000 محند  بحنيدبني  بلسيد 

حصة.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بلتجالية بنكناس 

بتاليخ 15 أكتوبر0)0).
لإلستخالص وبلبيان

199 P

 STE. RL EVENTS
SARL A.U

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 
وذبت بلشريك بلوحيد

لأسنالها : 300000.00 دلهم
تعديل

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
  RL EVENTS لشركة  بإلستثنائي 
أكتوبر   6 بملنعقد بتاليخ   SARL A.U
على  بملصادقة  تنت  بالرباط   (0(0

ما يلي :
توسيع بلنشاط بلتجالي للشركة 

بإضافة برشغا8 بلعامة في بلبناء.
على  وبإلبقاء  عقالي  منعش 

بلنشاط بلسابق.
بلتجالة، بإلتصا8، بلطباعة.

تنظيم وتجهيز بملعالض وبلندوبت.
تعديل بلقانون برسا�شي للشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
عدد  تحت  أكتوبر0)0)   (0 بتاليخ 

.107805
200 P

AUTOECOLE BOUNAKHILA
تأسيس شركة

 (8 بنوجب عقد عرفي مؤلخ في 
تم تأسيس شركة ذبت   (0(0 يوليو 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها 

بملوبصفات بلتالية :
 AUTOECOLE  : بلتسنية 

.BOUNAKHILA
بإلخوة  ودبدية   : بإلجتناعي  بملقر 

لقم 19 تيفلت.
بلرأسنا8 : حدد لأسنا8 بلشركة 

في 100.000.00 دلهم.
بلسيدة  عينت   : بلشركة  تسيي4 
مع  للشركة  مسي4ة  سناء  بونخلة 

جنيع بلصالحيات.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بإلبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 
بتاليخ   186 بالخنيسات تحت عدد 

19 أكتوبر0)0) .
للنسخ وبلبيان

بلوكيل

201 P

STE. BENSOFYM TRAVAU
في بإلستثنائي  بلعام  بلجنع   قرل 
بلهدف  تقليص   (0(0 يونيو   10  

بإلجتناعي :
وكذب  بلبناء  أو  بملختلفة  برشغا8 

تدوين بلقانون برسا�شي وتعديله.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بإلبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 
بتاليخ   487 بالخنيسات تحت عدد 

19 أغسطس 0)0) .
202 P

BELADI AGRI-ELEVAGE
تأسيس شركة

بنوجب عقد عرفي مؤلخ في فاتح 
أكتوبر 0)0) تم تأسيس شركة ذبت 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها 

بملوبصفات بلتالية :
BELADI AGRI-  : بلتسنية 

.ELEVAGE
بلهدف بإلجتناعي :

 تربية بالبقال.
بلتلقيح بإلصطناعي.

بملقر بإلجتناعي : بيت بلربعيين بني 
ونزل بلكنزلة بيت يدين بلخنيسات.

بلرأسنا8 : حدد لأسنا8 بلشركة 
في 100.000.00 دلهم.

تسيي4 بلشركة : عين بلسيد برحو 
جنيع  مع  للشركة  مسي4ب  محند 

بلصالحيات.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بإلبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 
بلتجالي  بلسجل  تحت  بالخنيسات 

عدد 9117) .
للنسخ وبلبيان

بلوكيل

203 P

 HOOWEB MEDIA
SOLUTIONS
تأسيس شركة

في مؤلخ  عرفي  عقد   بنوجب 
تأسيس  تم   (0(0 أكتوبر   9  
لها  محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 

بملوبصفات بلتالية :

 HOOWEB MEDIA  : بلتسنية 
.SOLUTIONS

بلهدف بإلجتناعي : 
لألعنا8  بإللكت4ونية  بلتجالة 

بملتنوعة.
بلتصدير وبإلستي4بد.

بلتجالة.
 BOULEVARD  : بملقر بإلجتناعي 
 MED 5 IMM. BOUBIA
 4eme ETAGE BUREAU N°15

.KHEMISSET
بلرأسنا8 : حدد لأسنا8 بلشركة 

في 100.000.00 دلهم.
بلسيدبن  عين   : بلشركة  تسيي4 
نضري بال8 وبملديني لضوبن مسي4بن  

مع جنيع بلصالحيات.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بإلبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 
بلتجالي  بلسجل  تحت  بالخنيسات 

عدد 9115) .
للنسخ وبلبيان

بلوكيل

204 P

SAT STEEL
SARL AU

ب  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
0)0) بتنالة تم تأسيس  16 سبتن 4 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد :
.SAT STEEL SARL AU : بلتسنية

بلهدف : 
بلتجالة في بلخردة.
معالجة بلنفايات.

ونقل بلبضائع وبرشغا8 بملختلفة.
منطقة   (0 بلرقم   : بملقر بلتجالي 

بلحرفيين سكتول 6 تنالة.
من  بنطالقا  سنة   99  : بملدة 
بلتجالي. بلسجل  في  تقييدها 

 100.000.00  : بلتجالي  بلرأسنا8 
حصة   1000 إلى  مجزئة  دلهم 
للحصة  دلهم   100 ب  إجتناعية 
بلوبحدة وموزعة على بلشكل بلتالي :

بلرحيم  عبد  جعفري  بلسيد 
1000 حصة.
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بلسيد  بلشركة  يدير   : بلتسيي4 

جعفري عبد بلرحيم.

بلصافية  برلباح  توزع   : برلباح 

على بملشالكين بحسب حصصهم بعد 

لإلحتياطي  بملخصصة   %  5 خصم 

بلقانوني .

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر  فاتح  يوم  بتنالة  بإلبتدبئية 

0)0) تحت لقم 130855.

205 P

JOUILSAB
تأسيس شركة  محدودة بملسؤولية 

ذبت بلشريك بلوحيد
تبعا للعقد بلعرفي تم وضع قوبنين 

ذبت  بملسؤولية  محدودة  بلشركة 

بلشريك بلوحيد بملسجلة في بلسجل 

بلتجالي بالرباط تحت لقم 1)1464 

باملنيزبت بلتالية :

.JOUILSAB : بلتسنية

بلهدف :

بالتقسيط  بلتوزيع  بلتجالة 

وبالجنلة في جنيع بملوبد بلغدبئية.

وموبد  أشغا8  جنيع  في  بلعنل 

بلنظافة وبلتطهي4.

بلولقية  بملوبد  في  بلتجالة 

وحقائب  وبلكرطون  وبلبالستيك 

بلتسوق.

بلولق  أنوبع  جنيع  في  بلتجالة 

وبلثوب.

وبللقاءبت  بلندوبت  تنظيم 

وبلحفالت.

شربء بيع برثاث وبملعدبت ولوزبم 

بملكاتب وآالت بلطباعة وغي4ها.

أشغا8 بلبناء وبلنقل.

إنعاش عقالي.
زنقة بحند   30  : بملقر بإلجتناعي 

بلوكيلي شقة 8 حسان بلرباط.

بملدة : 99 سنة .

مبلغ  في  حدد   : بلرأسنا8 

 1000 إلى  مقسنة  دلهم   100.000

100 دلهم  حصة إجتناعية من فئة 

للوبحدة .

بلسيد  يسي4ها  بلشركة   : بإلدبلة 
جويليل بناس.

من  تبتدئ   : بإلجتناعية  بلسنة 
فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسن 4.

بلربح  من   %  5 تقتطع   : برلباح 
طبقا  بلقانوني  لإلدخال  بلصافي 
للقانون وبلباقي يوضع تحت تصرف 

بلجنع بلعام بلعادي.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بالرباط.
206 P

SOCIETE CAIRO TRAVAUX
ش.م.م

لأسنا8 يقدل : 100000 دلهم
بملقر بإلجتناعي : حي بلقدس 1 لقم 4 

عين تاوجطات
بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بعين 
 (0(0 يوليو  فاتح  بتاليخ  توجطات 
للشركة  بلعامة  بلجنعية  قرلت 
 SOCIETEبملحدودة بملسؤولية  ذبت 
لأسنا8  ذبت   CAIRO TRAVAUX
يوجد  وبلذي  دلهم   100000 قدله 
مقرها بإلجتناعي : حي بلقدس 1 لقم 

4 عين تاوجطات ما يلي :
بلحل بملسبق للشركة.

تاقي  لضوبن  بلسيد  تعيين 
كنصفي للشركة.

تعيين مقر بلحل في بلعنوبن بلتالي 
حي بلقدس 1 لقم 4 عين تاوجطات.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بلتجالية بنكناس 
لقم  تحت   (0(0 يوليو   (4 بتاليخ 

.490
207 P

 SOCIETE AIN TAOUJDATE
BOIS
ش.م.م

ذبت لأسنا8 يقدل ب : 100.000 
دلهم

بملقر بإلجتناعي : حي وليلي لقم 75 
مكرل عين تاوجطات

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بعين 
 (0(0 سبتن 4   9 بتاليخ  تاوجطات 

قرلت بلجنعية بلعامة للشركة ذبت 
 SOCIETE AIN بملسؤولية بملحدودة 
لأسنا8  ذبت   TAOUJDATE BOIS
يقدل ب 100.000 دلهم وبلذي يوجد 
مقرها بإلجتناعي : حي وليلي لقم 75 

مكرل عين تاوجطات ما يلي :
بلغنيمي  محند  بلسيد  بستقالة 
منصبهنا  من  حجي  نجية  وبلسيدة 

كنسي4بن للشركة.
تعيين بلسيد حسن بلغنيمي مسي4 
محددة  غي4  وملدة  للشركة  وحيد  
جنيع   بلغنيمي  حسن  بلسيد  منح 
لتسيي4  وبإلختصاصات  بلسلطات 

بلشركة بإمضاء وحيد.
تحيين بلقانون برسا�شي للشركة.

مسائل مختلفة.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بإلبتدبئية بنكناس 
تحت لقم   (0(0 سبتن 4   (5 بتاليخ 

.(9(8
208 P

SOCIETE GIVE HELP
ش.م.م

ذبت لأسنا8 يقدل ب : 100.000.00 
دلهم

بملقر بإلجتناعي : محل تجالي لقم 1 
  B6 قطعة أ1- تجزئة لياض بلزيتون

طريق عين بلشقف فاس
بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بعين 
تاوجدبت بتاليخ 18 أغسطس 0)0) 
للشركة  بلعامة  بلجنعية  قرلت 
 SOCIETE ذبت بملسؤولية بملحدودة 
يقدل ب  لأسنا8  ذبت   GIVE HELP
يوجد  وبلذي  دلهم   100.000.00
مقرها بإلجتناعي : محل تجالي لقم 
 B6 1 قطعة أ1- تجزئة لياض بلزيتون

طريق عين بلشقف فاس ما يلي :
500 حصة إجتناعية  قبو8 بيع 
بلصباوي  شفيق  بلسيد  ملكية  في 

لفائدة بلسيد هشام بملادح.
تغيي4 بلشكل بلقانوني للشركة من 
إلى  شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

شريك وحيد.

تحويل بملقر بإلجتناعي : من محل 

تجالي لقم 1 قطعة أ1- تجزئة لياض 

بلشقف  عين  طريق   B6 بلزيتون 

1 شالع  1 لقم  فاس إلى إقامة مونية 

بلبساتين عين تاوجطات.

تحيين بلقانون برسا�شي للشركة.

مسائل مختلفة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بفاس  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   14 بتاليخ 

.(685

209 P

SOCIETE HJTR
ش.م.م

ذبت لأسنا8 يقدل ب : 100.000.00 

دلهم

بملقر بإلجتناعي : محل تجالي بيت 

ببربهيم بيت لحسن بشعايب، 

جناعة بلقصي4، عين تاوجطات

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بعين 

تاوجدبت بتاليخ 13 أغسطس 0)0) 

تم وضع بلقوبنين برساسية للشركة ـ 

وبلتي تحنل بلخصائص بلتالية :

ذبت  شركة   : بلقانونية  بلصفة 

بملسؤولية بملحدودة.

.SOCIETE HJTR : بسنها

هدفها :

برشغا8 بملختلفة.

برشغا8 بلعنومية.

برشغا8  لجنيع  بلعامة  بملقاولة 

جنيع  بلبناء  بلخاصة،  أو  بلعنومية 

جنيع  وأيضا  بملعامل  بلبنايات، 

بملدنية،  بلهندسة  بلتهئية،  عنليات 

بلصحي  وبلصرف  بملياه  إمدبدبت 

طالء برلصفة.

تحقيق جنيع برشغا8 بلعنومية، 

بملؤسسات  بملسالك  وبارخص 

بلسباكة  بلصباغة  بلك 4ى  برشغا8 

بلتدفئة بملركزية بلنجالة وبلكهرباء.

وجنيع  أشكاله  بجنيع  بلبناء 

بلحرف.
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بلتجالة عامة.
أشغا8 بلطرق.

برعنا8 بلرزلبعية.
أشغا8 بلبناء.

بلعنليات  جنيع  عامة  وبصفة 
بلصناعية،  بملالية،  بلتجالية، 
ترتبط  بلتي  بلعقالية  وغي4  بلعقالية 
مباشرة  غي4  أو  مباشرة  بصفة 
بكل  أو  أعاله  بملذكولة  بارهدبف 
هدف آخر مشابه أو مرتبط، أو قابل 
للنساهنة في تننية بلشركة تحت أي 

شكل من برشكا8.
مقرها : محل تجالي بيت ببربهيم 
جناعة  بشعيب،  لحسن  بيت 

بلقصي4، عين تاوجطات.
أمدها : 99 سنة تبتدئ من يوم 

بلتأسيس.
دلهم   100.000.00  : لأسنالها 
مقسنة إلى 1000حصة بقينة 100 

دلهم للوبحدة، موزعة كالتالي :
بلسيد جنا8 لحناني 500 حصة 
 50000 للوبحدة  دلهم   100 بقينة 

دلهم.
بلسيد هشام لحناني 500 حصة 
 50000 للوبحدة  دلهم   100 بقينة 

دلهم.
دلهم   100 بقينة  حصة   1000

للوبحدة 100.000 دلهم.
غي4  وملدة  بلشركة  يدير   : إدبلته 

محددة جنا8 لحناني.
تبتدئ من    : بإلجتناعية  بلسنة 
فاتح يناير وتنهي في متم شهر ديسن 4 

من كل سنة.
توزيع برلباح : يقتطع من برلباح 
بلقانوني  بإلحتياط  أجل  من   %   5
بلباقي من برلباح بلصافية توزع على 
بملشالكين حسب بلحصص باستثناء 
للسنوبت  بها  بملحتفظة  بملبالغ 
أو بملخصصة لإلحتياطات  بملتتالية  

حسب قربل بلشركاء.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلقانوني 
تحت   (0(0 9 سبتن 4  بنكناس يوم 
لقم  بلتجالي  سجل   (609 لقم 

.50551
210 P

 SOCIETE LMBS

CONSTRUCTION
ش.م.م

ذبت لأسنا8 يقدل ب : 100.000 

دلهم

بملقر بإلجتناعي : حي وليلي لقم 746 

مكرل عين تاوجطات

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بعين 

 (0(0 سبتن 4   7 بتاليخ  تاوجطات 

للشركة  بلعامة  بلجنعية  قرلت 

 SOCIETE LMBS بملسؤولية  ذبت 

لأسنا8  ذبت   CONSTRUCTION

يقدل ب 100.000 دلهم وبلذي يوجد 

مقرها بإلجتناعي : حي وليلي لقم 746 

مكرل عين تاوجطات ما يلي :

بلحل بملسبق للشركة.
بلعنالي  لحبيب  بلسيد  تعيين 

كنصف للشركة.

بلعنوبن  في  بلحل  مقر  تعيين 

بلتالي حي وليلي لقم 746 مكرل عين 

تاوجطات. 

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بلتجالية بنكناس 

تحت لقم   (0(0 سبتن 4   (9 بتاليخ 

.559

211 P

SOCIETE MADOPROMO
ش.م.م

ذبت لأسنا8 يقدل ب : 100.000 

دلهم
بملقر بإلجتناعي : بلطابق برو8 

بيت بحناد بيت بوبيدمان  عين 

تاوجطات

مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

سبتن 4   ( بتاليخ  تاوجطات  بعين 

بلعامة  بلجنعية  قرلت   (0(0

 SOCIETE بملسؤولية  ذبت  للشركة 

MADOPROMO ذبت لأسنا8 يقدل 

يوجد  وبلذي  دلهم   100.000 ب 

مقرها بإلجتناعي : بلطابق برو8 بيت 

بحناد بيت بوبيدمان  عين تاوجطات 

ما يلي :

500 حصة إجتناعية  قبو8 بيع 
بمل 4وك  بلحسين  بلسيد  ملكية  في 

لفائدة بلسيد عبد بملولى.
تغيي4 بلشكل بلقانوني للشركة من 
إلى  شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

شريك وحيد.
بلطابق   : بإلجتناعي  بملقر  تحويل 
برو8 بيت بحناد بيت بوبيدمان  عين 
بلطابق   ( لقم  شقة  إلى  تاوجطات 
برو8 بلعنالة 5 تجزئة بملنتزه ) طريق 

مكناس وبد فاس فاس.
 تحيين بلقانون برسا�شي للشركة.

مسائل مختلفة.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بلتجالية بنكناس 
تحت لقم   (0(0 سبتن 4   (5 بتاليخ 

.557
212 P

TRIO PRODUCTION
ش.م.م

ذبت لأسنا8 يقدل ب : 10.000 
دلهم

بملقر بإلجتناعي : محل تجالي حي 
أكدب8 لقم 15)    عين تاوجطات

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بعين 
 (0(0 سبتن 4   8 بتاليخ  تاوجطات 
لشركة  بلعامة  بلجنعية  قرلت 
 TRIO PRODUCTION بلتضامن 
10.000 دلهم  ذبت لأسنا8 يقدل ب 
ب  بإلجتناعي  مقرها  يوجد  وبلذي 
    (15 لقم  أكدب8  حي  تجالي  محل 

عين تاوجطات ما يلي :
قبو8 بيع 3) حصة إجتناعية في 
ملكية بلسيد جنا8 كندوزي لفائدة 
وكذلك  بودبدي  بلعزيز  عبد  بلسيد 
10 حصة إجتناعية في ملكية بلسيد 
نبيل باجا لفائدة بلسيد عبد بلعزيز 

بودبدي.
تحيين بلقانون برسا�شي للشركة.

مسائل مختلفة.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بلتجالية بنكناس 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   ( بتاليخ 

.30(4
213 P

 SALON DE THE OUED

GUAINO
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بقلعة 

 ،(0(0 سبتن 4   (1 في  بلسربغنة 

لشركة  برسا�شي  بلقانون  تحرير  تم 

SALON DE THE OUED GUAINO

بيانتها كالتالي :

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة.

 SALON DE THE  : بلتسنية 

.OUED GUAINO

بلهدف بإلجتناعي :

بستغال8 قاعات بلشاي وبملقاهي.

بلساخنة  بملشروبات  جنيع  بيع 

وبلبالدة وبلطازجة لإلستهالك في عين 

بملكان.

بيع بلوجبات بلخفيفة لإلستهالك 

في عين بملكان.

بيع بلحلويات وبلفطائر وبلحلويات 

بلتقليدية لتناولها في عين بملكان.

بيع جنيع أنوبع بملثلجات لتناولها 

في عين بملكان.

تسيي4 وبستغال8 أي أصل تجالي 

لقاعات بلشاي وبملقاهي.

بملقر بإلجتناعي : قلعة بلسربغنة، 

نول ) بمتدبد، لقم 67).

بملدة : 99 سنة من تاليخ بلتسجيل 

في بلسجل بلتجالي.

 100.000.00  : بملا8  لأس  مبلغ 

دلهم تم دفعه كله نقدب وقسم إلى 

100 دلهم لكل  1000 نصيب بقينة 

نصيب وهي موزعة كالتالي :

قاطن  بلسيد فركوس بسناعيل، 

بتنالة، تجزئة بلوفاق 1، لقم 1167، 

شقة 10، مالك  8 500نصيب.

مغربي  لشيد،  فركوس  وبلسيد 

بلجنسية، قاطن بقلعة بلسربغنة،حي 

عوبطف ) لقم 449)، مالك  8 500 

نصيب.
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بلسيد   من  كل  عين   : بلتسيي4 

فركوس إسناعيل مغربي بلجنسية، 

لقم   ،1 تجزئة بلوفاق  قاطن بتنالة، 

للبطاقة  حامل   ،10 شقة   ،1167

.Y((6505 بلوطنية  للتعريف لقم

لشيد،  فركوس  وبلسيد 

بقلعة  قاطن  بلجنسية،  مغربي 

بلسربغنة،حي عوبطف ) لقم 449)، 

للتعريف  بلوطنية   للبطاقة  حامل 

.Y163578 لقم

مسي4بن للشركة ملدة غي4 محدودة.

بملحكنة   4(17 بلتجالي  بلسجل 

بإلبتدبئية بقلعةبلسربغنة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ بلسربغنة  بقلعة   بإلبتدبئية 

تحت   (0(0 أكتوبر   19  

لقم64)/0)0).

214 P

PHONE GENIE AU
تأسيس

 شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بشريك وبحد

ذبت لأسنا8 يقدل  ب : 100.000 

دلهم

بملقر بإلجتناعي : ساحة مليلية زنقة 

بلقصر بلكبي4 وزنقة بلحسينة لقم 

بلشقة 31 حسان بلرباط

مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

 (0(0 سبتن 4   (8 بتاليخ  بالرباط 

على يد بلسيد أنوبل لعشي4 تم وضع 

وبلتي   ، للشركة  برسا�شي  بلقانون 

تحنل بلخصائص بلتالية :

ذبت  شركة   : بلقاونية   بلصفة 

بملسؤولية بملحدودة بشريك وبحد.

.PHONE GENIE AU : إسنها

هدفها : بلتكوين بملستنر في مجا8 

بلسنالتفون.

مقرها : ساحة مليلية زنقة بلقصر 

بلشقة  لقم  بلحسينة  وزنقة  بلكبي4 

31 حسان بلرباط.

سنة تبتدئ من يوم   99  : أمدها 

بلتأسيس.

دلهم   100.000  : لأسنالها 

مقسنة إلى 1000 حصة بقينة 100 

دلهم للوبحدة.

غي4  وملدة  بلشركة  يدير   : إدبلته 

محددة بلسيد أنوبل لعشي4.

من  تبتدئ   : بإلجتناعية  بلسنة 

فاتح يناير وتنتهي في متم شهر ديسن 4 

من كل سنة.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلقانوني 

تحت   (0(0 أكتوبر   14 بالرباط يوم 

لقم 1)1467.
وهذب بنثابة مقتطف وبيان
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 CHBPROIETCS
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تأسيس  تم  فقد   (0(0 ف 4بير   (9

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

شريك وحيد وبلتي تحنل بلخصائص 

بلتالية: 

 CHBPROIETCS  : بلتسنية 

.SARL AU

بلهدف بإلجتناعي : 

موبد بلبناء تاجر بلتقسيط .

نجالة برملنيوم بملعدن.

مقاو8.

 100.000  : بلشركة  لأسنا8 

دلهم.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

بملقر بإلجتناعي : إقامات بلياسنين 

عنالة 16 محل 63 حي سالم سال.
بلعلوي  وضاح  بلسيد   : بلتسيي4 

بإلسناعيلي.

بإليدبع بلقانوني: 9 مالس 0)0).

لقم بلتقييد باملحكنة بإلبتدبئية 

بسال 3)1)3.

216 P

DELIVALLO
SARL AU

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة بشريك وبحد

بلوبحد  بلشريك  قربل  بنوجب 

بتاليخ 3 سبتن 4 0)0) تقرل تأسيس 

محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 
بشريك وبحد وتبعا لذلك فإنها تتكون 

من بلسيد عكالي بملهدي.

 DELIVALLO   : بلشركة  تسنية 

.SARL AU

نشاط بلشركة : 

تكنولوجيا  خدمات  توفي4 

بملعلومات ع 4 بالنت4نيت.

15 شالع بربطا8   : مقر بلشركة 

بلشقة لقم 4 أكدب8 بلرباط.

بملدة : 99 سنة ببتدبء من تاليخ 

إحدبثها بلفعلي.
دلهم   100.000  : بملا8  لأس 

مقسم على 1000 حصة بقينة 100 

دلهم للوبحدة.
عكالي  بلسيد  وبلتوقيع:  بلتسيي4 

بملهدي.

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 

أكتوبر   14 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 3)1467.
وهذب بنثابة مقتطف وبيان
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SAPHIR ALALAM SEBBAH
SARL AU

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة بشريك وبحد

بتاليخ فاتح  بنوجب قربل بلشركاء 

شركة  تأسيس  تقرل  أكتوبر0)0) 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذبت 

من  تتكون  فإنها  لذلك  وتبعا  وبحد 

بلسيد سفي4 بلعالم بلصباح.

 SAPHIR   : بلشركة  تسنية 

.ALALAM SEBBAH SARL AU

نشاط بلشركة : 

بست4دبد بلديون.

مقر بلشركة : 48 شالع فا8 ولد 

عني4  أكدب8 بلرباط.

بملدة : 99 سنة ببتدبء من تاليخ 

إحدبثها بلفعلي.

دلهم   100.000  : بملا8  لأس 

مقسم على 1000 حصة بقينة 100 

دلهم للوبحدة.

سفي4  بلسيد  وبلتوقيع:  بلتسيي4 

بلعالم بلصباح.

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 

أكتوبر   16 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 146809.
وهذب بنثابة مقتطف وبيان
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 C.H.COM

SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

EN COMPTABILITE DES ENTRPRISES

 RUE(( N° (9 Q.N SIDI KACEM

TAL : 05.37.59.41.63

IF : 03740187

TP : (160(6(0

RC : (4701

CNSS : 6((7(0(

شركة جعوان تور
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : حي 

جوهرة لقم 153 سيدي قاسم

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(8645

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   18

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية :

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

شركة  تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

جعوبن تول.

غرض بلشركة بإيجاز :

نقل برشخاص.
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حي   : بإلجتناعي  بملقر  عنوبن 

جوهرة لقم 153 سيدي قاسم.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

بلشركة:  لأسنا8  مبلغ 

100.000.00 دلهم، مقسم كالتالي:

بملصطفى  جعوبن  بلسيد 

 100.00 بقينة  حصة   1000.00

دلهم للحصة.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء 

للشركاء :  بلسيد جعوبن بملصطفى.

 39 بلوك  بلسالم  حي   : عنوبنه 

00)14 سيدي سلينان.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء 

جعوبن  بلسيد   : بلشركة  ملسي4ي 

 : بملصطفى بلشريك بلوحيد عنوبنه 

39 00)14 سيدي  حي بلسالم بلوك 

سلينان.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 1( بإلبتدبئية بسيدي قاسم بتاليخ 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 444/)0).
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 C.H.COM

SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

EN COMPTABILITE DES ENTRPRISES

 RUE(( N° (9 Q.N SIDI KACEM

TEL : 05.37.59.41.63

IF : 03740187

TP : (160(6(0

RC : (4701

CNSS : 6((7(0(

شركة كزول لسيارة التعليم 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : حي 

بلقدس لقم 361 سيدي قاسم

إعالن متعدد بلقربلبت 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(8161

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم بتخاذ   (0(0 يونيو   1( بملؤلخ في 

بلقربلت بلتالية :

قربل تفويت بلحصص بلتي تنص 

على ما يلي :

 تم تفويت بلحصص من بلسيدة 

حصة   1000 بلبالغة  بلسريد  مريم 

إلى بلسيد عنر كزو8 قربل لقم تحيين 

على  ينص  بلذي  برسا�شي   بلقانون 

ما يلي :

تحيين بلقانون برسا�شي للشركة :

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 1 بند لقم   : بلنظام برسا�شي بلتالية 

بلذي ينص على ما يلي :

بلسيد عنر كزو8 مسي4 للشركة   

وبلشريك بلوحيد.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ قاسم  بسيدي   بإلبتدبئية 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   13  

.(0(/449
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 C.H.COM

SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

EN COMPTABILITE DES ENTRPRISES

 RUE(( N° (9 Q.N SIDI KACEM

TEL : 05.37.59.41.63

IF : 03740187

TP : (160(6(0

RC : (4701

CNSS : 6((7(0(

 STE DOULFIKAR TRAVAUX

DIVERS
SNC

 شركة بلتضامن

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : حي 

سالوي بلوك شنس لقم 71 سيدي 

قاسم

قفل  وتصفية
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(4851

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   (0(0 يوليو   10 في  بملؤلخ 

 STE لشركة  وبلتصفية  قفل 

 DOULFIKAR TRAVAUX DIVERS

SNC شركة بلتضامن مبلغ لأسنالها 

مقرها  وعنوبن  دلهم   100.000.00

: حي سالوي بلوك شنس  بإلجتناعي 
71 سيدي قاسم نتيجة ملشاكل  لقم 

مادية .

بلهادي  عبد  دولفيكال  وعين 

وعنوبنه حي سالوي بلوك شنس لقم 

71 سيدي قاسم كنصفي للشركة.

بلجليل   عبد  بوشناقة  بلسيد 

وعنوبنه حي سالوي بلوك شنس لقم 

71 سيدي قاسم كنصفي للشركة.

وقد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
بتاليخ 10 يوليو 0)0) وفي حي سالوي 

بلوك شنس لقم 71 سيدي قاسم. 

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (9 بإلبتدبئية بسيدي قاسم بتاليخ 

سبتن 4 0)0) تحت لقم0/315)0).

221 P

 C.H.COM

SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

EN COMPTABILITE DES ENTRPRISES

 RUE(( N° (9 Q.N SIDI KACEM

TEL : 05.37.59.41.63

IF : 03740187

TP : (160(6(0

RC : (4701

CNSS : 6((7(0(

 STE RIZGUA

DISTRIBUTION
SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي :  تجزئة 
طريق طنجة لقم 436 سيدي قاسم 

قفل بلتصفية 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

(8(47

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

 (0(0 سبتن 4   (3 في  بملؤلخ 

 STE RIZGUA بلشركة  حل  تقرل 

ذبت  شركة   DISTRIBUTION

لأسنالها  مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 

مقرها  وعنوبن  دلهم   100.000.00

بإلجتناعي :   تجزئة طريق طنجة لقم 

436 سيدي قاسم.

وعين  مادية  ملشاكل  نتيجة   

بلسيد أزيك مصطفى وعنوبنه تجزئة 

طريق طنجة لقم 436 سيدي قاسم 

كنصفي للشركة.

وقد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
في   تجزئة   (0(0 3) سبتن 4  بتاليخ 
طريق طنجة لقم 436 سيدي قاسم. 
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بإلبتدبئية بسيدي قاسم بتاليخ 

أكتوبر 0)0) تحت لقم0/446)0).
222 P

MAPONOS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بشريك وبحد
 (0 بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ في 
يوليو   (7 في  وبملسجل   (0(0 يوليو 
0)0) بالرباط تأسست بلشركة ذبت 

بلخصائص بلتالية :
بملسؤولية  ذبت  شركة   : بلشكل 

بملحدودة بشريك وبحد.
بلهدف بإلجتناعي : 

تاجر معدبت بصرية.
 100000.00  : بلشركة  لأسنا8 
حصة   1000 إلى  مقسنة  دلهم 
100 دلهم للحصة  إجتناعية بقينة 

موزعة كنا يلي :
غرديس مهدي 1000 حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إ8   : بلسنة بملالية 
31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

بروى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.
شقة   30 إقامة   : بملقر بإلجتناعي 
بلوكيلي  بحند  موالي  زنقة   8 لقم 

حسان بلرباط. 
بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

.146735
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 CARREAUX ET شركة
NEGOCE
ش.م.م.ش.و

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بسال 
بتاليخ 7 أكتوبر 0)0) تأسيس شركة 

ذبت بلخصائص بلتالية :
 CARREAUX ET بلتسنية : شركة

.NEGOCE
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بلصفة بلقانونية : شركة محدودة 

بملسؤولية ذت بلشريك بلوحيد.

بلهدف بإلجتناعي :

بيع بلزليج.

منعش عقالي.

بلتجالة.

حدد لأس   : بلرأسنا8 بإلجتناعي 

دلهم   100000 في  بلشركة  ما8 

 100 فئة  من  سهم   1000 بقينة 

دلهم للسهم، في ملك بلسيدة صباح 

صليحة.

بملسمى  بمللك   : بإلجتناعي  بملقر 

عال8  سيدي   11 لقم  سعيدة 

بلبحربوي تيفلت.

صباح  بلسيدة  عينت   : بلتسيي4 

غي4  ملدة  للشركة  مسي4ة  صليحة 

محدودة.

سنة تبتدئ من تاليخ   99  : بملدة 

بلتسجيل في بلسجل بلتجالي إال إذب 

حصل فسخ أو بمتدبد.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

بلتسجيل  تاليخ  من  تبتدئ  برولى 

في وتنتهي  بلتجالي  بلسجل   في 

 31 ديسن 4 0)0).

تم بإليدبع بلقانوني للشركة تحت 
لقم 183 بتاليخ 15 أكتوبر 0)0) وتم 
تسجيل بلشركة في بلسجل بلتجالي 

لدى بملحكنة بإلبتدبئية بتفيلت .

224 P

STE RACHID PUBLICITE
SARL AU

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

 (0(0 أغسطس   (5 بتاليخ  بلرباط 

قد تم تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة بشريك وحيد :

شركة   : بالجتناعي  بلهدف 

إعالنات، بستي4بد وتصدير.
لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

100 دلهم للحصة بلوبحدة :
لشيد كريم 1000 حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 
31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.
بملقر : 15 شالع بربطا8 شقة لقم 

4 أكدب8 بلرباط.
بملسي4 : لشيد كريم.

بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 
.146875

225 P

STE ETD-BTP
SARL AU

على إثر قربل بإلدبلة بملنعقد بتاليخ 
بلشريك  قرل   (0(0 أغسطس   18

بلوحيد للشركة ما يلي :
: قرل بلشريك  تغيي4 بسم بلشركة 
من  بلشركة  تغيي4  للشركة  بلوحيد 
 BUREAU BELMA CONSEIL بسم 

.ETD-BTP إلى
تغيي4 نشاط بلشركة :

مقاو8 أعنا8 مختلفة وبلبناء.
مكتب بلدلبسة، بلتحقيق وبلبحث.
تم بلتسجيل في بلسجل بلتجالي 
باملحكنة  بلضبط  كتابة  لدى 

بالبتدبئية بسال تحت لقم 17)35.
226 P

 STE EL AZHARI
EQUIPEMENT

SARL AU
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة بشريك وبحد
بنقت�شى عقد عرفي بسال بتاليخ 
تم وضع بلقانون   (0(0 سبتن 4   (9
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
ذبت  وبحد،  بشريك  بملحدودة 

بلخصائص بلتالية :
EL AZHARI : بلتسنية بالجتناعية

.EQUIPEMENT SARL AU
بلهدف بالجتناعي : سباك.

مقاو8 بلت4كيبات بلكهربائية.

بلعز8  سخان،  بلسباكة،  مقاو8 

بلحربلي.
مكرل   (3 لقم   : بالجتناعي  بملقر 

شالع محند حي بلرشاد بلقرية سال.

بملدة بالجتناعية : 99 سنة.

حدد   : بالجتناعي  بلرأسنا8 
دلهم   100.000 لأسنا8 بلشركة في 

موزع على 1000 حصة من فئة 100 

دلهم للحصة وزعت كنا يلي :

 1000 جوبد  بالزهري  بلسيد 

حصة.
بلتسيي4 : تم تعيين بلسيد بالزهري 

غي4  ملدة  للشركة  كنسي4  جوبد 

محدودة.
تم بلتسجيل في بلسجل بلتجالي 

باملحكنة  بلضبط  كتابة  لدى 

بالبتدبئية بسال تحت لقم 137)3.

227 P

STE GLACE DOC
على إثر بلجنع بلعام بملنعقد يوم 

 STE GLACE لشركة  سبتن 4   10
دلهم   100.000 لأسنالها   DOC

ومقرها بالجتناعي بشقة 3 عنالة )1 

بلجديدة  سال  يوسف  موالي  شالع 

تقرل ما يلي :

 50( باع بلسيد بلشفوعي يوسف 

حصة) لفائدة بلسيد بجعكر مني4.

بستقالة بلسيد بلشفوعي يوسف 

بلسيد  وتعيين  بلشركة  تسيي4  من 

بجعكر مني4 كنسي4 للشركة ملدة غي4 

محدودة.

 : للشركة  بلقانوني  بلشكل  تغيي4 

من شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

إلى شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بشريك وبحد.

تحيين بلنظام برسا�شي للشركة.
لقم بلسجل بلتجالي : 31161.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بسال  بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   1( بتاليخ 

.35116

228 P

STE YABRASSIM
SARL

بلرأسنا8 : 100.000 دلهم
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
بنقت�شى عقد عرفي بسال بتاليخ 
بلقانون  وضع  تم   (0(0 سبتن 4   4
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة، ذبت بلخصائص بلتالية :
YABRASSIM : بلتسنية بالجتناعية 

.SARL
بلهدف بالجتناعي : 

بائع بقنشة.
بلتصدير وبالستي4بد.

مكرل شالع   (3  : بملقر بالجتناعي 
محند حي بلرشاد بلقرية سال.

بملدة بالجتناعية : 99 سنة ببتدبء 
من تاليخ تأسيسها.

حدد   : بالجتناعي  بلرأسنا8 
دلهم   100.000 لأسنا8 بلشركة في 
فئة  من  حصة   1000 على  موزعة 

100 دلهم للحصة وزعت كنا يلي :
بلسيد يعقوبي بحند 340 حصة.

 330 بلسليناني  ببربهيم  بلسيد 
حصة.

بلسيد وحيد نسيم 330 حصة.
مجنوع بلحصص 1000 حصة.

بلسنة بالجتناعية : تبدأ من فاتح 
يناير إلى 31 ديسن 4 من كل سنة.

بلتسيي4 : تم تعيين بلسيد يعقوبي 
ملدة  للشركة  وشريك  كنسي4  بحند 

غي4 محدودة.
تم إيدبع بلسجل بلتجالي بكتابة 
بسال  بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   15 بتاليخ 

.3(143
229 P

STE AUTO AL SALAH
SARL

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

بنقت�شى عقد عرفي بسال بتاليخ 
بلقانون  وضع  تم   (0(0 أكتوبر   5
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة، ذبت بلخصائص بلتالية :

EL AZHARI
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 AUTO AL : بلتسنية بالجتناعية

.SALAH SARL

: بيع بلسيالبت  بلهدف بالجتناعي 

بملستعنلة.

مكتوبة  تجزئة   : بالجتناعي  بملقر 
لقم 8) بحصين سال - بلجديدة.

بملدة بالجتناعية : 99 سنة.

حدد   : بالجتناعي  بلرأسنا8 
دلهم   100.000 لأسنا8 بلشركة في 

موزع على 1000 حصة من فئة 100 

دلهم للحصة وزعت كنا يلي :

بلسيد أوشن لشيد 500 حصة.

بلسيد أوشن حسن 500 حصة.

بلسيدين  تعيين  تم   : بلتسيي4 

أوشن لشيد وأوشن حسن كنسي4ين 

للشركة ملدة غي4 محدودة.
تم بلتسجيل في بلسجل بلتجالي 

باملحكنة  بلضبط  كتابة  لدى 

بالبتدبئية بسال تحت لقم 141)3.

230 P

MATRICE PRO
بنقت�شى عقد عرفي تم ما يلي :

مسؤولية  ذبت  شركة  تأسيس 

محدودة :

 MATRICE PRO  : بلتسنية 

.SARL

علوم   : بالجتناعي  بلهدف 

بلتحليل،  )بل 4مجة،  بلكنبيوتر 

بلتصنيم، تطوير بلكنبيوتر).
لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

100 دلهم  1000 من فئة  مقسم إلى 

للحصة بلوبحدة موزعة على بلشكل 

بلتالي :

محند أمغال 00) حصة.

محند بلكنوني 00) حصة.

سعيد بزلكان 00) حصة.

كريم بلكامل 00) حصة.

 (00 بملساوي  بلزهربء  فاطنة 

حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.

 4 14 شالع برشعري شقة   : بملقر 

أكدب8 بلرباط.

بمغال  محند  بلسيد   : بملسي4 

ومحند بلكنوني.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   15 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0)  تحت بلرقم 0)1077.

231 P

CANTOS DE MARRUECOS
SARL AU

بنقت�شى عقد عرفي تم ما يلي :

مسؤولية  ذبت  شركة  تأسيس 

محدودة بشريك وحيد :

 CANTOS DE  : بلتسنية 

.MARRUECOS SARL AU

بلتصدير   : بالجتناعي  بلهدف 

أعنا8  بلسجل،  تاجر  وبالستي4بد، 

مختلفة، أعنا8 بلبناء.
لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

100 دلهم  1000 من فئة  مقسم إلى 

للحصة بلوبحدة موزعة على بلشكل 

بلتالي :

 ESTESO JIMENEZ ROMAN

1000 حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.

 438 لقم  بملنزه  تجزئة   : بملقر 

عال8  سيدي  بلسفل  بلطابق 

بلبحربوي.

 ESTESO JIMENEZ  : بملسي4 

.ROMAN

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   14 بالبتدبئية بتيفلت بتاليخ 

0)0)  تحت بلرقم 180.

232 P

FAZTO CONCEPT
تأسيس شركة

إيدبع  تم  عرفي  عقد  بنقت�شى 

ذبت  لشركة  بلتأسي�شي  بلقانون 

بملنيزبت  وذبت  بملحدودة  بملسؤولية 

بلتالية :

.FAZTO CONCEPT : بلتسنية

بلفاكيه بلشوكالته  بيع   : بلهدف 

وبلحلويات.

وبملطاعم  بالنت4نيت  ع 4  بملبيعات 

وبملقهى.

شالع   197  : بالجتناعي  بملقر 

بملقاومة بلطابق 6 بلدبل بلبيضاء.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تأسيسها بلنهائي.

بلرأسنا8   : بالجتناعي  بلرأسنا8 

بالجتناعي محدد في 100.000 دلهم.

بلسنة بالجتناعية : تبتدئ بلسنة 

بالجتناعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسن 4.

: تم تعيين بلسيد توفيق  بلتسيي4 

بلناصري مسي4ب للشركة.

بالسجل  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلتجالي 

فاتح سبتن 4  بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل 

0)0) تحت لقم 470469.
ملخص قصد بلنشر

232P مكرر

DEC PROMO
SARL

CAPITL SOCIAL : 120.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : MAISON

 LOT N°924 LOTISSEMENT

AMOUNI KAOUKI SAFI
لفع لأسنا8 بلشركة

بلغي4  بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

 (0(0 سبتن 4   (5 بتاليخ  بلعادي 

بملسؤولية  ذبت  بلشركة  قرلت 

بملحدودة ما يلي :

لأسنا8  لفع  على  بلتصديق 

إلى  دلهم   1(0.000 من  بلشركة 

بزيادة  وذلك  دلهم   (.(80.000

160.000.) دلهم.

بلحصص  مجنوع  ليصبح 
800.)) حصة موزعة كالتالي :

بلسيد برزهري طهى 3800 حصة.
 3800 سكينة  برزهري  بلسيدة 

حصة.
 3800 بلسيد برزهري عبد بملنعم 

حصة.
 3800 عائشة  عزي  بن  بلسيدة 

حصة.
 3800 آما8  برزهري  بلسيدة 

حصة.
 3800 بشرى  برزهري  بلسيدة 

حصة.
من بلقانون   7 و   6 تغيي4 بلبندين 

برسا�شي.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بآسفي 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   9 بتاليخ 

.(066
233 P

مكتب برستاذ بن سودة فؤبد

موثق

شالع بلجيش بمللكي عنالة بلتاجنعوعتي »س« 

بلطابق بلثالث فاس

بلهاتف : 05.35.64.33.75

SOCIETE AL AWLJA
شركة ذبت مسؤولية محدودة

 بنقت�شى عقدين توثيقيين بتاليخ
 AL لشركة   (0(0 سبتن 4   18 و   4
مسؤولية  ذبت  شركة   WALJA
زنقة عين   69 محدودة مقرها بفاس 
هالون  عن   ( م 4وكة  حي  خرزوزة 

30100 تقر ما يلي :
وفاة بحد بلشركاء بلسيد بلعبدبلي 

عبد بلجليل.
بلسيدة  بلشركة  مسي4  بستقالة 

بلعبدبلي نولة.
تعيين مسي4 جديد بلسيدة كنوى 

سعيدة للشركة بلسابق ذكرها.
إعادة صياغة قانون بلشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بفاس  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   19 بتاليخ 

.(0((/(736
بنثابة مقتطف

برستاذ بن سودة فؤبد

234 P
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مكتب برستاذ بن سودة فؤبد
موثق

شالع بلجيش بمللكي عنالة بلتاجنعوعتي »س« 
بلطابق بلثالث فاس

بلهاتف : 05.35.64.33.75

SOCIETE NOURA SHOES
شركة ذبت مسؤولية محدودة

 بنقت�شى عقدين توثيقيين بتاليخ
لشركة   (0(0 سبتن 4   (3 و    18
ذبت  شركة   NOURA SHOES
مسؤولية محدودة مقرها بفاس بلحي 
 816 زنقة  ببربهيم  بلصناعي سيدي 

قطعة 7/56  تقر ما يلي :
وفاة بحد بلشركاء بلسيد بلعبدبلي 

عبد بلجليل.
تعيين مسي4 جديد بلسيدة كنوى 

سعيدة للشركة بلسابق ذكرها.
إعادة صياغة قانون بلشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بفاس  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   19 بتاليخ 

.(0((/(747
بنثابة مقتطف

برستاذ بن سودة فؤبد

235 P

 MAISON ORIENTAL
 DE CONSTRUCTION

 D’AMENAGEMENT ET DES
TRAVAUX

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU CAPITAL SOCIAL : 500.000
DHS

 SIEGE SOCIAL : OUJDA LT
 OUJAD PROMO LT N° 5

ROUTE BOUKNADEL
RC 35823

N° IF 47237709
تأسيس شركة

بتاليخ  بلشركاء  قربل  بنقت�شى 
وضع  تم   (0(0 أكتوبر  فاتح 
 MAISON بلقانون برسا�شي لشركة 
 ORIENTAL DE CONSTRUCTION
 D’AMENAGEMENT ET DES
محدودة  شركة   TRAVAUX

بملسؤولية تتنثل منيزبتها فينا يلي :

 MAISON  : بلشركة  تسنية 
 ORIENTAL DE CONSTRUCTION
 D’AMENAGEMENT ET DES

TRAVAUX SARL ش.ذ.م.م.
غرض بلشركة :

بلهندسة بملدنية،  أشغا8 بلبناء، 
بلبناء.

كربء بملنقوالت وبملباني.
بالستي4بد وبلتصدير.

بلطويل  علي  بلسيد   : بلشركاء 
وبلسيد مصطفى برحيلي.

مقر بلشركة : تجزئة وجدة برومو 
بوقنادف  طريق   5 لقم  تقسينة 

وجدة.
مبلغ  حدد   : بلشركة  لأسنا8 

لأسنالها في 500.000 دلهم.
يتم تسيي4 بلشركة من   : بلتسيي4 
وبلسيد  بلطويل  علي  بلسيد  طرف 

مصطفى برحيلي.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بوجدة  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   (0 بتاليخ 

.(385
236 P

 SOCIETE AMARICE
TRAVAUX PUBLICS

SARL AU
لأسنالها 1.500.000 دلهم

عنالة )3 شقة 8 إقامة لحاب سال 
بلجديدة سال

بنقت�شى عقد عرفي محرل بتاليخ 
بنصلح  وبملسجل   (0(0 أكتوبر   (
أكتوبر   5 بلتسجيل في بلرباط بتاليخ 

0)0) تحت لقم 3838).
شركة  في  بلوحيد  بملساهم  قرل 
 SOCIETE AMARICE TRAVAUX
في  بلزيادة   PUBLICS SARL AU
دلهم   100.000 من  بملا8  لأس 
بضم  وذلك  دلهم   1.500.000 إلى 
بزيادة  للشركاء  بلجالي  بلحساب 

1.400.000 دلهم.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط في بملحكنة بالبتدبئية ملدينة 
تحت   (0(0 أكتوبر   15 بتاليخ  سال 

لقم 5))35.
237 P

ECOSOC مقاولة
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة
بتاليخ  بنقت�شى عقد عرفي حرل 

6 أكتوبر 0)0) في بلرباط، تم تحرير 

محدودة  مسؤولية  ذبت  لشركة 

بملنيزبت  تحنل  بلتي  وبحد  بشريك 

بلتالية :

 ،ECOSOC مقاولة   : بلتسنية 

 شركة ذبت مسؤولية محدودة بشريك

وبحد.

بلهدف : 

أعنا8 بلبناء بلعامة.

أعنا8 بلطرق وبلتننية بلحضرية 

لتنفيذ بلصناعية  بلتحتية   وبلبنية 

وبلتجديد  بلبناء  مشاليع  جنيع 

وبلصيانة تحت بإلنشاء وبلتوبصيالت.

ضاية  زنقة   6  : بالجتناعي  بملقر 

بكدب8   16 عوب بلطابق بلرببع بلشقة 

بلرباط.

مدة قيام بلشركة : 99 سنة ببتدبء 

من تاليخ تأسيسها بلنهائي.

لأسنا8 بلشركة : يقدل بـ 100.000 

دلهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 دلهم للوبحدة موزعة كالتالي :

 1000  : غنيط  لشيد  بلسيد 

حصة.

بلتسيي4 وبإلمضاء : تسيي4 بلشركة 

بلسيد  طرف  من  محدودة  غي4  ملدة 

لشيد غنيط.

بتوقيع  ملزمة  بلشركة  تصبح 

بلسيد لشيد غنيط.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة.

بعد بقتطاع 5%   : تقسيم برلباح 

كاحتياط قانوني، يوزع بلباقي حسب 

قربل بلشركاء.

بلتسجيل : تم بلتسجيل باملحكنة 

أكتوبر   (1 يوم  للرباط  بلتجالية 

0)0) تحت بلرقم 146919.
ملخص من أجل بلنشر
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MEGZARI EXPERT مقاولة
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة
بتاليخ  بنقت�شى عقد عرفي حرل 

تم  بلرباط،  في   (0(0 سبتن 4   (9

تحرير لشركة ذبت مسؤولية محدودة 

بملنيزبت  تحنل  بلتي  وبحد  بشريك 

بلتالية :

 MEGZARI مقاولة   : بلتسنية 

مسؤولية  ذبت  شركة   ،EXPERT

محدودة بشريك وبحد.

جنيع أعنا8 بملحاسبة   : بلهدف 

وبلتدقيق وبلتنظينية.

عن  بلحسابات  ومسك  تنظيم 

سينا  وال  برنظنة،  جنيع  طريق 

تكنولوجيا بملعلومات.

بملعلومات  نظم  كافة  تنظيم 

بلتجالية.

ضاية  زنقة   6  : بالجتناعي  بملقر 

بكدب8   16 عوب بلطابق بلرببع بلشقة 

بلرباط.

مدة قيام بلشركة : 99 سنة ببتدبء 

من تاليخ تأسيسها بلنهائي.

لأسنا8 بلشركة : يقدل بـ 10.000 

100 حصة من فئة  دلهم مقسم إلى 

100 دلهم للوبحدة موزعة كالتالي :

 1000  : مكزبلي  عثنان  بلسيد 

حصة.

بلتسيي4 وبإلمضاء : تسيي4 بلشركة 

بلسيد  طرف  من  محدودة  غي4  ملدة 

عثنان مكزبلي.

بتوقيع  ملزمة  بلشركة  تصبح 

بلسيد عثنان مكزبلي.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة.

بعد بقتطاع 5%   : تقسيم برلباح 

كاحتياط قانوني، يوزع بلباقي حسب 

قربل بلشركاء.

بلتسجيل : تم بلتسجيل باملحكنة 

أكتوبر   (1 يوم  للرباط  بلتجالية 

0)0) تحت بلرقم 3)1469.
ملخص من أجل بلنشر

239 P
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SOCOTERAS مقاولة
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة
بتاليخ  بنقت�شى عقد عرفي حرل 

6 أكتوبر 0)0) في بلرباط، تم تحرير 

محدودة  مسؤولية  ذبت  لشركة 

بملنيزبت  تحنل  بلتي  وبحد  بشريك 

بلتالية :

 ،SOCOTERAS بلتسنية : مقاولة

محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 

بشريك وبحد.

موبد  وتسويق  إنتاج   : بلهدف 

بلبناء.

وعناصر  بلبناء  موبد  تصنيع 

ألضية.

برشغا8  بلعامة،  بلبناء  شركة 

بلعامة.

بلصحي  وبلصرف  بلحفر  أعنا8 

وبلطرق.
ضاية  زنقة   6  : بالجتناعي  بملقر 

بكدب8   16 عوب بلطابق بلرببع بلشقة 

بلرباط.

مدة قيام بلشركة : 99 سنة ببتدبء 

من تاليخ تأسيسها بلنهائي.
 لأسنا8 بلشركة : يقدل بـ 100.000

دلهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 دلهم للوبحدة موزعة كالتالي :

 1000  : غنيط  لشيد  بلسيد 

حصة.

بلتسيي4 وبإلمضاء : تسيي4 بلشركة 

بلسيد  طرف  من  محدودة  غي4  ملدة 
لشيد غنيط.

بتوقيع  ملزمة  بلشركة  تصبح 

بلسيد لشيد غنيط.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة.

بعد بقتطاع 5%   : تقسيم برلباح 

كاحتياط قانوني، يوزع بلباقي حسب 

قربل بلشركاء.

بلتسجيل : تم بلتسجيل باملحكنة 

أكتوبر   (1 يوم  للرباط  بلتجالية 

0)0) تحت بلرقم 1)1469.
ملخص من أجل بلنشر
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MYHEART
SARL AU

برأسنا8 : 10.000 دلهم
لقم 6 مكرل بلطابق بلسفلي بلوك 

»د« شالع 1) غشت خريبكة
 بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بخريبكة
سنت   (0(0 أكتوبر  فاتح  بتاليخ 
ذبت  لشركة  برساسية  بلقوبنين 
مسؤولية محدودة لها بملنيزبت بلتالية :

 MYHEART SARL AU : بلتسنية
)ش.ذ.م.م ش.و).

بملعلوميات  برمجة   : بملوضوع 
)لقننة بملجا8 بلصحي).

 P R O G R A M M A T I O N
 I N F O R M A T I Q U E
 (LADIGITALISATION DU

.(PARCOURS DE SANTE
مكرل   6 لقم   : بالجتناعي  بملقر 
 (1 شالع  »د«  بلطابق بلسفلي بلوك 

غشت خريبكة.
بلشركة  صالحية  مدة   : بملدة 
من تاليخ  سنة ببتدبء   99 حددت في 
في  إال  بلتجالي  بالسجل  تسجيلها 
في  أو  روبنه  بلسابق  بالنحال8  حالة 

حالة بلتنديد.
 10.000  : بالجتناعي  بلرأسنا8 
دلهم موزعة إلى 100 حصة من فئة 
100 دلهم للحصة وبملنسوبة كالتالي 

إلى :
حنزة بلعياش : 100 حصة.

بلتسيي4 : عين حنزة بلعياش مسي4 
للشركة ملدة غي4 محددة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بخريبكة 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   13 بتاليخ 
لقم  تحت  بلتجالي  وبالسجل   777

.6615
241 P

TRAITEUR NADIF YASSINE
SARL AU

برأسنا8 : 100.000 دلهم
لقم 0)3 حي بلسالم خريبكة

 بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بخريبكة
سنت   (0(0 سبتن 4   16 بتاليخ 
ذبت  لشركة  برساسية  بلقوبنين 
مسؤولية محدودة لها بملنيزبت بلتالية :

 TRAITEUR NADIF  : بلتسنية 

)ش.ذ.م.م   YASSINE SARL AU

ش.و).

بلحفالت  منو8   : بملوضوع 

.TRAITEUR

حي   3(0 لقم   : بالجتناعي  بملقر 

بلسالم خريبكة.

بلشركة  صالحية  مدة   : بملدة 

من تاليخ  سنة ببتدبء   99 حددت في 

في  إال  بلتجالي  بالسجل  تسجيلها 

في  أو  روبنه  بلسابق  بالنحال8  حالة 

حالة بلتنديد.

 100.000  : بالجتناعي  بلرأسنا8 

من  حصة   1000 إلى  موزعة  دلهم 

وبملنسوبة  للحصة  دلهم   100 فئة 

كالتالي إلى :

نضيف ياسين : 100 حصة.

ياسين  نضيف  عين   : بلتسيي4 

مسي4 للشركة ملدة غي4 محددة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بخريبكة 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   13 بتاليخ 

لقم  تحت  بلتجالي  وبالسجل   776

.6613
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FIDUCIAIRE CHIHAB

N° (8 RUE 10 V.N SIDI KACEN

TRANSYMAK
تأسيس شركة

بنقت�شى عقد لقم 000039993034)0) 

تأسيس  تم   (0(0 سبتن 4   (4 بتاليخ 

شركة ذبت مسؤولية محدودة شركة 

فردية :

 .TRANSYMAK  : بالسم بلتجالي 

خصائصها كالتالي :

بلشكل بلقانوني : ش.ذ.م.م ش.ف.

دوبل أوالد بخريص قيادة   : بملقر 

بلخنيشات جرف بمللحة.

 - نقل بلبضائع   : بلهدف بلرئي�شي 

تأجي4 بملعدبت وبآلالت.

يوم  من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس.

دلهم   100.000  : بملا8  لأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

بلوحيد  بملالك  لفائدة  دلهم   100

للشركة بلسيد بوشتى شهاب.

بلتسيي4 : بوشتى شهاب.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بسيدي 

تحت   (0(0 أكتوبر   14 يوم  قاسم 

لقم  بلتجالي  بلسجل   448 لقم 

.(8649
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FIDUCIAIRE CHIHAB

N° (8 RUE 10 V.N SIDI KACEN

ZAKIA EXCELLENCE

تأسيس شركة
بنقت�شى عقد لقم 000039493034)0) 

تأسيس  تم   (0(0 سبتن 4   (4 بتاليخ 

شركة ذبت مسؤولية محدودة شركة 

فردية :

 ZAKIA  : بلتجالي  بالسم 

.EXCELLENCE

بلشكل بلقانوني : ش.ذ.م.م ش.ف.

بملقر : دوبل بضريد بشبانات زيربلة 

سيدي قاسم.

 - نقل بلبضائع   : بلهدف بلرئي�شي 

نقل بملستخدمين - مفاوض.

يوم  من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس.

دلهم   100.000  : بملا8  لأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

بلوحيد  بملالك  لفائدة  دلهم   100

للشركة بلسيد حنزة مالحة.

بلتسيي4 : حنزة مالحة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بسيدي 

تحت   (0(0 أكتوبر   14 يوم  قاسم 

لقم  بلتجالي  بلسجل   447 لقم 

.(8647

244 P
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FIDUCIAIRE CHIHAB
N° (8 RUE 10 V.N SIDI KACEN

STE A.LAVA.USKA SNC
بلتصفية بلنهائية للشركة

 STE على إثر بلجنع بلعام لشركة 
A.LAVA.USKA SNC شركة تضامن 
 9 لقم   (0 مقرها بالجتناعي بالزنقة 
بتاليخ قاسم  سيدي  بلجديد   بلحي 
0)0) تم بالتفاق على  31 أغسطس 

ما يلي :
من  بلشتوكي  عزيز  بلسيد  إقالة 

مهنة بلتسيي4.
 STE لشركة  بملبكرة  بلتصفية 

.A.LAVA.USKA SNC
بلشتوكي  عزيز  بلسيد  تعيين 

كنصفي للشركة.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (8 بالبتدبئية بسيدي قاسم بتاليخ 
سبتن 4 0)0) تحت لقم 0)0)/0)4.
245 P

ديوبن برستاذة إحسان بلبلغيتي
موثقة

6 زنقة بإلسكندلية إقامة بلغزبلي بلطابق برو8 
لقم 1 حنرية )م ج) مكناس

ALKIST شركة
شركة ذبت مسؤولية محدودة

ذبت بلشريك بلوحيد
لأسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : فاس لقم 11 
زنقة لحا8 بملسكيني شالع بلقوبت 

بملسحلة بمللكية
بيع حصص بجتناعية

بتاليخ  توثيقي  عقد  بنقت�شى 
برستاذة  تلقته   (0(0 سبتن 4   18
بنكناس  موثقة  بلبلغيتي  إحسان 

يستنتج ما يلي :
بالنيابة  ملوكي  هشام  بلسيد  أن 
فوت  بوكالطة  وسام  بلسيد  عن 
مجنوع  من  بجتناعية  حصة   660
في  موكله  ينتلكها  بلتي  بلحصص 
ذبت  ش.ذ.م.م   ALKIST شركة 
بلشريك بلوحيد لأسنالها : 100.000 
دلهم مقرها بالجتناعي : فاس لقم 11 
بلقوبت  شالع  بملسكيني  لحا8  زنقة 
سفيان  للسيد  بمللكية  بملسحلة 

بلعبدي بلعلوي.

يعلن  ملوكي  هشام  بلسيد  أن 

بستقالة موكله بلسيد وسام بوكالطة 

من منصبه كنسي4 للشركة.

سفيان  بلسيد  تعيين  تم  وأنه 

بلعبدي بلعلوي كنسي4 للشركة ملدة 

غي4 محدودة.
للنسخة وبلبيان

برستاذة إحسان بلبلغيتي

موثقة
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STE CONCEPSY
بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

3 يناير 0)0) قرل بلشريك بلوحيد في 

بلشركة ما يلي :

تقليص بلهدف بالجتناعي للشركة 

إلى بيع لوبزم بملكتب.

 SOMA إلى  بلشركة  بسم  تغيي4 

.BUREAU SARL AU

تحديث بلقانون برسا�شي للشركة.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

 بلقانوني بكتابة بلضبط لدى بملحكنة

أكتوبر   5 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 107356.
مقتطف وبيان
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 STE

HYDRODEVELOPPEMENT
بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

30 يونيو 0)0) قرل بلشريك بلوحيد 

في بلشركة ما يلي :

حل مسبق للشركة.

بلسيد  للشركة  مصف  تسنية 

بالخي4ي بحند بنقر بلشركة.

برسا�شي  بلقانون  في  تعديالت 

للشركة.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

 بلقانوني بكتابة بلضبط لدى بملحكنة

أكتوبر   5 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 107357.
مقتطف وبيان
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TLE : 05.37.90.(9.78

GSM : 06.61.(5.96.46

STE BMM TRANSPORT
SARL AU

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

بشريك وبحد

 ADRESSE : DOUAR HSSINAT

 BAHHARA OULAD AYAD SOUK

EL ARBAA

RC N° 26753

 8 بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بسوق  وبملسجل   (0(0 أكتوبر 

 (0(0 أكتوبر   8 بتاليخ  برلبعاء 

وضع بلقانون برسا�شي لشركة ذبت 

وبحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

تم حيث   BMM TRANSPORT 

ما يلي :

تأسيس لشركة تحنل بلخصائص 

بلتالية :

.BMM TRANSPORT : بلتسنية

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وبحد.

 100.000 في  حدد   : بملا8  لأس 

قسنة   1000 إلى  مقسنة  دلهم 

بجتناعية من فئة 100 دلهم لفائدة :

 1000  : بومهيدي  محند  بلسيد 

حصة.

نقل بملستخدمين ونقل   : بلهدف 

بلبضائع.

دوبل بلحسينات   : بملقر بالجتناعي 

بلبحالة أوالد عياد سوق برلبعاء.

بملدة : 99 سنة.

محند  بلسيد  عين   : بلتسيي4 

بومهيدي مسي4 للشركة.

بكتابة  تم  بلقانوني  بإليدبع 
بسوق  بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 

0)0) تحت  19 أكتوبر  ألبعاء بتاليخ 

 (6753 لقم 438 بالسجل بلت4تيبي و 

بالسجل بلتحليلي.

249 P

STE YAMI TRANS

SARL AU

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

بشريك وبحد

 ADRESSE : DOUAR OULED BEN

 SBAA RMEL OULED JELLOUL

SOUK EL ARBAA

RC N° 26761

 8 بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بسوق  وبملسجل   (0(0 أكتوبر 

 (0(0 أكتوبر   8 بتاليخ  برلبعاء 

لشركة  برسا�شي  بلقانون  وضع 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذبت 

تم حيث   YAMI TRANS  وبحد 

ما يلي :

تأسيس لشركة تحنل بلخصائص 

بلتالية :

.YAMI TRANS : بلتسنية

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وبحد.

 100.000 في  حدد   : بملا8  لأس 

قسنة   1000 إلى  مقسنة  دلهم 

بجتناعية من فئة 100 دلهم لفائدة :

 1000  : بلريفي  يوسف  بلسيد 

حصة.

نقل بملستخدمين ونقل   : بلهدف 

بلبضائع.

بن  أوالد  دوبل   : بالجتناعي  بملقر 

بلسبع أوالد جلو8 سوق برلبعاء.

بملدة : 99 سنة.

يوسف  بلسيد  عين   : بلتسيي4 

بلريفي مسي4 ب للشركة.

بكتابة  تم  بلقانوني  بإليدبع 

بسوق  بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 

0)0) تحت  19 أكتوبر  ألبعاء بتاليخ 

 (6761 لقم 443 بالسجل بلت4تيبي و 

بالسجل بلتحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TLE : 05.37.90.(9.78

GSM : 06.61.(5.96.46

STE MALAKNOV TRANS
SARL AU

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

بشريك وبحد

 ADRESSE : DOUAR MNASRA

 SIDI MOHAMED LAHMAR

SOUK EL ARBAA

RC N° 26741

بنقت�شى عقد عرفي بتاليخ فاتح 
بسوق  وبملسجل   (0(0 أكتوبر 

 (0(0 أكتوبر  فاتح  بتاليخ  برلبعاء 

وضع بلقانون برسا�شي لشركة ذبت 

وبحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

تم حيث   MALAKNOV TRANS 

ما يلي :

تأسيس لشركة تحنل بلخصائص 

بلتالية :

 MALAKNOV  : بلتسنية 

.TRANS

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وبحد.
 100.000 في  حدد   : بملا8  لأس 

قسنة   1000 إلى  مقسنة  دلهم 

بجتناعية من فئة 100 دلهم لفائدة :

 1000  : قطوي  لضوبن  بلسيد 

حصة.

نقل بملستخدمين ونقل   : بلهدف 

بلبضائع.

بملناصرة  دوبل   : بالجتناعي  بملقر 

سيدي محند لحنر سوق برلبعاء.

بملدة : 99 سنة.

لضوبن  بلسيد  عين   : بلتسيي4 

قطوي مسي4ب للشركة.

بكتابة  تم  بلقانوني  بإليدبع 
بسوق  بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 

0)0) تحت  15 أكتوبر  ألبعاء بتاليخ 
 (6741 لقم 7)4 بالسجل بلت4تيبي و 

بالسجل بلتحليلي.

251 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TLE : 05.37.90.(9.78

GSM : 06.61.(5.96.46

STE HILLY PERTRANS

SARL AU

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

بشريك وبحد

 ADRESSE : DOUAR GLA

CHOUAFFA SOUK EL ARBAA

RC N° 26751

 14 بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بسوق  وبملسجل   (0(0 أكتوبر 

 (0(0 أكتوبر   15 بتاليخ  برلبعاء 

لشركة  برسا�شي  بلقانون  وضع 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذبت 

حيث تم  HILLY PERTRANS  وبحد 

ما يلي :

تأسيس لشركة تحنل بلخصائص 

بلتالية :

.HILLY PERTRANS : بلتسنية

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وبحد.

 100.000 في  حدد   : بملا8  لأس 

قسنة   1000 إلى  مقسنة  دلهم 

بجتناعية من فئة 100 دلهم لفائدة :

 1000  : بلحيلي  هللا  عبد  بلسيد 

حصة.

بلهدف : نقل بملستخدمين.

بكال  دوبل   : بالجتناعي  بملقر 

بلشوبفع سوق برلبعاء.

بملدة : 99 سنة.

هللا  عبد  بلسيد  عين   : بلتسيي4 

بلحيلي مسي4ب للشركة.

بكتابة  تم  بلقانوني  بإليدبع 

بسوق  بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 

0)0) تحت  19 أكتوبر  ألبعاء بتاليخ 

 (6751 لقم 435 بالسجل بلت4تيبي و 

بالسجل بلتحليلي.

252 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TLE : 05.37.90.(9.78

GSM : 06.61.(5.96.46

STE ANKIMAR TRANS
SARL AU

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

بشريك وبحد

 ADRESSE : DOUAR KHNACHA

 BADDARA OULAD AYD SOUK

EL ARBAA

RC N° 26739

 7 بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بسوق  وبملسجل   (0(0 أكتوبر 

 (0(0 أكتوبر   8 بتاليخ  برلبعاء 

وضع بلقانون برسا�شي لشركة ذبت 

وبحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

تم حيث   ANKIMAR TRANS 

ما يلي :

تأسيس لشركة تحنل بلخصائص 

بلتالية :

.ANKIMAR TRANS : بلتسنية

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وبحد.

 100.000 في  حدد   : بملا8  لأس 

قسنة   1000 إلى  مقسنة  دلهم 

بجتناعية من فئة 100 دلهم لفائدة :

 1000  : بلسيدة عنقية حنو مي4ة 

حصة.

بلهدف : نقل بملستخدمين.

بلخناشة  دوبل   : بالجتناعي  بملقر 

بلبحالة أوالد عياد سوق برلبعاء.

بملدة : 99 سنة.

عنقية  بلسيدة  عينت   : بلتسيي4 

حنو مي4ة مسي4ة للشركة.

بكتابة  تم  بلقانوني  بإليدبع 

بسوق  بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 

0)0) تحت  15 أكتوبر  ألبعاء بتاليخ 

 (6739 لقم 6)4 بالسجل بلت4تيبي و 

بالسجل بلتحليلي.

253 P

STE TERPER LEKA

SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة

 SIEGE : DOUAR OULED

 MESBAH ROUIF BAHHARA

OUALD AYAD SOUK EL ARBAA

RC  N°: 26759

 1( بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بسوق  وبملسجل   (0(0 أكتوبر 

 (0(0 أكتوبر   1( بتاليخ  باللبعاء 

وضع بلقانون بالسا�شي لشركة ذبت 

 ،TERPER LEKA مسؤولية محدودة 

لشركة  تاسيس   : يلي  ما  تم  حيث 

تحنل بلخصائص بلتالية :

.STE TERPER LEKA : بلتسنية

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مسؤولية محدودة.

لأسنا8 : حدد في 100.000 دلهم 

قسنة بجتناعية   1000 مقسنة بلى 

من فئة 100 دلهم لفائدة :

بلسيد بحند خنني ... 500 حصة.

 ... بلقصري  بلعالي  عبد  بلسيد 

500 حصة.

نقل بملستخدمين ونقل   : بلهدف 

بلبضائع.

بوالد  دوبل   : بالجتناعي  بملقر 

بلبحالة أوالد عياد  بلرويف  مصباح 

سوق بلبعاء.

بملدة : 99 سنة.

بحند  بلسيدين  عين   : بلتسيي4 

خنني وعبد بلعالي بلقصري مسي4ين 

للشركة.

بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 

بسوق  بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 

بكتوبر   19 بتاليخ  بلغرب  ألبعاء 

تحت لقم  بالسجل بلت4تيبي    ،(0(0

)44 وبالسجل بلتحليلي لقم 6759).

254 P
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CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

SIEGE : AV CHAHID BRN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.(9.78

GSM : 06.61..(5.96.46

STE ABDO ADIL TRANS
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة

 ADRESSE : OULED BEN SBAA

 RMEL EL ATAATE SOUK EL

ARBAA

RC N° :26735

بتاليخ عرفي  عقد   بنقت�شى 
بسوق  وبملسجل   (0(0 أكتوبر   5  

 (0(0 أكتوبر   5 بتاليخ  باللبعاء 

وضع بلقانون بالسا�شي لشركة ذبت 

 ABDO ADIL محدودة  مسؤولية 

تاسيس   : حيث تم ما يلي   ،TRANS

لشركة تحنل بلخصائص بلتالية :

 STE ABDO ADIL  : بلتسنية 

.TRANS

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مسؤولية محدودة.

لأسنا8 : حدد في 100.000 دلهم 

حصة بجتناعية   1000 مقسنة بلى 

من فئة 100 دلهم لفائدة :

بلسيد هيوب عبد بلسالم ... 670 

حصة.

 330  ... بلكرط  عاد8  بلسيد 

حصة.

نقل بملستخدمين ونقل   : بلهدف 

بلبضائع.

بوالد بن بلسبع   : بملقر بالجتناعي 

بلرمل بلعتعات  سوق بلبعاء.

بملدة : 99 سنة.

بلتسيي4 : عين بلسيد عبد بلسالم 

هيوب مسي4ب للشركة.

بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 
بسوق  بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 

بكتوبر   14 بتاليخ  بلغرب  ألبعاء 

تحت لقم  بالسجل بلت4تيبي    ،(0(0

))4 وبالسجل بلتحليلي لقم 6735).

255 P

STE SALADE BOUKNADEL
SARL AU

تأسيس شركة
بنوجب عقد عرفي حرل بالرباط 
تم تاسيس   (0(0 أكتوبر   1( بتاليخ 
محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 

بشريك وحيد موبصفاتها كاالتي :
 TSE SALADE  : بلتسنية 

.BOUKNADEL SARL AU
بلفوبكه  بيع   : بلشركة  هدف 

وبلخضر بالجنلة وبلتقسيط
بملقر بالجتناعي : بمل 1 ج 5 بلرقم 

640 ي م بلرباط.
من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

بلتاسيس بلنهائي للشركة.
لأسنالها : 100.000 دلهم مقسم 
دلهم   100 1000 حصة من فئة  بلى 

للحصة.
تسيي4  مهنة  أسندت   : بلتسيي4 

بلشركة بلى بلسيد بلصبال حنيد.
أو  بلشركاء  على  توزع   : باللباح 
بالحتياطات  بلحساب  بلى  ترحل 
بالحتياطي  بقتطاع  بعد  بلخاصة 

بلقانوني.
بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 
بالرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

سجل تجالي لقم 146887.
256 P

 STE CAFE LUSSO
SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

لأسنالها : 100.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : بلوك 59 لقم 5 

غرب بليوسفية بلرباط
تأسيس شركة

بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
قوبنين  وضع  تم   (0(0 أكتوبر   5

بلشركة ذبت بملنيزبت بلتالية :
 STE CAFE LUSSO  : بلتسنية 

.SARL AU
بلغرض بالجتناعي بايجاز : مقهى، 

مطعم ومثلجات.
بملدة : حددت مدة في 99 سنة.

 5 59 لقم  بلوك   : بملقر بالجتناعي 

غرب بليوسفية بلرباط.

بلربسنا8 : حدد في مبلغ 100.000 

دلهم مقسنة بلى 1000 حصة قينة 

كل وبحدة 100 دلهم، ينتلكها بلسيد 

حنزة خليل.

تسي4 بلشركة من طرف   : بالدبلة 

بلسيد حنزة خليل.

كتابة  لدى  بلقانوني  باليدبع  تم 

بالرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

تحت لقم   ،(0(0 بكتوبر   19 بتاليخ 

.146837

257 P

 STE GOLDEN MAROC

NEGOCE

GMN
SARL

لبسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 15 شالع أبطا8، 

شقة لقم 4 بكدب8 بلرباط

تاسيس شركة
 ( بنقت�شى بلعقد بلعرفي بتاليخ 

تم وضع قوبنين بلشركة   (0(0 ماي 

ذبت بملنيزبت بلتالية :

 GOLDEN MAROC  : بلتسنية 

NEGOCE »GMN« SARL

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مسؤولية محدودة.

 : بايجاز  بالجتناعي  بلغرض 

بيع  وبلبناء،  بلعامة  أشغا8  مقاو8 

وشربء بلعقاقي4 بلصناعية، بالستي4بد 

وبلتصدير.

بلعنليات  جنيع  عامة  بصفة 

بلخدمات بلصناعية بلتجالية بملالية 

بطريقة  بملرتبطة  بلعقالية  بملنقولة 

بالهدف  مباشرة  غي4  أو  مباشرة 

بالجتناعي وبجنيع بالهدبف بملشابهة.

بملدة : حددت في 99 سنة.

بملقر بالجتناعي :  15 شالع أبطا8، 

شقة لقم 4 بكدب8 بلرباط.

: حدد لبسنا8 في مبلغ  بلربسنا8 

 1000 بلى  مقسنة  دلهم   100.000

دلهم،   100 حصة قينة كل وبحدة 

موزعة كالتالي :

 500  ... موجان  خالد  بلسيد 

حصة.

بلسيد  عبد بلرحنان بوحدب�شي ... 

500 حصة.

تسي4 بلشركة من طرف   : بالدبلة 

بلسيد خالد موجان.

كتابة  لدى  بلقانوني  باليدبع  تم 

بالرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   ،(0(0 يوليو   15 بتاليخ 

.144543

258 P

STE NORDGEST
SARL

شركة محدودة مسؤولية

لأسنالها : 100.000 دلهم 

مقرها بالجتناعي : 10 زنقة بلحرية 

بلطابق بلثالث بلشقة لقم 5 

بلدبلبلبيضاء

تاسيس شركة

 1( بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

قوبنين  وضع  تم   ،(0(0 أكتوبر 

بلشركة ذبت بملنيزبت بلتالية :

.STE NORDGEST SARL : بلتسنية

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مسؤولية محدودة.

شربء   : بلغرض بالجتناعي بايجاز 

بيع كربء بستغال8 بملباني بو بلعنليات 

بلعقالية بالخرى.

بلعنليات  جنيع  عامة  بصفة 

بلخدمات بلصناعية بلتجالية بملالية 

بطريقة  بملرتبطة  بلعقالية  بملنقولة 

بالهدف  مباشرة  غي4  أو  مباشرة 

بالجتناعي وبجنيع بالهدبف بملشابهة.

بملدة : حددت في 99 سنة.

زنقة   10: بالجتناعي  بملقر 

 5 بلشقة  بلثالث  بلطابق  بلحرية 

بلدبلبلبيضاء.

بلربسنا8 : حدد في مبلغ 100.000 

دلهم مقسنة بلى 1000 حصة قينة 

مقسنة على  دلهم،   100 كل وبحدة 

بلشركاء :
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 400 بملجيد  عبد  لشدي  بلسيد 

حصة.

 (00  ... محند   لشدي  بلسيد 

حصة.
 (00  ... بلسيد  لشدي عبد بلحي 

حصة.

 (00  .. حسن  لشدي  بلسيد 

حصة.

تسي4 بلشركة من طرف   : بالدبلة 

بلسيد لشدي عبد بملجيد ملدة غي4 

محدودة.

لدى  بلقانوني  باليدبع  تم 

بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  كتابة 

أكتوبر   19 بتاليخ  بالدبلبلبيضاء 

بلسجل   ،14647 تحت لقم   ،(0(0

بلتجالي لقم 476169.

259 P

 STE STATION ISSTIRAHAT

TAMESNA
SARL

تصفية بلشركة
بالستثنائي  بلعام  بلجنع  قرل 

 ،(0(0 سبتن 4   15 بتاليخ  بملنعقد 

 SATATION بلشركة  تصفية 

 ،  ISSTIRAHAT TAMESNA SARL
لأسنالها 100.000 دلهم.

حل مسبق للشركة.

عبد  بوباه  بيت  بلسيد  تعيين 

بلحنيد مصفي للشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  باليدبع  تم 

بتنالة  بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   ،(0(0 أكتوبر   19 يوم 

.1(34

260 P

 STE SAMY LIL BINAA
SARL

تاسيس شركة
تبعا لعقد عرفي مؤلخ يوم فاتح 

أكتوبر 0)0)، حيث تم وضع قوبنين 

بملسؤولية  ذبت  بملساهنة  بلشركة 

بملحدودة وذبت بملنيزبت بلتالية :

للبناء  سامي  شركة   : بلتسنية 
)ش.م.م.).

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلصفة 
بملسؤولية محدودة.

حدد موضوع بلشركة   : بملوضوع 
في ما يلي :

مقاو8 بلبناء.
في  بلربسنا8  حدد   : بلربسنا8 
لالكتتاب  كلها  دلهم   100.000

وبلدفع.
 ( بلوك   4 لقم   : بملقر بالجتناعي 

بلطابق لقم ) تل�شي أكادير.
99 سنة ببتدبء  : حددت في  بملدة 

من تاليخ تاسيس بلشركة.
فاتح  من  تبتدئ   : بملالية  بلسنة 
كل  من  ديسن 4   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
بلسيد  بلشركة  يدير   : بالدبلة 

لضوبن بمرير  ملدة غي4 محدودة.
بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 ،(0(0 بكتوبر   19 بتاليخ  باكادير 

تحت لقم 96755.
261 P

STE RESTAURANT SMAIL
SARL

تاسيس شركة
 1( يوم  مؤلخ  عرفي  لعقد  تبعا 
أكتوبر 0)0)، حيث تم وضع قوبنين 
بملسؤولية  ذبت  بملساهنة  بلشركة 

بملحدودة وذبت بملنيزبت بلتالية :
بلتسنية : شركة مطعم بسناعيل  

)ش.م.م.).
ذبت  شركة   : بلقانونية  بلصفة 

بملسؤولية محدودة.
حدد موضوع بلشركة   : بملوضوع 

في ما يلي :
مطعم بسعر ثابت.

في  بلربسنا8  حدد   : بلربسنا8 
لالكتتاب  كلها  دلهم   100.000

وبلدفع.
 ( لقم  :متجر  بالجتناعي  بملقر 
بلرحيم  عبد  شالع  بفربن  عنالة 

بوعبيد أكادير.

99 سنة ببتدبء  : حددت في  بملدة 

من تاليخ تاسيس بلشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : بملالية  بلسنة 

كل  من  ديسن 4   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

بالدبلة : يدير بلشركة بلسيد عبد 

بلعزيز بلنية ملدة غي4 محدودة.

بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

 ،(0(0 بكتوبر   19 بتاليخ  باكادير 

تحت لقم 96754.

262 P

شركة خوجيتراك
شركة ذبت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

مقرها بالجتناعي : 61 زنقة موالي 

عبد هللا بلطابق بالو8 خريبكة

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنوجب 

لشركة »خوجيت4بك«، بلسيد طسين 

تقرل   (0(0 بكتوبر   6 محند بتاليخ 

ما يلي :

تحقيق  الستحالة  بلشركة  حل 

هدفها.

بنكتب  بلقانوني  باليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بخريبكة 

تحت لقم   ،(0(0 بكتوبر   15 بتاليخ 

لقم  بلتجالي  بلسجل   ،(0(0/790

.3(95

263 P

STE COURS ELBILIA PRIVE
شركة ذبت مسؤولية محدودة
لأسنالها : 3.500.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : 06) شالع بلزيربوي 

بلدبلبلبيضاء

بلسجل بلتجالي لقم : 8089))

بلدبلبلبيضاء
لقم بلتعريف بلجبائي : 46576)40

بلشريك  قربلبت  بنقت�شى 

 COURS ELBILIA لشركة  بلوحدي 

تقرل   ،(0(0 ف 4بير   3 بتاليخ   PRIVE

ما يلي :

بملجيد  عبد  بلسيد  بستقالة 

بلطازالوي من مهامه كنسي4 للشركة.

مسي4  صبال  سعد  بلسيد  تعيين 

بثر  له  بلسلطات  وتفويض  للشركة 

ذلك.

تفويض بلسلطات بلبنكية.

باالجربءبت  للقيام  بلصالحيات 

بلقانونية.

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 

 (( بتاليخ  بالدبلبلبيضاء  بلتجالية 

يونيو 0)0)، تحت لقم 4)7367.
للنشر وبالستخالص

مجلس بالدبلة

264 P

 STE ELBILIA  PRIVE  LEON

L'AFRICAIN MARRAKECH
شركة ذبت مسؤولية محدودة

لبسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 1) زنقة بحند 

شال�شي بلدبلبلبيضاء

بلسجل بلتجالي لقم : 1)3476  

بلدبلبلبيضاء

لقم بلتعريف بلجبائي : 18767439

بنقت�شى قربلبت بلشريك بلوحدي 

 ELBILIA PRIVE LEON لشركة 

L’AFRICAIN MARRAKECH بتاليخ 

3 ف 4بير 0)0)، تقرل ما يلي :

بملجيد  عبد  بلسيد  بستقالة 

بلطازالوي من مهامه كنسي4 للشركة.

مسي4  صبال  سعد  بلسيد  تعيين 

بثر  له  بلسلطات  وتفويض  للشركة 

ذلك.

تفويض بلسلطات بلبنكية.

باالجربءبت  للقيام  بلصالحيات 

بلقانونية.

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 

 10 بتاليخ  بالدبلبلبيضاء  بلتجالية 

يونيو 0)0)، تحت لقم )73558.
للنشر وبالستخالص

مجلس بالدبلة

265 P
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 STE GROUPE SCOLAIRE

ELBILIA PRIVE ELJADIDA
شركة ذبت مسؤولية محدودة

لبسنالها : 100.000 دلهم

 مقرها بالجتناعي : 8) زنقة

بن حنديس بلدبلبلبيضاء

بلسجل بلتجالي لقم : 759)35  

بلدبلبلبيضاء

لقم بلتعريف بلجبائي : 19)18798

بنقت�شى قربلبت بلشريك بلوحدي 

 GROUPE SCOLAIRE لشركة 

بتاليخ   ELBILIA PRIVE ELJADIDA 

3 ف 4بير 0)0)، تقرل ما يلي :

بملجيد  عبد  بلسيد  بستقالة 

بلطازالوي من مهامه كنسي4 للشركة.

مسي4ب  صبال  سعد  بلسيد  تعيين 

بثر  له  بلسلطات  وتفويض  للشركة 

ذلك.

تفويض بلسلطات بلبنكية.

باالجربءبت  للقيام  بلصالحيات 

بلقانونية.

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 

 (( بتاليخ  بالدبلبلبيضاء  بلتجالية 

يونيو 0)0)، تحت لقم 3)7367.
للنشر وبالستخالص

مجلس بالدبلة

266 P

 GROUPE ELBILIA PRIVE 
شركة ذبت مسؤولية محدودة

لبسنالها : 000.000.) دلهم

مقرها بالجتناعي : 4) زنقة بحند 

شال�شي وزنقة مربك�شي بولكون  

بلدبلبلبيضاء

بلسجل بلتجالي لقم : 155045  

بلدبلبلبيضاء

لقم بلتعريف بلجبائي : )9))105

بنقت�شى قربلبت بلشريك بلوحيد 

  GROUPE ELBILIA PRIVE لشركة 

بتاليخ 3 ف 4بير 0)0)، تقرل ما يلي :

بملجيد  عبد  بلسيد  بستقالة 

بلطازالوي من مهامه كنسي4 للشركة.

مسي4  صبال  سعد  بلسيد  تعيين 

بثر  له  بلسلطات  وتفويض  للشركة 

ذلك.

تفويض بلسلطات بلبنكية.

باالجربءبت  للقيام  بلصالحيات 

بلقانونية.

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 

 13 بتاليخ  بالدبلبلبيضاء  بلتجالية 

مالس  0)0)، تحت لقم )3)734.
للنشر وبالستخالص

مجلس بالدبلة

267 P

 LYCEE ELBILIA PRIVE

شركة مساهنة

لبسنالها : 300.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 84) زنقة شالع 

بلزلقطوني بلدبلبلبيضاء

بلسجل بلتجالي لقم : 451797

بلدبلبلبيضاء

لقم بلتعريف بلجبائي : 39464760

بنقت�شى محضر بجتناع مجلس 

 LYCEE ELBILIA PRIVE بدبلة شركة 

 ،  (0(0 ف 4بير   3 بتاليخ  بملنعقد 

تقرلما يلي :

بملجيد  عبد  بلسيد  بستقالة 

بلطازالوي من مهامه كنسي4 للشركة.

لئيس  صبال  سعد  بلسيد  تعيين 

مدير عام للشركة وتفويض بلسلطات 

له بثر ذلك.

تفويض بلسلطات بلبنكية.

باالجربءبت  للقيام  بلصالحيات 

بلقانونية.

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 

 4 بتاليخ  بالدبلبلبيضاء  بلتجالية 

مالس  0)0)، تحت لقم 1))733.
للنشر وبالستخالص

مجلس بالدبلة

268 P

 ELBILIA  SKOLAR  LISSASFA

 PRIVE

شركة مساهنة

لبسنالها : 300.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 84) زنقة شالع 

بلزلقطوني بلدبلبلبيضاء

بلسجل بلتجالي لقم : 451795

بلدبلبلبيضاء

لقم بلتعريف بلجبائي : 6)394647

بنقت�شى محضر بجتناع مجلس 

 ELBILIA SKOLAR لشركة  بدبلة 

بتاليخ بملنعقد   LISSASFA PRIVE 

 3 ف 4بير 0)0) ، تقرلما يلي :

بملجيد  عبد  بلسيد  بستقالة 

بلطازالوي من مهامه كنسي4 للشركة.

لئيس  صبال  سعد  بلسيد  تعيين 

مدير عام للشركة وتفويض بلسلطات 

له بثر ذلك.

تفويض بلسلطات بلبنكية.

باالجربءبت  للقيام  بلصالحيات 

بلقانونية.

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 

 ( بتاليخ  بالدبلبلبيضاء  بلتجالية 

مالس  0)0)، تحت لقم 3)8)73 .
للنشر وبالستخالص

مجلس بالدبلة

269 P

 STE ELEMENTAIRE LEON

 L'AFRICAIN  PRIVE

شركة مساهنة

لبسنالها : 300.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 84) زنقة شالع 

بلزلقطوني بلدبلبلبيضاء

بلسجل بلتجالي لقم : 503)45

بلدبلبلبيضاء

لقم بلتعريف بلجبائي : 39489498

بنقت�شى محضر بجتناع مجلس 

  STE ELEMENTAIRE لشركة  بدبلة 

LEON L’AFRICAIN PRIVE بملنعقد 

بتاليخ 3 ف 4بير 0)0) ، تقرلما يلي :

بملجيد  عبد  بلسيد  بستقالة 

بلطازالوي من مهامه كنسي4 للشركة.

لئيس  صبال  سعد  بلسيد  تعيين 

مدير عام للشركة وتفويض بلسلطات 

له بثر ذلك.

تفويض بلسلطات بلبنكية.

باالجربءبت  للقيام  بلصالحيات 

بلقانونية.

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 

 ( بتاليخ  بالدبلبلبيضاء  بلتجالية 

مالس  0)0)، تحت لقم ))8)73 .
للنشر وبالستخالص

مجلس بالدبلة

270 P

  STE ELEMENTAIRE ELBILIA

 PRIVE
شركة مساهنة

لبسنالها : 300.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 84) زنقة شالع 

بلزلقطوني بلدبلبلبيضاء

بلسجل بلتجالي لقم : 505)45

بلدبلبلبيضاء

لقم بلتعريف بلجبائي : 39489516

بنقت�شى محضر بجتناع مجلس 

  STE ELEMENTAIRE لشركة  بدبلة 

 3 بتاليخ  بملنعقد   ELBILIA PRIVE

ف 4بير 0)0) ، تقرلما يلي :

بملجيد  عبد  بلسيد  بستقالة 

بلطازالوي من مهامه كنسي4 للشركة.

لئيس  صبال  سعد  بلسيد  تعيين 

مدير عام للشركة وتفويض بلسلطات 

له بثر ذلك.

تفويض بلسلطات بلبنكية.

باالجربءبت  للقيام  بلصالحيات 

بلقانونية.

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 

 ( بتاليخ  بالدبلبلبيضاء  بلتجالية 

مالس  0)0)، تحت لقم 4)8)73 .
للنشر وبالستخالص

مجلس بالدبلة

271 P
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 STE ELBILIA PRIVE LEON

L'AFRICAIN PRIMAIRE

 شركة ذبت مسؤولية محدودة
لبسنالها : 1.000.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 4-6 زنقة بحند 

شال�شي بولكون  بلدبلبلبيضاء

بلسجل بلتجالي لقم : 119447  

بلدبلبلبيضاء

لقم بلتعريف بلجبائي : 06)1006

بنقت�شى قربلبت بلشريك بلوحيد 

 ELBILIA PRIVE LEON لشركة 

 3 بتاليخ   L’AFRICAIN PRIMAIRE

ف 4بير 0)0)، تقرل ما يلي :

بملجيد  عبد  بلسيد  بستقالة 

بلطازالوي من مهامه كنسي4 للشركة.

مسي4ب  صبال  سعد  بلسيد  تعيين 

بثر  له  بلسلطات  وتفويض  للشركة 

ذلك.

تفويض بلسلطات بلبنكية.

باالجربءبت  للقيام  بلصالحيات 

بلقانونية.

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 

  (5 بتاليخ  بالدبلبلبيضاء  بلتجالية 

يونيو 0)0)، تحت لقم )9)737.
للنشر وبالستخالص

مجلس بالدبلة

272 P

 STE GESTION DELEGUEE

GROUPE ELBILIA PRIVE

 شركة ذبت مسؤولية محدودة
لبسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 1) زنقة بحند 

شال�شي  حي بولكون  بلدبلبلبيضاء

بلسجل بلتجالي لقم : 336867  

بلدبلبلبيضاء

لقم بلتعريف بلجبائي : 3371899

بنقت�شى قربلبت بلشريك بلوحيد 

 GESTION DELEGUEE لشركة 

بتاليخ  GROUPE ELBILIA PRIVE 

 3 ف 4بير 0)0)، تقرل ما يلي :

بملجيد  عبد  بلسيد  بستقالة 

بلطازالوي من مهامه كنسي4 للشركة.

مسي4ب  صبال  سعد  بلسيد  تعيين 

بثر  له  بلسلطات  وتفويض  للشركة 

ذلك.

تفويض بلسلطات بلبنكية.

باالجربءبت  للقيام  بلصالحيات 

بلقانونية.

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 

  13 بتاليخ  بالدبلبلبيضاء  بلتجالية 

مالس  0)0)، تحت لقم 4)7343.
للنشر وبالستخالص

مجلس بالدبلة

273 P

 STE  GROUPE  SCOLAIRE

ELBILIA D'ANFA

 شركة ذبت مسؤولية محدودة
لبسنالها : 1.000.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 87 شالع عبد 

بللطيف بن قدول  بلدبلبلبيضاء

بلسجل بلتجالي لقم : 373)9

  بلدبلبلبيضاء

لقم بلتعريف بلجبائي : 391))10

بنقت�شى قربلبت بلشريك بلوحيد 

 GROUPE SCOLAIRE لشركة 

ف 4بير   3 بتاليخ   ELBILIA D’ANFA

0)0)، تقرل ما يلي :

بملجيد  عبد  بلسيد  بستقالة 

بلطازالوي من مهامه كنسي4 للشركة.

مسي4ب  صبال  سعد  بلسيد  تعيين 

بثر  له  بلسلطات  وتفويض  للشركة 

ذلك.

تفويض بلسلطات بلبنكية.

باالجربءبت  للقيام  بلصالحيات 

بلقانونية.

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 

  13 بتاليخ  بالدبلبلبيضاء  بلتجالية 

مالس  0)0)، تحت لقم ))7343.
للنشر وبالستخالص

مجلس بالدبلة

274 P

 JARDIN D'ENFANT  ELBILIA

 PRIVE

 شركة ذبت مسؤولية محدودة
لبسنالها : 000.000.) دلهم

مقرها بالجتناعي : 8) زنقة ببن 

حنديس بلدبلبلبيضاء

بلسجل بلتجالي لقم : 169045

  بلدبلبلبيضاء
لقم بلتعريف بلجبائي : )4016115

بنقت�شى قربلبت بلشريك بلوحيد 

 JARDIN D’ENFANT لشركة 

ف 4بير   3 بتاليخ   ELBILIA PRIVE

0)0)، تقرل ما يلي :

بملجيد  عبد  بلسيد  بستقالة 

بلطازالوي من مهامه كنسي4 للشركة.

مسي4ب  صبال  سعد  بلسيد  تعيين 

بثر  له  بلسلطات  وتفويض  للشركة 

ذلك.

تفويض بلسلطات بلبنكية.

باالجربءبت  للقيام  بلصالحيات 

بلقانونية.

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 

  10 بتاليخ  بالدبلبلبيضاء  بلتجالية 

يونيو   0)0)، تحت لقم 735581.
للنشر وبالستخالص

مجلس بالدبلة

275 P

 LYCEE FRANÇAIS LEON

 L'AFRICAIN PRIVE

 شركة ذبت مسؤولية محدودة
لبسنالها : 000.000.)1 دلهم

مقرها بالجتناعي : حي فا8 دي بنفا، 
زبوية شالع بولكون، زبوية زنقة 

بلصخي4بت وزنقة عين عتيق أنفا 

بلدبلبلبيضاء

بلسجل بلتجالي لقم : 7403))

  بلدبلبلبيضاء
لقم بلتعريف بلجبائي : 38570)40

بنقت�شى قربلبت بلشريك بلوحيد 

 LYCEE FRANÇAIS LEON لشركة 

3 ف 4بير  L’AFRICAIN PRIVE بتاليخ 

0)0)، تقرل ما يلي :

بملجيد  عبد  بلسيد  بستقالة 
بلطازالوي من مهامه كنسي4 للشركة.

مسي4ب  صبال  سعد  بلسيد  تعيين 
بثر  له  بلسلطات  وتفويض  للشركة 

ذلك.
تفويض بلسلطات بلبنكية.

باالجربءبت  للقيام  بلصالحيات 
بلقانونية.

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 
  (( بتاليخ  بالدبلبلبيضاء  بلتجالية 

يونيو   0)0)، تحت لقم 737331.
للنشر وبالستخالص

مجلس بالدبلة

276 P

STE KRONOJAM
SARL AU

وفق محضر بلجنع بلعام بملنعقد 
باملقر   (019 بكتوبر   1( بتاليخ 
 KRONOJAM لشركة  بالجتناعي 
بملحدودة،  بملسؤولية  ذبت  شركة 
قرل  دلهم،   100.000 لبسنالها 

بلشركاء ما يلي :
بلعنوبن  من  بلشركة  مقر  تغيي4 
ج   91 لقم  بالل�شي  بلطابق   : بلتالي 
بلى  بالرباط  بملنصول  يعقوب  حي   3
 386 لقم   1 حي  بمطع  أوالد  لياض 

تنالة.
تحديث بلقانون بلدبخلي للشركة 

مع بلتغيي4بت بلسابقة.
بسئلة مختلفة.

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 
لقم  تحت  بالرباط  بالبتدبئية 
107436 بتاليخ 6 بكتوبر 0)0)، لقم 

بلسجل بلتجالي  137657.
277 P

STE ALAHYANE MED
SARL AU

لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : زنقة بيت عوب 
عنالة لقم 9 شقة لقم 15 أكدب8 

بلرباط
 10 بتاليخ  بلعام  بلجنع  بثر  على 
بلوحيد  بلشريك  قرل   ،(0(0 يونيو 

للشركة بلحيان ميد ما يلي :
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من  للشركة  بلرئي�شي  بملقر  تغيي4 
بالو8 شالع  بلطابق  توسعي   4 أما8 
بملقر  بلى  بلرباط  م  ي  ح  بملسي4ة 

بلجديد:
 زنقة بيت عوب عنالة لقم 9 شقة 

لقم 15 أكدب8 بلرباط.
باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 
بلتجالية بالرباط تحت لقم 107085 

بتاليخ 4) أكتوبر 0)0).
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STE DIET FACTORY
مقرها بالجتناعي : محل لقم 1 

تجزئة لياض والد مطاع قطاع 3 لقم 
38) تنالة

بالستثنائي  بلعام  بلجنع  بثر  على 
لشريكة   (0(0 بكتوبر   14 بتاليخ 

دبيت فكثولي تقرل ما يلي :
بلحل مسبق للشركة.

نزهة  لال  لحالي  بلسيدة  تعيين 
كنصفية للشركة.

تحديد مقر بلتصفية بنحل  لقم 
 3 تجزئة لياض والد مطاع قطاع   1

لقم 38) تنالة.
باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 
 4161 لقم  تحت  بتنالة  بالبتدبئية 

بتاليخ 15 بكتوبر 0)0).
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 STE ESPACE STONE
 INDUSTRIE

SARL
شركة ذبت مسؤولية محدودة

لأسنالها : 100.000 دلهم
بتاليخ  عرفي  عقد   بنوجب 
تم وضع بلقانون   (0(0 سبتن 4   (8
بملسؤولية  ذبت  لشركة  بالسا�شي 

محدودة تقرل ما يلي :
 STE ESPACE STONE : بلتسنية

.INDUSTRIE SARL
مدة قيام بلشركة : 99 سنة ببتدبء 

من تاليخ تأسيسها بلنهائي.
بملقر بالجتناعي : 1) بلحي بلصناعي 

بلتقدم بلرباط.

 : للشركة  بالجتناعي  بلربسنا8 

 1000 بلى  مقسم  دلهم   100.000

حصة  كل  مقدبل  بجتناعية  حصة 

100 دلهم.

: تسي4 بلشركة من طرف  بلتسيي4 

بلسيد بشي4 بال8.

بلغرض : يكنن غرض بلشركة في 

ما يلي :

بالشغا8  مقاو8 في ميدبن بلبناء، 

بملختلفة وبالستي4بد وبلتصدير.

بنكتب  بلقانوني  باليدبع  تم 

بتاليخ  بالرباط  بلتجالية  باملحكنة 

14 أكتوبر 0)0)، تحت لقم بلسجل 

باليدبع  لقم   ،146717 بلتجالي 

بلقانوني 107675.
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مكتب بملحاسبة بيهاب بستشالة

شركة ذبت مسؤولية محدودة

لبسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : شالع بلحسن بلثاني، عنالة 

بلبنك بملغريي للتجالة بلخالجية

مكتب لقم 9 بلناظول

بلسجل بلتجالي لقم : 5415

 STE MELILIA FOOD
SARL AU

مقرها بالجتناعي : شالع بملسي4ة 

بلخضربء حي بلثانوية بلجديدة بني 

بنصال بلناظول

بلسجل بلتجالي لقم : 7)01)

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

 ،MELILIA FOOD SARL AU لشركة

 ،(0(0 19 أكتوبر  بملنعقد بتاليخ 

تم ما يلي :

بحذف  بلشركة  نشاط  تغيي4 

نشاط بيع بملوبد بلغذبئية بالتقسيط 

وبالستي4بد وتصدير بالنشاط بلتالي :

وشبه  بالجنلة  بلبيع  بلتوزيع، 

بالغذية  وتصدير  وبستي4بد  بلجنلة 

وبلحبوب  بالستهالكية  وبملنتجات 

ومنتجات  بلتنظيف  ومنتجات 

بلشخصية  وبلنظافة  بلتجنيل 

وأجهزة  وبالكسسوبلبت  وبالجهزة 

بلكنبيوتر ومعدبت بملكاتب.

بلقانون  وتحيين   4 بلبند  تغيي4 
بالسا�شي للشركة.

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 
بالبتدبئية بالناظول بتاليخ 19 بكتوبر 

0)0)، تحت لقم 3413.
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مكتب بملحاسبة بيهاب بستشالة

شركة ذبت مسؤولية محدودة

لبسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : شالع بلحسن بلثاني، عنالة 

بلبنك بملغريي للتجالة بلخالجية

مكتب لقم 9 بلناظول

بلسجل بلتجالي لقم : 5415

  STE NAVAL INDUSTRIE
SARL AU

مقرها بالجتناعي : شالع بلحسن 
بلثاني، عنالة بلبنك بملغريي للتجالة 

بلخالجية مكتب لقم 9 بلناظول
لأسنالها : 50.000 دلهم

بلسجل بلتجالي لقم : 15551
EN LIQUIDATION

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
 NAVAL INDUSTRIE SARL لشركة 
أكتوبر   15 بتاليخ  بملنعقد   ،AU

0)0)، تقرل ما يلي :
بلتام  وبلهالك  بلتصفية  بنتهاء 

.NAVAL INDUSTRIE لشركة
بلسيد  بلشركة  مصفي  ببربء 

بولما8 عبد بلوحيد.
بلشركة لم تزبو8 أي نشاط ولم 

تشغل أي أجي4 مند تاسيسها.
بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 
بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 ،(0(0 بكتوبر   19 بتاليخ  بالناظول 

تحت لقم )341.
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مكتب بملحاسبة بيهاب بستشالة

شركة ذبت مسؤولية محدودة

لبسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : شالع بلحسن بلثاني، عنالة 

بلبنك بملغريي للتجالة بلخالجية

مكتب لقم 9 بلناظول

بلسجل بلتجالي لقم : 5415

  STE NAVAL INDUSTRIE
SARL AU

لأسنالها : 50.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : شالع بلحسن 

بلثاني، عنالة بلبنك بملغريي للتجالة 

بلخالجية مكتب لقم 9 بلناظول

بلسجل بلتجالي لقم : 15551

EN LIQUIDATION
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

 NAVAL INDUSTRIE SARL لشركة 

أكتوبر   15 بتاليخ  بملنعقد   ،AU

0)0)، تقرل ما يلي :

بالنحال8 بملسبق للشركة.

عبد  بولما8  بلسيد  تعيين 

بلوحيد، مصفيا للشركة.

تعيين مقر بلشركة مقرب للتصفية.

بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

 ،(0(0 بكتوبر   19 بتاليخ  بالناظول 

تحت لقم 3408.
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 IPM AROMA FARMING
تأسيس شركة

على عقد عرفي حرل بأكادير  بناء 

تم وضع   ،(0(0 سبتن 4   14 بتاليخ 

بلقوبنين برساسية لشركة محدودة 

بملسؤولية، ذبت بلخصائص بلتالية:

 IPM AROMA  : بلتسنية 

شريك  ذبت  ش.م.م   FARMING

وحيد.

بلزيوت  بستخربج   : بلهدف 

بلتجنيل  موبد  وصناعة  برساسية 

وموبد  برساسية  بلزيوت  تاجر   –

وتصدير  بستي4بد   – بلتجنيل 

 – بلفالحية  وبملدخالت  بملنتوجات 

في  وبلكوين  بملشاليع  دلبسة  إجربء 

بلتقنية  بملربفقة   – بلفالحي  بملجا8 

للننتجين في مجا8 بلفالحة ...

بملقر بالجتناعي : لقم 7 عنالة 5) 

تامسنا سيدي يحيى زعي4 بلصخي4بت 

- تنالة.

في  حدد   : بالجتناعي  بلرأسنا8 

إلى   مقسم  دلهم،   10.000 مبلغ 

على  موزعة  بجتناعية  100حصة 

بلشكل بلتالي :َ
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بلسيد أمازوز سعيد : 100 حصة. 

من  بلشركة  ستسي4   : بلتسيي4 

طرف بلسيد أمازوز سعيد ملدة غي4 

محدودة.

باملحكنة   بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   14 يوم  بتنالة  بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم 09)1. 

بالسجل  بلشركة  تسجيل  تم 

بلتجالي بتنالة تحت لقم 130979.

284 P

FIDUCIAIRE NADIM

 ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

0666534378

STE IDKA PRO
S.A.R.L

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية 
بنوجب عقد عرفي مؤلخ بأكادير 

بلنظام  وضع  تم   08/10/(0(0

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

منيزبتها تكنن  وبلتي   بملحدودة 

فينا يلي :

     STE IDKA PRO  : بلتسنية 

.S.A.R.L

  ICE 00(644049000058

بلشركة  غرض  يكنن   : بلغرض 

لحساب  أو  بلخاص  لحسابها  سوبء 
أي دولة أخرى  وفي  بملغرب  في  بلغي4 

فينا يلي :

بيع موبد بلتنظيف.
مقر بلشركة : زنقة 1 بلوك 11 لقم 

8 بغروض بكادير. 

بملدة : حددت مدة بلشركة في 99 

سنة ببتدبءب من تاليخ تكوينها بلنهائي.

لأسنا8  يبلغ   : بلشركة  لأسنا8 

إلى  دلهم مقسم   100.000 بلشركة 

1000 حصة ذبت 100 دلهم كقينة 

لحصة بلوبحدة.

 500 محند  بدبوليش  بلسيد 

حصة.

بلسيد كانوني يوسف 500 حصة. 

بلسنة بملالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسن 4. 

يسي4 بلشركة بدبوليش   : بلتسيي4 

غي4  ملدة  يوسف  كانوني  و  محند 

محدودة.

كتابة  لدي  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بأكادير  بلضبط باملحكنة بلتجالية  

لقم  تحت   (0/10/(0(0 بتاليخ 

.(0(0/96766

285 P

بملركز بلجهــوي للخدمـــات

تيزنيت

بلهاتف : 4.10).8.60).05

LUNABEL

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

بلجنع  محضر  على  بناء 

بتاليخ  بملنعقد  بلتأسي�شي  بلعام 

ذبت  تأسست شركة   19/0(/(0(0

باالعتبالبت  بملحدودة  بملسؤولية 

بلتالية : 

ذبت   LUNABEL شركة   : بالسم 

بملسؤولية بملحدودة.

مركز مي4بللفت سيدي   : بلعنوبن 

بيفني.

بلهدف : فندق و مطعم.

بلعنليات  كل  عامة  وبصفة 

بملالية  بلتجالية،  بلسياحية، 

وبالقتصادية بلتي من شأنها أن تنمي 

وتطول نشاط بلشركة بملذكولة أعاله.

بملدة :  99 سنة.

لأسنا8 بلشركة هو   : لأس بملــا8 

 1000 إلى  مقسنة  دلهم   100.000

حصة بقينة 100 دلهم لكل حصة.

دبميين  لوسي4  تعيين   : بلتسيي4 

مسي4ب للشركة.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلقانوني باملحكنة بالبتدبئية بتزنيت 

 : لقم  تحت   13/10/(0(0  : بتاليخ 

 .(0(0/704

286 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 06.11.8(.46.(5
FIX : 05.(8.(3.(8.68 

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE L-J-C
بنقت�شى بلقانون برسا�شي بتاليخ 
شركة  تأسيس  تم   ،((/09/(0(0
بملوبصفات  بملسؤولية   محدودة 

بلتالية :
 بلتسنية : شركة 8-ج-س.

STE L-J-C
بدون  بلسيالبت  كربء   : بلهدف 

سائق.
بملقر بالجتناعي : بملحل بلوبقع لقم 
35 م عنالة بلبحالة بلوك 4) بلبحالة 

II بلشطر 1 بكادير.
سنة ببتدءب من تاليخ   99  : بملدة 

بلتأسيس.
لأسنالها :  100.000 دلهم.

بلتسيي4 :  للسيد بدبود محند.
بإلمضاء : للسيد بزماون جنا8.

باملحكنة  تم  بلقانوني  بإليدبع 
بلتجالية ركادير بتاليخ 0)0)/15/10 

تحت لقم )9670.
287 P

NAMISUD
مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
0)0)، بملسجل  5) أغسطس  بتاليخ 
  (0(0 أغسطس   (7 بالعيون بتاليخ 
بملسؤولية  ذبت  شركة  تكونت 
مسناة:  وحيد  بشريك  بملحدودة 
 100.000 لأسنالها   NAMISUD
تجزئة  بالجتناعي:  مقرها  دلهم 

بلوكالة بلوك ه لقم )34 بلعيون.
أشغا8   : بالجتناعي  بلهدف 

مختلفة للبناء.
بلعنليات  جنيع  عامة  وبصفة 
بلعقالية،  بلتجالية،  بلصناعية، 
أو  مباشرة  بصفة  بملتعلقة  بملالية، 
غي4 مباشرة كلها أو جلها بالعنليات 
أن  شانها  من  وبلتي  أعاله  بملذكولة 

تسهل وتنمي نشاط بلشركة.

بلوكالة  تجزئة   : بالجتناعي  بملقر 

بلوك ه لقم )34 بلعيون.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تسجيلها بالسجل بلتجالي.
لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

دلهم   100 حصة   1000 إلى  مقسم 

لكل حصة مقسنة كنا يلي :

بلسيدة وفدي مينة 1000 حصة.

: من طرف بلسيدة  تسي4 بلشركة 

وفدي مينة، بصفتها بملسي4ةبلوحيدة 

لشركة ملدة غي4 محدودة.

من  تبتدئ   : بالجتناعية  بلسنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسن 4.

بنكتبة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بتاليخ بالعيون  بالبتدبئية   بلضبط 

لقم  تحت   (0(0 سبتن 4   07

.(0(0/(067

تم   : بلتجالي  بالسجل  بلتقيد 
بالعيون  بالبتدبئية  بلضبط  بنكتبة 

تحت لقم   (0(0 سبتن 4   07 بتاليخ 

.3(885
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 STE MOBILE FIVE
 SARL 

ICE : 002630011000000

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية
بنقت�شى عقد عرفي محرل بتاليخ 

شركة  تأسيس  تم   (0(0 أكتوبر   6

محدودة بملسؤولية ذبت بلخصائص 

بلتالية : 

 STE MOBILE FIVE  : بلتسنية 

 Sarl
بإلدبلي  بلحي   : بالجتناعي  بملقر 

بلوك 1 لقم 93 بيت ملو8.

منتجات  في  بلتجالة   : بلهدف 

بإلتصاالت.

 100.000  : بالجتناعي  بلرأسنا8 

دلهم.

أوبال هللا  عبد   :  بلتسيي4 

وعبد بلرحنان كولم.

بملدة : 99 سنة.

حتى يناير  فاتح   : بملالية   بلسنة 

31 ديسن 4.
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بالسجل  بلشركة  تسجيل  تم 
 1804 لقم  تحت  بانزكان  بلتجالي 
بتاليخ 0) أكتوبر 0)0) لقم بلسجل 

بلتجالي1457).
289 P

FIDUCIAIRE TEMSIA
TEL : 0640109989

 STE MINOVA
 S.A.R.L 

تأسيس شركة دبت بملسؤولية 
بملحدودة 

بنوجب عقد عرفي مؤلخ بتيكوين 
بلنظام  وضع  تم   16/09/(0(0
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
منيزبتها تكنن  وبلتي   بملحدودة 

فينا يلي :
 STE MINOVA  : بلتسنية 

 S.A.R.L
بلشركة  غرض  ينكن   : بلغرض 
لحساب  أو  بلخاص  لحسابها  سوبء 
أي دولة أخرى  وفي  بملغرب  في  بلغي4 

فينا يلي :
بالنشاءبت بملعدنية.

: حي بلزيتون بلوك أ  مقر بلشركة 
لقم 07) تيكوين بكادير.

بملدة : حددت مدة بلشركة في 99 
سنة ببتدبء من تاليخ تكوينها بلنهائي.

لأسنا8  يبلغ   : بلشركة  لأسنا8 
إلى  دلهم مقسم   100.000 بلشركة 
دلهم كقينة   100 ألف حصة ذبت 
مكتتبة ومدفوعة  للحصة بلوبحدة، 
للشركاء  ومخصصة  كليا  بلقينة 

بآلتية أسناؤهم :
بلسيد بوعلي حسن 1000 حصة 
بلسنة بملالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسن 4.
بلسيد  بلشركة  يسي4   : بلتسيي4 

بوعلي حسن ملدة غي4 محدودة.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
باكادير   بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
عدد  تحت   13/10/(0(0 بتاليخ 

.96664
للخالصة وبلبيان

بملسي4
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STE PREFA RAYAN
SARL

شركةبريفا ليانش.م.م
تأسيس شركة

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ  
شركة  تأسيس  تم   16/09/(0(0

ذبت بملنيزبت بلتالية :
بلتسنية : شركةبريفا ليانش.م.م.

وبيع  صنع   : بالجتناعي  بلهدف 
جنيع موبد بلبناء.

بلعنوبن : حي بلجديد بوالد برحيل 
تالودبنت.

بملدة : 99 سنة.
دلهم   (00.000  : بلرأسنا8 
فئة  من  حصة   (000 بلى  مقسنة 

100 دلهم.
بلسنة بالجتناعية : من فاتح يناير 

بلى 31 ديسن 4 من كل سنة.
بلسيد  بلشركة  يسي4   : بلتسيي4 

مرتبعبد بلعالي ملدة غي4 محدودة.
باليدبع  تم   : بلتجالي  بلسجل 
باملحكنة  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 
بتاليخ  بتالودبنت  بالبتدبئية 

0)0)/13/10 تحت لقم )136.
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SOCIETE PIROSCAFO
S.A.R.L D’AU

بتاليخ  عرفي  عقد  بنوجب 
شركة  تأسيس  تم   ((/09/(0(0
 ذبت بملسؤولية بملحدودة و منيزبتها

كالتالي : 
بلتسنية : بي4وسكافو ش.م.م. 

بلهدف : بلتجالة ؛أعنا8 مختلفة.
شالع   1 زنقة   : بالجتناعي  بملقر 
خريبكة لقم 56 حي بملحندي أكادير. 
دلهم   500.000  : بلرأسنا8 
 100 5.000 حصة بقينة  مقسم إلى 
دلهم للحصة بلوبحدة، بلسيد معاد  

أ بو بلفضل 5000 حصة.
: تسي4 بلشركة حاليا من  بلتسيي4 

طرف بلسيد معاد أبو بلفضل.
أإليدبع  تم   : بلتجالي  بلسجل 
بلتجالية  باملحكنة  بلقانوني 
بتاليخ   967(1 لقم  تحت  بأكادير 

.16/10/(0(0
292 P

 STE NOOR CORPORATION
 SARL AU 

نول كولبريشن

تـأسيس
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

وبلذي  أكادير  بندينة  بملنعقد 

ذبت  شركة  تأسيس  بنوجبه  ثم 

مسؤولية محدودة منيزبتها كالتالي:                

بالسم : »نول كولبريشن«. 

 STE NOOR CORPORATION

 SARLAU

مسؤولية  ذبت  شركة   : بلصفة 

محدودة.

دلهم موزع   50.000  : بلرأسنا8 

على بلشكل بلتالي :

بلميل  مالي  زووي  بلسيدة 

 DEBOODT ZOE MARIE ديبودت 

 500 دلهم   ARMELLE 50.000

حصة. 

بملنتجات  تسويق   : بلهدف 

)بلتجالة  بملختلفة  وبلخدمات 

بإللكت4ونية). 
إقامة    (4 بيت  لقم7،   : بلعنوبن 

بيتي سكن، حي بملحندي أكادير.

بلسنة بملالية : لتبدأ من فاتح يناير 

إلى 31 ديسن 4 من كل سنة.

من  بلشركة  تسي4   : بلتسيي4 

بلميل  مالي  زووي  بلسيدة  طرف 

 DEBOODT ZOE MARIE ديبودت 

 .ARMELLE

باملحكنة   بلقانوني  باليدبع  ثم 

 15/10/(0(0 في  أكادير  بالبتدبئية 

تحث لقم 96708. 

293 P

TODOMOTOR
RC : 44587 / AGADIR

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة 

بأكادير  تم  عرفي  عقد  بنوجب 

تأسيس شركة   (0(0/09/07 بتاليخ 

موبصفتها  محدودة  مسؤولية  ذبت 

كالتالي :

TODOMOTOR : بلتسنية

بلهد ف بالجتناعي : بائع قطع غيال 

أو ملحقات بلسيالبت بملستعنلة.

بالستي4بد وبلتصدير. 

بلتفويض.

بكنان  بكر  حي   : بالجتناعي  بملقر 

بلدلبلكة بكادير.

بملدة : 99 سنة.

 100.000  : بالجتناعي  بلرأسنا8 

حصة   1000 إلى  مقسنة  دلهم 

دلهم للسهم   100 بجتناعية بقينة 

مقسنة كالتالي:

 (50 بملوك  هللا  عبد  بلسيد 

حصة.

بلسيد بلحسن بملوك 750 حصة.

بلسيد تعيين   :  بلتسيي4 

بلحسن  وبلسيد  بملوك  هللا  عبد 

بملوك كنسي4بن للشركة.

من  تبتدئ   : بالجتناعية  بلسنة 

فاتح ديسن 4 إلى 31 ديسن 4.

بلفصل  مقسنة حسب   : برلباح 

8) من قانون بلشركة.

إيدبعه  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

باملحكنة بلتجالية بأكادير تحت لقم 

96589 يوم 0/10/07)0).
للخالصة و بلبيان

SOUSS FIDUCIAL CONSULTANT

TEL : 05(8(49856 / FAX : 05(8(4941(

E-MAIL : soussfiducial@gmail.com

294 P

FIDUCIAIRE NADIM

ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

0666534378

 STE TRANS ABOU YASSINE

JAMA
SARL

تأسيس شركة  محدودة بملسؤولية 
مؤلخ  عرفي  عقد  بنوجب 

وضع  تم   05/10/(0(0 بتالودبنت 

ذبت  لشركة  برسا�شي  بلنظام 

تكنن  وبلتي  بملحدودة  بملسؤولية 

منيزبتها فينا يلي :
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 STE TRANS ABOU  : بلتسنية 

YASSINE JAMA SARL

ICE 00(638957000093

بلشركة  غرض  يكنن   : بلغرض 

لحساب  أو  بلخاص  لحسابها  سوبء 
أي دولة أخرى  وفي  بملغرب  في  بلغي4 

فينا يلي :

للبضائع  وبلدولي  بلوطني  بلنقل 

لحساب بلغي4. 

مقر بلشركة : يوجد مقر بلشركة  

 RUE AL QODS N 19(

 AVENUE ALWIAAM HAY

 CHRARDA OULED TEIMA

  TAROUDANT

بملدة : حددت مدة بلشركة في 99 

سنة ببتدبءب من تاليخ تكوينها بلنهائي.
لأسنا8  يبلغ   : بلشركة  لأسنا8 

إلى  دلهم مقسم   100.000 بلشركة 

1000 حصة ذبت 100 دلهم كقينة 

لحصة بلوبحدة، 

بلسيد أمزب8 جنا8 500 حصة.

بلسيد بلبو بسناعيل 500 حصة.

بلسنة بملالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسن 4. 

أمزب8  بلشركة  يسي4   : بلتسيي4 

جنا8 ملدة غي4 محدودة.

كتابة  لدي  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 

تالودبنت بتاليخ 0/10/14)0) تحت 
لقم 0)0)/1364.

295 P

STE YONKO TRANS
SARL

تأسيس شركة
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شي 

تأسيس  تم  باكادير   08/10/(0(0

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بلخصائص بلتالية :

 STE YONKO TRANS : بلتسنية

SARL

بملقر بالجتناعي : تجزئة موالي لقم 

131 بلدلبلكة بكادير. 

 TRANSPORT DE  : بلهدف 
 MARCHANDISES NATIONAL
 ET INTERNATIONAL POUR LE

COMPTE D’AUTRUI
بملدة : 99 سنة.

دلهم   100.000  : بلرأسنا8 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

100 دلهم لكل وبحدة. 
100% أي 1000 حصة بجتناعية 

لفائدة يونس بادينيني. 
تم تعيين بلسيد يونس   : بلتسيي4 
غي4  ملدة   للشركة   بادينيني كنسي4 

محدودة.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
ياكادير  بلتجالية  باملحكنة  بلقانوني 
لقم  تحت   (0(0/10/(0 بتاليخ 
لقم  بلتجالي  وبلسجل   96771

.44771
296 P

 SOS SOINS INFIRMIERS
ANOUAR-SOUSS

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة

بنقت�شى عقد عرفي حرل في أكادير 
تأسيس  تم   (0(0/07/13 بتاليخ 
لها  محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 

بملنيزبت بلتالية :
 SOS SOINS  : بلتسنية 
 INFIRMIERS ANOUAR-SOUSS

ش.م.م.
تقديم خدمات بلرعاية   : بلهدف 

بلتنريضية.
بلطابق برل�شي   : بملقر بالجتناعي 
أنول   57 لقم  لحبيب  بلحاج  شالع 

سوس أكادير.
عائشة  بلسيدة   : بلتسيي4 

بلوصيف ملدة غي4 محدودة.
لأسنا8 بلشركة 100.000 دلهم. 
لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
تاليخ  في  باكادير  بلتجالية  بملحكنة 
 96780 لقم  تحت   (0(0/10/(0

سجل تجالي لقم 44777. 
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SOUSS HOSPITALITY
بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

بملسجل باكادير   ،(0(0 سبتن 4   (4

بتاليخ 01 بكتوبر 0)0) تكونت شركة 

 : مسناة  بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

لأسنالها   SOUSS HOSPITALITY

 : بالجتناعي  مقرها  دلهم   500.000

 APPART. HOTEL GOLDEN عند 

 BEACH LOT. FOUNTY N°C3

 SECTEUR C ZONE HOTELIERE

.SONABA AGADIR

بلهدف بالجتناعي : 

كبي4 بلخدم.

وتشغيل  بدبلة  بقتناء،  بنشاء 

وجنيع  بلفندقية  بلوحدبت  جنيع 

بملجنعات بلفندقية.

بلعنليات  جنيع  عامة  وبصفة 

بلعقالية،  بلتجالية،  بلصناعية، 

أو  مباشرة  بصفة  بملتعلقة  بملالية، 

غي4 مباشرة كلها أو جلها بالعنليات 

أن  شانها  من  وبلتي  أعاله  بملذكولة 

تسهل وتنمي نشاط بلشركة.

بملقر بالجتناعي :

 C/O APPART. HOTEL

 GOLDEN BEACH LOT. FOUNTY

 N°C3 SECTEUR C ZONE

.HOTELIERE SONABA AGADIR

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تسجيلها بالسجل بلتجالي.

500.000 دلهم  لأسنا8 بلشركة: 

دلهم   100 حصة   5000 إلى  مقسم 

لكل حصة مقسنة كنا يلي :

 1100 بلحسن  بوحجر  بلسيد 

حصة.

 1100 بلسيد بوحجر محند علي 

حصة.

حبيبة  بلشعبني  بلسيدة 

700حصة.

بالنسة بوحجر سكينة 700حصة.

بالنسة بوحجرشيناء 700حصة.

بالنسة بوحجر بسية 700حصة.

من طرف بلسيد   : تسي4 بلشركة 

بوحجر  وبلسيد  بلحسن  بوحجر 

بملسي4بن  بصفتهنا  علي،  محند 

بملتضامنين لشركة ملدة غي4 محدودة 

بملعامالت  لجنيع  فردي  بإمضاء 

بلبنكية وبإلدبلية للشركة.

من  تبتدئ   : بالجتناعية  بلسنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسن 4.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

باكادير  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   (0(0 15بكتوبر  بتاليخ 

.96715

تم   : بلتجالي  بالسجل  بلتقييد 

بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  بكتابة 

باكادير بتاليخ 15 بكتوبر 0)0) تحت 
لقم 44703.

298 P

STATION TOUF AGHARAS
SARL AU

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

ذبت بلشريك بلوحيد
لأسنالها : 100.000 دلهم

لقم )) بلوك 01 بملنطقة بلصناعية 

أكادير

س.ت : 44717 أكادير

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بأكادير 

تأسيس  ثم   (018 أكتوبر   11 في 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بلخصائص  ذبت  بلوحيد  بلشريك 

بآلتية.

 STATION TOUF  : بلتسنية 

AGHARAS SARL AU

بلهدف : محطة وقود، بيع بلوقود، 

ولشة  باحة ألعاب.  بلزيوت وغي4ها، 

بلسيالبت.  غسيل  بملركبات،  تصليح 

بلتجالة  للنركبات.  بلتقني  بلفحص 

بشكل عام. بستي4بد وتصدير بيع قطع 

غيالبلسيالبت. مطعم. مقهى.فندق.
بملقر بالجتناعي : لقم )) بلوك 01 

بملنطقة بلصناعية أكادير.

بملدة : 99 سنة ببتدبء من تأسيس 

بلشركة.
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دلهم   100.000  : بلرأسنا8 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

دلهم.
من تبتدئ   : بالجتناعية   بلسنة 
01 يناير إلى 31 ديسن 4 من كل سنة.

بنقت�شى بلفصل 15 من بلقانون 
بلسيد  تعيين  تم  للشركة  برسا�شي 
بلبي�شي يوسف كنسي4 للشركة ملدة 

غي4 محدودة.
وبلتقيد  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالسجل بلتجالي باملحكنة بلتجالية 
تحت   (0(0 أكتوبر   16 ركادير يوم 

لقم 9)967 و44717.
299 P

 SOCIETE SERVICE DE
TRANSPORT DE LUX

SARL AU
ICE 002625918000036
لأسنالها 000 100 دلهم .

بملقر بالجتناعي : لقم 79) مكرل 
زنقة 1) باب تالكا تزنيت

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة

بنقت�شى عقد عرفي محرل بتاليخ 
بلقانون  بنجاز  تم   (0(0 شتن 4   (4
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

محدودة ذبت بملوبصفات بلتالية :
 SOCIÉTÉ SERVICE  : بلتسنية 
 DE TRANSPORT DE LUX SARL

AU
 - بلبضائع  نقل   : بلشركة  غرض 

نقل بالفربد.
بلتي  بلعنليات  بنجاز كل  وعنوما 
مباشرة  غي4  أو  مباشرة  عالقة  لها 
بالعنليات بملذكولة وبلتي من شانها 

أن تساهم في تننية بلشركة.
ملدة  بلشركة  تأسست   : بملدة 
من يوم تقييدها في  سنة ببتدبء   99

بلسجل بلتجالي. 
لأسنا8  حدد   : بلشركة  لأسنا8 
دلهم   100000 مبلغ  في  بلشركة 
 100 1000حصة من فئة  مقسم إلى 

دلهم لفائدة كل من : 

 1000 بنعوش  يوسف  بلسيد 

حصة.

تم تعيين بلسيد يوسف بنعوش 

كامل  تحنله  مع  للشركة  مسي4ب 

بلصالحيات حسب بلقانون برسا�شي 

بدحسون  خليل  وبلسيد  للشركة 

حسب  بلنقل  نشاط  عن  مسؤو8 

بلقانون بالسا�شي للشركة.

تم بنجاز بإليدبع بلقانوني بكتابة 

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

تحت   15/10/(0(0 بتاليخ  بتزنيت 

لقم 708.
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 SERVICES INDUSTRIEL

EL HANI
.م.م.لشريك وبحد

تأسيس شركة.م.م.لشريك وبحد
بتاليخ  عرفي  عقد  بنوجب 

بتاليخ  باكادير  سجل   0(/10/(0(0

بلقانون  وضع  تم   06/10/(0(0

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

باملنيزبت  وبحد  لشريك  بملحدودة 

بلتالية :

 SERVICES  : بلتسنية 

INDUSTRIEL EL HANI شركة.م.م. 

لشريك وبحد.

دلهم   100.000  : بلرأسنا8 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

دلهم لفائدةبلسيد سعيد بلهاني.

زكومي  حي   : بالجتناعي  بملقر 

تنربغت بولير بكادير.

بملدة : 99 سنة.

بلهدف بالجتناعي : 

تركيب بآلالت بلصناعية،

بلزلبعية  بآلالت  وصيانة  إصالح 

بلغذبئية بلصناعية،

شربء وبيع قطع بلغيال،

أعنا8 بلخربطة وبلت4ميم،

أعنا8 بلكهرباء وبلسباكة،

بناء بإلطال،

أو  حيازة  أو  إنشاء  عام،  وبوجه 

تأجي4 أو إدبلة أو تنثيل أو تشغيل جنيع 

ولش  أو  بملؤسسات  أو  بلصناديق 

بربءبت  أو  بلعنليات  وجنيع  بلعنل، 

برنشطة،  بهذه  بملتعلقة  بالخت4بع 

وكذلك جنيع بلعنليات من أي نوع، 

بلتجالية وبملالية وبملنقولة وبلعقالية، 

وبلتي قد تتعلق بشكل مباشر أو غي4 

مباشر بهدف بلشركة أو بأي كائنات 

أو من   ، أخرى مناثلة أو ذبت صلة 

بملحتنل أن تسهل توسيع بلشركة أو 

تطويرها.

بلسيد سعيد  إلى  عهد   : بلتسيي4 

بلهاني.

بلقانوني   بإليدبع  تم   : بإليدبع 

بتاليخ  باكادير  باملحكنةبلتجالية 

 9669( لقم  تحت   14/10/(0(0

تحت  بلتجالي  بالسجل  وبلتسجيل 

لقم44681.

301 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0673(19430/0640109989

 STE SIFO TRANS
 S.A.R.L 

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

بايت  مؤلخ  عرفي  عقد  بنوجب 

ملو8 0)0)/01/10 تم وضع بلنظام 

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

منيزبتها تكنن  وبلتي   بملحدودة 

فينا يلي :

بلتسنية :

STE SIFO TRANS S.A.R.L

بلشركة  غرض  ينكن   : بلغرض 

لحساب  أو  بلخاص  لحسابها  سوبء 
أي دولة أخرى  وفي  بملغرب  في  بلغي4 

فينا يلي :

نقل بملستخدمون لحساب بلغي4.

مقر بلشركة : لقم 44 بلوك 03 حي 

بلعرب بزلو بيت ملو8.

 99 بملدة :حددت مدة بلشركة في 

سنة ببتدبء من تاليخ تكوينها بلنهائي.

لأسنا8  يبلغ   : بلشركة  لأسنا8 

 1000 مقسم إلى   100.000 بلشركة 

حصة ذبت 100 دلهم كقينة للحصة 

بلقينة  ومدفوعة  مكتتبة  بلوبحدة، 

كليا ومخصصة للشريك بآلتي :

 1000 جوبة  علي  ببن  بلسيد 

حصة.

بلسنة بملالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسن 4.

بلسيدة  بلشركة  يسي4   : بلتسيي4 

ببن علي جوبة ملدة غي4 محدودة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بإنزكان  

لقم  تحت   14/10/(0(0 بتاليخ 

.1760
للخالصة وبلبيان

بملسي4

302 P

SMR TEAM

 S.A.R.L.A.U

شركة بلشخص بلوحيد

ذبت بملسؤولية بملحدودة

بملقر بالجتناعي : تجزئة فونتي بلعليا 

عنالة لقم 50 شقة لقم 03) فونتي 

بلعليا، أكادير

إنشاء شركة
بتاليخ   عرفي  عقد  بنقت�شى 

بلقانون  وضع  ثم   1(/10/(0(0

بلوحيد  بلشخص  لشركة  برسا�شي 

باملنيزبت  بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

بلتالية :

SMR TEAM S.A.R.L.A.U : بالسم

بالستي4بد   : بلشركة  هدف 

وبلتصدير.

بملدة : محددة في 99 سنة. 

مبلغ  في  محدد   : بلربسنا8 

 1000 بلى  مقسم  دلهم   100.000

للحصة  دلهم   100 فئة  من  حصة 

للسيدة  بكتتابها   تم  قد  بلوبحدة 

سهام بلساجي.
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بلتسي4 : تم تعيين بلسيدة فاطنة 

غي4  ملدة  للشركة  كنسي4ة  بوتنزين 

محدودة وبعطائها صالحية بالمضاء 

بلساجي  سهام  وللسيدة  بإلدبلي. 

صالحية بالمضاء بلبنكي منفردب.

لتكوين   %  5 برلباح يتم بقتطاع 

عليه  بملنصوص  بالحتياطي  بلرصيد 

قانونا.

بإليدبع  تم  بلقانوني  بإليدبع 

لدى  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

بملحكنة بلتجالية الكادير تحت لقم 

96785 بتاليخ 0)0)/0/10).
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 STE RIM SUP
SARL AU

بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم تأسيس شركة      (9/09/(0(0

ذبت   بملحدودة  بملسؤولية  دبت 

بملنيزبت بلتالية :

 Ste. RIM SUP  SARL : بلتسنية

.AU

بملقر بالجتناعي  :   بلرقم 16 شالع 

بلشاطئ  - طانطان.

100.000دلهم   : بلرأسنا8 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسنة 

100 دلهم.

بلهدف  : تجهيزبت بملكتب.

بلشركاء :

مزدبد  مغربية،  برهيل،  خديجة 

 SH لقم  ب.ت.و   05/04/199(

.14853(

فاتح  من  تبتدئ   : بملالية  بلسنة 

كل  من  ديسن 4   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

حاليا  بلشركة  تسي4   : بلتسيي4 

ملدة غي4  من طرف خديجة برهيل  

محددة.

باملحكنة  تم  بلسجل بلتجالي  

بتاليخ  بطانطان  بالبتدبئية 

0)0)/14/10  تحت لقم 5555 .

304 P

STE SABELA AGRI
SARL

 بنقت�شى  عقد  عرفي  مؤلخ  يوم
 0)0)/9/09) تم إنشاء شركة  ذبت 

بلخصائص بلتالية :
  STE SABELA AGRI  : بلتسنية 

 SARL
بلهدف  : 

 – بلفالحية.  بملنتجات  تسويق 
بستي4بد وتصدير.

بملقر  :  تجزئة بكدب8 ) بلوك 04 
لقم 94 بيت ملو8 بنزكان. 

دلهم   1.000.000  : بلرأسنا8 
مقسنة كاآلتي :

  3000  : بلغري�شي  محند  بلسيد 
حصة )100 دلهم للحصة).

  7000  : سعدبن  محند  بلسيد 
حصة )100 دلهم للحصة).

بلتسيي4 : بلسيد محند بلغري�شي.
بإليدبع بلقانوني وضع في بملحكنة 
بالبتدبئية بانزكان يوم 0)0)/0/10) 

تحت لقم 1808.
بلسجل بلتجالي :  1465).
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  SOCIÉTÉ  SALMA TAJHIZ
 SARL AU

 قرل بنوجب جنع منعقد بتاليخ
ذبت  شركة  تأسيس   (7/01/(0(0

بلخصائص بلتالية :
بلتسنية : لقد تم تسنية بلشركة  
بملسؤولية  ذبت  شركة  تجهيز  سلمى 

بملحدودة.
مقر : تننالت بقا طاطا.

  100.000 : حدد في  لؤوس أموب8 
1000 حصة من  دلهم مقسومة إلى 

100 دلهم للوبحد وموزعة كالتالي :
 1000  : عنر   بوهوش  بلسيد  

حصة.  
مستلزمات   بيع   : بملوضوع 
تجهيزبت   - وبملكاتب  بلكومبيوتر 

بملربقبة - برشغا8 بملختلفة وبلبناء.
بوهوش  بلسيد  يعت 4   : بلتسيي4 
عنر  بملسي4 لشركة ملدة غي4 محدودة.

بملدة : 99 سنة ببتدبء من تأسيسها 

حسب بملحضر بلتأسي�شي. 

بإليدبع بلقانوني : لقد تم بإليدبع 

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلقانوني 

تحت   (4/09/(0(0 بتاليخ  بطاطا 

لقم  بلتجالي  بلسجل   ،(0/86 لقم 

.597
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 STE SANTE ANNAHDA 
س.ت : 7101 تالودبنت

شركة ذبت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد 

تأسيس شركة 
بنقت�شى بلعقد بلعرفي بملؤلخ في 

0)0)/8/09) بأوالد تاينة، تأسست 

محدودة   مسؤولية  ذبت  شركة 

بشريك وحيد منيزبتها كنا يلي : 

 STE SANTE   : بلتسنية 

.ANNAHDA

صيدلي.  مهنة  منالسة   : بلهدف 

بملستحضربت  وتسويق  وبيع  شربء 

إنشاء  وبلتجنيلية.  بلصيدالنية 

مستوصف صيدلي وحيازته وبمتالكه 

وبستخدبمه وتشغيله وإدبلته وجنيع 

بملرخصة.  بملساعدة  برنشطة 

معدبت تقويم بلعظام بلطبية. تنثيل 

بملنتجات  جنيع  وتعبئة  وتحضي4 

وبلصحية  وبلكينيائية  بلصيدالنية 

وبلبيطرية،  بلبشرية  وبلبيولوجية 

بملنتجات  جنيع  وتسويق  ترويج 

بلصحية وخاصة بملكنالت بلغذبئية 

بلدلبسات،  إعدبد  بلطبية.  وبرجهزة 

أشكاله،  بجنيع  بالستحوبذ 

وبستغال8 جنيع  ونقل،  وبملساهنة، 

بربءبت بالخت4بع وبلعالمات بلتجالية 

وبلعنليات وبلت4بخيص ، وبشكل عام 

بملشالكة بأي شكل في جنيع بلشركات 

بلت4ويج  بلصلة؛  ذبت  أو  بملناثلة 

)معالض،  للفعاليات بجنيع أنوبعها 

بملتعلقة باملجا8   (... ندوبت  ندوبت، 

بلصيدالني وبلطب وشبه بلطبي. 

بلنهضة  تجزئة   : بالجتناعي  بملقر 

بلك 4ى بقعة لقم 1366، أوالد تاينة.

 100.000  : بلشركة  لأسنا8 

دلهــم..

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

بلتسجيل بالسجل بلتجالي.

بلتسيي4 : تسيي4 بلشركة، بلشريكة 

بلوحيدة، بلسيدة بولنكاص سكينة، 

ملدة غي4 محدودة. 

لأسنا8  وزع   : بلحصص  توزيع 

فئة  من  حصة   1000 على  بلشركة 

لفائدة  بكاملها  محرلة  100دلهم، 

بلسيدة بولنكاص سكينة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

 19/10/(0(0 بتاليخ  بتالودبنت 

تحت لقم 1388.
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 STE  NECHAL NEGOCE
 SARL AU

بتاليخ  عرفي  عقد  على  بناء   -I

بلقوبنين  وضع  تم   ،01/06/(0(0

محدودة  لشركة  برساسية 

 NECHAL بملسؤولية،  بشريك وحيد

NEGOCE  ذبت بلخصائص بلتالية : 

بلهدف : هدف بلشركة في بملغرب 

كنا في بلخالج هو :

 برشغا8 بملختلفة وبلبناء.

مفاوض تجالي.
زنقة    31 لقم   : بالجتناعي  بملقر 

شريف حي سيدي بلغازي كلنيم.

بملدة :  99 سنة.

 1000000 في  حدد   : بلرأسنا8 

حصة   1000 على  مقسم  دلهم 

بجتناعية بقينة 100 دلهم للوبحدة 

وهي في نصيب بلسيد  : 

حصة    1000   : لحسن  بهرض 

بجتناعية.

: تسي4 بلشركة وملدة غي4  بلتسيي4 

بهرض  بلسيد  طرف  من  محدودة 

لحسن.



عدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0))الجريدة الرسمية   14716

لقم  تحت  بلقانوني  بإليدبع  تم 
وبلتسجيل في بلسجل بلتجالي   14(

تحت لقم 973) باملحكنة بالبتدبئية 

بكلنيم  بتاليخ 0)0)/01/07.  
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SOCIETE NHARY EVENT
SARL 

في  مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 

بأكادير  وبملسجل   13/08/(0(0

تأسيس  تم   ،13/08/(0(0 بتاليخ 

محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 

 ،NHARY EVENT SARL مسناة 
دلهم،   100000.00 مالها  لأس 
)13  زبوية شالع مكناس  مقرها لقم 

بوتشاكات  سيدي  أو  سيدي  وشالع 
منون  وهدفها  أكادير  بلصناعي  حي 

تنثلها  وتصدير  بستي4بد  حفالت 

جنان   أسناء  بلسيدة  مسي4تها 

بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 
.J449078 لقم

بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

تحت   09/10/(0(0 بتاليخ  باكادير 
لقم 4)966.

بلتجالي  بالسجل  تقييدها  تم 

بتاليخ  بأكادير  بلتجالية  باملحكنة 

0)0)/09/10  تحت لقم 44601.
للخالصة وبلتذكي4
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STE NEW EXPERT BTP  
 SARL

قرل بنوجب جنع منعقد بتاليخ 

ذبت  شركة  تأسيس   17/09/(0(0

بلخصائص بلتالية :

 بلتسنية : لقد تم تسنية بلشركة 

ذبت  شركة  بكسبي4 ب ت ب«  »نيو 

بملسؤولية بملحدودة.

77 شالع عبد  : عند لقم  مقر   .(

هللا كنون حي بلسالم بكادير .

  500.000 : حدد في  لؤوس أموب8 

5000 حصة من  دلهم مقسومة إلى 

100 دلهم للوبحد وموزعة كالتالي : 

                   : إسناعيل  بلحندبوي  بلسيد  

1670 حصة.

 1665  : جنا8  بوبحو  بلسيد 

حصة.

 1665  : سعيد  بقزببو  بلسيد 

حصة.

بملختلفة  برشغا8   : بملوضوع 

بلتصدير   - وبلبناء  وبلدلبسة 

وبالستي4بد.  
يعت 4 بلسيد بلحندبوي   : بلتسيي4 

غي4  ملدة  لشركة  بملسي4  إسناعيل 

محدودة.

بملدة : 99 سنة ببتدبء من تأسيسها 

حسب بملحضر بلتأسي�شي.

بإليدبع بلقانوني : لقد تم بإليدبع 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلقانوني 

تحت   16/10/(0(0 بتاليخ  باكادير 
لقم  بلتجالي  بلسجل   ،96735 لقم 

.447(7
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SOCIETE  BOUR STRAD TD
 SARL AU 

بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

شركة  تأسيس  تم   07/10/(0(0

بلوحيد  بنسي4  بملسؤولية  محدودة 

وذبت بملنيزبت بلتالية :

 BOUR STRAD  بلتسنية : شركة

   .TD  SARL AU

تي4ت  حي   : بملقر بالجتناعي 
 06 لقم   01 زنقة  بو  بلوك  بلسفلى 

مكرل كلنيم .

دلهم   100.000  : بلرأسنا8 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسنة 

100,00 دلهم.

بلهدف : بلبناء وبرشغا8 بملختلفة.

بلشركاء :

بملزدبدة   حنـــــان،  بولكبة  بلسيدة 

بكلنيم   01/07/(000 بتاليخ 

بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 
JA 195171  صالحة إلى غاية  لقم   

9)0)/)4/1)  وبلساكنة حاليا : حي 
لقم   01 تي4ت بلسفلى بلوك بو زنقة 

06 كلنيم )1000 حصة).

فاتح  من  تبتدئ   : بملالية  بلسنة 

كل  من  ديسن 4   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

بلتسيي4 : تسيي4 بلشركة حاليا من 

طرف بلسيدة  بولكبة حنـــــان.

باملحكنة  تم   : بلسجل بلتجالي 

بتاليخ   بكلنيم   بالبتدبئية  

0)0)/14/10 تحت    لقم  3139.
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 CENTRE SOUISSI MALIKA

DE KINESITHERAPIE

ET BALNEOTHERAPIE 
SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقانون  وضع  تم   0(/10/(0(0

بلتاسي�شي لشركة محدودة بملسؤولية 

تحنل بلخصائص بلتالية :

 STE CENTRE   : بلـتـسـنيـــــــــــــــة 

 SOUISSI MALIKA DE

 KINESITHERAPIE ET

.BALNEOTHERAPIE SARL AU

شركة ذبت بملسؤولية    : بلشكل 

بملحدودة ذبت شريك وحيد.

بلـنـوضـــــوع :   بلت4ويض بلطبي.

: عنالة حسن  بلـنـقر بالجـتـناعــي   

بالزماني  حي  بلخنساء  شالع  كروم 

بوالد تاينة.

مــــــدة بلشركــــــة :  99  سنة. 

 100.000  : بلشركـــة   لأسنـــا8 

دلهم.

سوي�شي  بالنسة   : بلـتسـيـيــــــــــــــــــر  

مليكة حاملة للبطاقة بلوطنية لقم 

.JT6(709

فاتح  من   : بالجتنـاعيـة  بلسنة  

يناير إلى 31 ديسن 4 من نفس بلسنة.

لدى  بلقانوني  بلتسجيل  تم  لقد 

في  بتالودبنت  بالبتدبئية  بملحكنة 

  7063 لقم  تحت  بلتجالي  بلسجل 

بتاليخ 0)0)/14/10.
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STE  CHERRADI NEGOCE
SARL A.U

بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

شركة   تأسيس  تم    17/09/(0(0

ذبت  بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

بملنيزبت بلتالية :

 STE CHERRADI  : بلتسنية 

.NEGOCE SARL A.U

ثانوية  قرب   : بملقر بالجتناعي 

بلقدس حي بلقدس -  طانطان.

دلهم   100.000  : بلرأسنا8 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسنة 

100 دلهم.

: أشغا8 بلبناء. بلهدف 

بلشركاء :

مغربي،   ، عبد بلهادي بلشربدي  

لقم  ب.ت.و   ،197( بتاليخ   مزدبد 

.JF11417

تبتدئ من فاتح   : بلسنة بملالية  

كل  من  ديسن 4   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

: تسي4 بلشركة حاليا من  بلتسيي4 

طرف :

غي4  ملدة  بلشربدي   بلهادي  عبد 

محددة.

باملحكنة  تم   : بلسجل بلتجالي 

بتاليخ  بطانطان  بالبتدبئية 

0)0)/14/10 تحت لقم 5557.
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SOCIETE ECOLO BOIS
SARL AU

ICE : 002507831000092

شركة ذبت مسؤولية محدودة

لأسنالها : 000 100 دلهم

بملقر بالجتناعي : لقم 61 زنقة بفربن 

تزنيت

تأسيس 
بنقت�شى عقد عرفي محرل بتاليخ 

بلقانون  بنجاز  تم   (0(0 13يوليو 

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

محدودة ذبت بملوبصفات بلتالية :
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 SOCIÉTÉ ECOLO   : بلتسنية 
.BOIS SARL AU

بلنجالة  أعنا8   : بلشركة  غرض 
بلخشبية - أعنا8 عامة.

بلتي  بلعنليات  بنجاز كل  وعنوما 
مباشرة  غي4  أو  مباشرة  عالقة  لها 
بالعنليات بملذكولة وبلتي من شانها 

أن تساهم في تننية بلشركة .
ملدة  بلشركة  تأسست   : بملدة 
من يوم تقييدها في  سنة ببتدبء   99

بلسجل بلتجالي 
لأسنا8  حدد   : بلشركة  لأسنا8 
دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 
مقسم إلى  1000حصة من فئة 100 

دلهم لفائدة كل من : 
 1000  : بلسيد عبد بالله بوجنع 

حصة.
بالله  عبد  بلسيد  تعيين  تم 
بوجنع مسي4 لشركة مع تحنله كامل 
بلصالحيات حسب بلقانون برسا�شي 

للشركة.
تم بنجاز بإليدبع بلقانوني بكتابة 
بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
تحت   15/10/(0(0 بتاليخ  بتزنيت 

لقم 709.
314 P

 

 AGRI IMMO NEGOCE
ADVISOR

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة

سبتن 4   4 طبقا للعقد بملؤلخ في 
تم تأسيس شركة بملسؤولية   (0(0
أدفيزل  نيقوص  إمو  أكري  بملحدودة 

بالخصائص بلتالية :
بالسم : أكري إمو نيقوص أدفيزل.
بلفالحي  بلتسيي4   : بلهدف 

وبلعقالي.
 100.000  : بملجنوعة  لأسنا8 

دلهم.
بملسي4 : بلغازي نجيب.

بلرحنة  إقامة   : بالجتناعي  بملقر 
بنسركاو  بلوفاق   13 شقة   1 عنالة 

أكادير.

بملدة : 99 سنة.

للنجنوعة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالسجل بلتجالي باملحكنة بلتجالية 

بتاليخ  96134 لقم  تحت   بأكادير 

4 سبتن 4 0)0).
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 STE AQUA PUMPING

SYSTEM

مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بملسجل   ،(019 ديسن 4   3 بتاليخ  

أكتوبر   ( بتاليخ  بالدبلبلبيضاء 

تكونت شركة ذبت بملسؤولية   (0(0

مسناة:  وحيد  بشريك  بملحدودة 

   AQUA PUMPING SYSTEM

مقرها  دلهم   100.000 لأسنالها 

 BOULEVARD BA 15(  : بالجتناعي 

 HMAD QUARTIER BELVEDERE

.(0000 CASABLANCA

بلهدف بالجتناعي :  

بيع وتركيب بملعدبت بلفالحية.

بلفالحية  وبآلالت  بملعدبت  بيع 

وبلصناعية.

بلعنليات  جنيع  عامة  وبصفة 

بلعقالية،  بلتجالية،  بلصناعية، 

أو  مباشرة  بصفة  بملتعلقة  بملالية، 

غي4 مباشرة كلها أو جلها بالعنليات 

أن  شانها  من  وبلتي  أعاله  بملذكولة 

تسهل وتنمي نشاط بلشركة.

 15(  : بالجتناعي  بملقر   

 BOULEVARD BA HMAD

 QUARTIER BELVEDERE (0000

.CASABLANCA

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تسجيلها بالسجل بلتجالي.

لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

دلهم   100 حصة   1000 إلى  مقسم 

لكل حصة مقسنة كنا يلي :

شركة بنيناجيك  : 1000 حصة.

تسي4 بلشركة : 

بلسيد مسعودي عبد  من طرف 

بلوحيد  بملسي4  بصفته  بلرحنان، 

بإمضاء  محدودة  غي4  ملدة  لشركة 

بلبنكية  بملعامالت  لجنيع  فردي 

وبإلدبلية للشركة.

من  تبتدئ   : بالجتناعية  بلسنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسن 4.

بنكتبة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

سبتن 4   (5 بتاليخ  بابلدبلبلبيضاء 

0)0) تحت لقم 747479.

تم   : بلتجالي  بالسجل  بلتقيد 

بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  بكتابة 

سبتن 4   (5 بتاليخ  بابلدبلبلبيضاء 

0)0) تحت لقم 473609.
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 STE ARABE MAITRISE

IMMOBILIERE
  SARL 

تـأسـيـس شــركة                                     
بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى   

بلقانون  وضع  تم   07/08/(019

بملسؤولية  ذبت  لشركة  بلتاسي�شي 

بملحدودة تحنل بلخصائص بلتالية :

 STE ARABE    : بلـتـسـنيـــــــــــــــة 

.MAITRISE IMMOBILIERE SARL

حي بلسعادة   : بلـنـقر بالجـتـناعــي  

شالع محند بلخامس بيوكرى. 

بلـنـوضـــــوع    :  بلت4ويج بلعقالي.

مــــــدة بلشركــــــة   :   99  سنة. 

 100.000  : بلشركـــة    لأسنـــا8 

دلهم.

عرب  عرب دنيا،     : بلـتسـيـيــــــــــــــــــر  

ببربهيم.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم  لقد 

بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط  كتابة 

بتاليخ    3937 لقم  تحت  بانزكان  

لقم سجلها بلتجالي    (019/09/10

هو 18969.                                             
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CABINET  JCE

  AGREE PAR L’ETAT

JCEEXPERTS@GMAIL.COM

 STE ARGANA-ARZ
SARL

 شركة ذبت مسؤولية محدودة

تأسيس
في   بملؤلخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   06/10/(0(0

بالخصائص  محدودة  بملسؤولية 

بلتالية :  

 STE ARGANA-ARZ  : بالسم  

. SARL

 TENANT UN  : بلهدف 

 R E S T A U R A N T , T E N A N T

 UN CAFE,EXPLOITANT DE

 .PIZZERIA

لأسنا8 بملجنوعة : 100.00 )مائة 

بلف) دلهم.

لشيد.   ببحال   : بلسيد   بلتسيي4  

وبلسيد ببها عزيز.

  9 لقم   D بلوك   : بملقر بالجتناعي 

حي بلهدى أكادير.

بملدة :  99 سنة.

للنجنوعة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالسجل بلتجالي باملحكنة  بلتجالية  

بتاليخ    96737 لقم  تحت  ركادير  

.16/10/(0(0
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 STE  2AL AIT MATEN 
S.A.R.L

تأسيس بلشركة
بنوجب عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

بلشركة  تأسيس  تم   05/10/(0(0

ذبت بملنيزبت بلتالية :

 STE  (AL :   بلتسنية بالجتناعية

.AIT MATEN    SARL

بستغال8    : بالجتناعي  بلهدف 

مقهى.

 1-3426 لقم   : بالجتناعي  بملقر 

 - بملحندي  -بلحي  بلناظول  شالع 

أكادير.
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بلرأسنا8 بالجتناعي  :  000 .100 
دلهم مجزأة إلى 1000 حصة من فئة 

100 دلهم للحصة بلوبحدة.
بلتسيي4 : تم تعيين بلسيد وبعربب  
كنسي4 شريك للشركة  عبد بلرحيم  

ملدة غي4 محدودة.
من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.
تم بإليدبع بلقانوني لدى مصلحة 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  كتابة 
تحت   19/10/(0(0 بــتاليخ   أكادير 

لقم  96758.
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Cabinet IDJAMAA CONSEILS
 Siège social : N°704, LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR
Tél : 06-62-64-12-88

: E-mail
Idjamaa.conseils@gmail.com

STE FREJ SERVICES
بلعام   بلجنع   بنقت�شى محضر  
وبلذي   (5/09/(0(0 في  بملنعقد 
ذبت  شركة  تأسيس  بنوجبه  تم 
مسؤولية محدودة دبت شريك وبحد 

منيزبتها كالتالي : 
 STE FREJ  : بلتجالي  بالسم 

.SERVICES
مسؤولية  ذبت  شركة   : بلصفة 

محدودة ذبت شريك وبحد.
بلرأسنا8 :  100.000 دلهم .

حيث يتوفر :
 : على  بملصطفى   عنالقي  بلسيد 

1000 حصة.
برشغا8  في  مقاو8   : بلهدف 

بملختلفة للبناء.
 ،11 :  حي بسايس، زنقة  بلعنوبن 
تكوين-   ،3 بلوك  مكرل،   19 لقم 

أكادير.
فاتح  من  تبتدئ   : بملالية  بلسنة 

يناير إلى 31 ديسن 4 من كل سنة.
تسي4بلشركة من طرف   : بلتسيي4 

بلسيد عنالقي بملصطفى.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 19/10/(0(0 في  بأكادير  بلتجالية 

تحت  بلرقم بلت4تيبي 96756.
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 STE ABOURAR  
ش.م.م ش و

تأسيس
في  بملؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بتاليخ  وبملسجل   (0(0/10/01

تأسيس  تم  بانزكان   (0(0/10/09

ذبت  ش.م.م.   ABOURAR شركة 

شريك وحيد

هدفها :

كربء بملعدبت. 

أشغا8  بلبناء.

أشغا8 مختلفة.

زنقة  توطين   : بلتجالي  بلعنوبن 

عنالة تغزوت تاكنت لقم 46 تربست 

بنزكان.
إلى  100.000موزعة   : لأسنالها 

 100 كل حصة  قينة  حصة   1000

دلهم بكتتبت على بلشكل بآلتي :

بلسيد ببولبل علي : 1000 حصة.

كنسي4  علي  ببولبل  تعيين  تم 

للشركة ملدة غي4 محدودة. 

تم بعتناد توقيع بلسيد ببولبل علي 

في جنيع بلعقود وبلوثائق بإلدبلية. 

99 سنة  : مدة عنر بلشركة  بملدة 

من تاليخ تأسيسها بلنهائي.

لقم  بإليضاحي  بلتجالي  بلسجل 

.(1447

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بكتوبر   19 بالبتدبئية بانزكان بتاليخ 

0)0)  تحت لقم 1795.     
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 STE AGADIR TAMOUINE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركــة
بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

شركة  تأسيس  تم   ،(016/06/07

ذبت بملسؤولية بملحدودة خصائصها  

كالتالــــــي :

 STE AGADIR  : بلتسنية 

  .TAMOUINE

تنوين   : بالجتناعي  بلهدف 

بلبوبخر.

دوبل  بكادير،   : بالجتناعي  بملقر 

بوحسين لقم 81.

بملدة :  99   سنة. 

دلهم   100.000  : بلرأسنا8 

حصة إجتناعية   1000 مقسنة إلى 

من فئة 100  دلهم للحصة بلوبحدة،  

منتسبة للشركاء كالتالي  :

بلسيد حنامي أحند : 50) حصة 

بجتناعية.

 بلسيد حنامي حسن : 50) حصة 

بجتناعية.

 (50  : مصطفى  حنامي  بلسيد 

حصة بجتناعية.

بلسيد حنامي خالد : 50) حصة 

بجتناعية.

بلشركة  بتسيي4  يعهد   : بلتسيي4 

إلى بلسيد حنامي مصطفى ملدة غي4 

محددة، أما بلتوقيع فينسب  له.   

تم بإليدبع بلقانوني بكتابة  وقد  

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

تحت    01/07/(016 بتاليخ  باكادير  

لقم  59463.
للخالصة وبلبيان

 عن بملسي4
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KEEPAL MAROC شركة
بلعنوبن : شقة بالطابق برل�شي 

للبناية لقم 459 بربدي 3 مربكش

تأسيس
تحت  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بتاليخ  مؤلخ  بلشخ�شي  بإلمضاء 

بملصادقة  تنت   ،(0(0 سبتن 4   ((

ذبت  لشركة  برسا�شي  بلقانون  على 

بلخصائص بلتالية :

 KEEPAL  : بلقانونية  بلتسنية 

MAROC

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

بالطابق  شقة   : بالجتناعي  بملقر 

 3 بربدي   459 لقم  للبناية  برل�شي 

مربكش.

بلحربسة   : بالجتناعي  بلغرض 

تسيي4  بلخاص.  وبرمن  وبملربقبة 

وبملساعدة،  بالستقبا8  مكاتب 

بملنقولة  بملستندبت  ونقل  بلتعامل 

وبملادية. شربء وبيع وكربء أجهزة برمن 

تنظيف،   : أعنا8 مختلفة  وبملربقبة. 

بستنة، نقالة ...

بملعامالت  جنيع  عامة  وبصفة 

وبملبادالت بلتجالية بلتي من شأنها أن 

تنمي وتوسع من نشاط بلشركة.

حدد   : بالجتناعي  بلرأسنا8 

مدفوعة  كلها  دلهم   100.000 في 

 1000 ومحرلة بالكامل ومقسنة إلى 

دلهم   100 بقينة  بجتناعية  حصة 

للنساهم  وكلها  بلوبحدة  للحصة 

بسالمة بلسيد  بلوحيد   وبلشريك 

عبد بلرحيم.

بلتسيي4 : تم تعيين بلسيد بسالمة 

للشركة  وحيدب  مسي4ب  بلرحيم  عبد 

ملدة غي4 محدودة.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تسجيل بلشركة في بلسجل بلتجالي 

باملحكنة بلتجالية بنربكش.

من  تبتدئ   : بالجتناعية  بلسنة 

ديسن 4 من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

برلباح  من   %5 تخصم   : برلباح 

وبلباقي  بلقانوني  بالحتياط  لتأسيس 

يوضع تحت تصرف قربلبت بلشريك 

بلوحيد للشركة.

باملركز  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلجهوي لالستثنال بنربكش وبكتابة 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

 ،(0(0 أكتوبر   14 بتاليخ  بنربكش 

وبملسجلة بالسجل بلتجالي بلتحليلي 

بذبت بملحكنة تحت لقم 107197.
للنشر وبلبيان

بملسي4
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STE SA SELECTION
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

بتاليخ عرفي  عقد   بنقت�شى 

بلشركة  تأسست  أكتوبر0)0)،   (

طبقا للقوبنين بملعنو8 بها.

SA SELECTION : بالسم بلتجالي

بلهدف : مطعم سناك مقهى.

بلشكل بلقانوني : شركة محدودة 

بملسؤولية ذبت شريك وحيد.

بملدة : 99 سنة.

بلرأسنا8 : 100.000 دلهم.

عنالة كونكولد   : بملقر بالجتناعي 

زنقة بملعرض أكادير.

من  تبتدئ   : بالجتناعية  بلسنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسن 4 من كل سنة.

بلشركاء : بلسيدة أتبي4 صفاء.

: تسي4 بلشركة من طرف  بلتسيي4 

بلسيد منيشر عناد.

تم بإليدبع بلقانوني لكل بلوثائق 

بكتابة  بلشركة  بتأسيس  بملتعلقة 

بأكادير  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   16 بتاليخ 

.967(0

بلسجل بلتجالي لقم 44709.
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 K&S DIGITAL شركة

BUSINESS
بلعنوبن : لقم 9) بلوك ف حي بلهدى

أكادير

تأسيس
تحت  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بتاليخ  مؤلخ  بلشخ�شي  بإلمضاء 

بملصادقة  تنت   ،(0(0 أكتوبر   5

ذبت  لشركة  برسا�شي  بلقانون  على 

بلخصائص بلتالية :

 K&S  : بلقانونية  بلتسنية 

DIGITAL BUSINESS

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

بملقر بالجتناعي : لقم 9) بلوك ف 

حي بلهدى أكادير.

بالستي4بد   : بالجتناعي  بلغرض 

وبلتصدير، بستي4بد وتصدير بملالبس 

بإلنت4نت،  ع 4  وبملبيعات  بلجاهزة 

وتشغيل وتأجي4 وإدبلة جنيع  بقتناء 

أصو8 برعنا8 بلتي لها غرض مناثل 

جنيع  وحيازة  بيع  شربء،  للشركة. 

بملنقوالت وبملباني بملوجودة في بملغرب. 

ونصف  بالجنلة  بلعامة  بلتجالة 

بلجنلة.

بملعامالت  جنيع  عامة  وبصفة 

وبملبادالت بلتجالية بلتي من شأنها أن 

تنمي وتوسع من نشاط بلشركة.

حدد   : بالجتناعي  بلرأسنا8 

مدفوعة  كلها  دلهم   100.000 في 

 1000 ومحرلة بالكامل ومقسنة إلى 

دلهم   100 بقينة  بجتناعية  حصة 

للنساهم  وكلها  بلوبحدة  للحصة 

وبلشريك بلوحيد بلسيد عاد8 بيت 

ببربهيم.

تم تعيين بلسيد عاد8   : بلتسيي4 

للشركة  وحيدب  مسي4ب  ببربهيم  بيت 

ملدة غي4 محدودة.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تسجيل بلشركة في بلسجل بلتجالي 

باملحكنة بلتجالية بأكادير.

من  تبتدئ   : بالجتناعية  بلسنة 

ديسن 4 من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

برلباح  من   %5 تخصم   : برلباح 

وبلباقي  بلقانوني  بالحتياط  لتأسيس 

يوضع تحت تصرف قربلبت بلشريك 

بلوحيد للشركة.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

بأكادير بتاليخ 16 أكتوبر 0)0)، تحت 

بالسجل  وبملسجلة   96733 بلرقم 

بلتجالي بلتحليلي لقم 3)447.
للنشر وبلبيان

بملسي4
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STE SY PARTNERS
SARL

شركة محدودة بملسؤولية  
لأسنالها : 10.000  دلهم

تاسيس شركة
عرفي  عقد  ملقتضيات  طبقا 
بملؤلخ في فاتح أكتوبر 0)0)  ب لقم 
بلحسن  شالع  عزيزية  إقامة   313
بلثاني أكادير تم تأسيس شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة ذبت بملوبصفات 

بلتالية :
    STE SY PARTNERS   : بلتسنية 

ش.م.م.
بقامة   313 لقم   : بملقر بالجتناعي 

عزيزية شالع بلحسن بلثاني أكادير. 
مدة صالحية بلشركة : 99 سنة.

في  حدد   : بالجتناعي  بملا8  لأس 
10.000 دلهم موزع على 100 حصة 

من فئة 100 دلهم للحصة لفائدة :
بلسيد سوفيان علمي ببن جامع : 

50 حصة.
بلسيد يوسف قسا8 : 50 حصة.

يتم تسيي4 بلشركة من   : بلتسيي4 
ببن  علمي  سوفيان  بلسيد  طرف 

جامع.
بلتدليب وبالستشالبت   : بملوضوع 
وبلتدليب وبلدعم في جنيع بملجاالت.

فاتح  من  تبتدئ   : بملالية  بلسنة 
يناير بلى 31 ديسن 4 من كل سنة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بلتجالية بأكادير، 
0)0) تحت بلرقم  16 أكتوبر  بتاليخ 

.9673(
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  STE TILILA NOUR
 S.A.R.L

شركة محدودة بملسؤولية 
بملقر بالجتناعي :  عند شركة سي4ببو   
RP40 E5  تسيال بلدشي4ة بلجهادية 

بنزكان
بتاليخ   عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقانون  وضع  ثم    (9/09/(0(0
برسا�شي لشركة محدودة بملسؤولية 

ذبت بملنيزبت بلتالية :

  STE TILILA NOUR  : بالسم  
.S.A.R.L

هدف بلشركة :
فندق،  بلوقود،  محطة  تسيي4 

ومطعم.
- غسل، تشحيم بلعربات.
بملدة محددة في 99 سنة 

مبلغ  في  محدد  -بلربسنا8 
  5000 بلى  مقسم  دلهم   500.000
للحصة  دلهم   100 فئة  من  حصة 
بلوبحدة قد تم بكتتابها للسيد بوحجر 
محند  بوحجر  بلسيد  و  بلحسن  
1100حصة و  لكل وبحد منهنا  علي  
بوحجر   ، للسيدبت حبيبة بلشعبني 
وبوحجر  شيناء  بوحجر   ، سكينة 
حصة   700 بسية لكل وبحدة منهن 

بجتناعية.
-بلتسي4 :تم  تعيين كل من بلسيد 
بوحجر  بلسيد  و  بلحسن   بوحجر 
كنسي4ين للشركة ملدة  محند علي  
صالحية  إعطائهنا  مع  محدودة  غي4 

بإلمضاء بإلدبلي و بلبنكي منفردين.
لتكوين   5% -برلباح يتم بقتطاع 
عليه  بملنصوص  بالحتياطي  بلرصيد 

قانونا
بإليدبع  تم  بلقانوني  -بإليدبع 
لدى  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 
بملحكنة بالبتدبئية بانزكان تحت لقم 

1805    بتاليخ 0)0)/0/10) 
للخالصة وبلتذكي4

قبا8 حسن
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جونيس طرونس
ش.م.م.ش.و

 JEUNESSE TRANS  SARL AU 
تأسيس شركة

بتاليخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
شركة  تأسيس  تم   (0(0 أكتوبر   8
ذبت     بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

شريك وبحد خصائصها كالتالي :
  بلتسنية : »جونيس طرونس«.                           
بلهدف بالجتناعي  : مقاو8 في نقل 
بلبضائع لحساب بلغي4 - تأجي4 آالت 

برشغا8 بلعامة.
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 بملقر بالجتناعي : لقم 41 ، زنقة 14، 

دوبل بلعرب، تيكوين،أكادير .

 بملدة : 99 سنة.

بلرأسنا8 : 100000 دلهم مقسنة 

1000 حصة بجتناعية من فئة  على 

100 دلهم للحصة بلوبحدة للشريك 

بلوحيد : بلسيدة باستا لقية. 

 بلتسيي4: يتعهد بتسيي4 بلشركة إلى 

بلسيدة باستا لقية ملدة غي4 محددة.

للسيدة  ينسب  بلبنكي:  بلتوقيع 

باستا لقية.

) - وقد تم بإليدبع بلقانوني بكتابة 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

بتاليخ   96749 لقم  تحت   باكادير 

وبلسجل بلتجالي   (0(0 أكتوبر   19

لقم 44743. 
للخالصة و بلبيان

عن بملسي4
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STE KAZOMOTO

SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 

14 سبتن 4 0)0) بانزكان تم تأسيس 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بلخصائص بلتالية :

 STE شركة  بلتسنية: 

.KAZOMOTO SARL AU

لقم   01 بلوك  بالجتناعي :  بملقر 

بنزكان                                                                             ملو8  بيت  بكادير  زنقة   08

 ACHAT VENTE DES بلهدف  

 PIECES DE RECHANGE

NOUVEAU ET OCCASION/

.NEGOCIANT

بملدة : 99 سنة.

بلرأسنا8: 100000دلهم مقسنة 

دلهم   100 1000حصة من فئة  إلى 

لكل وبحدة. 

100% أي 1000 حصة بجتناعية 

لفائدة عي�شى كازو.

تم تعيين بلسيد عي�شى   : بلتسيي4 

غي4  ملدة   للشركة   كنسي4  كازو 

محدودة.  

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلقانوني باملحكنة بالبتدبئية بانزكان 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   14 بتاليخ 

)176 و بلسجل بلتجالي لقم 1409).         
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 STE KINE –PHYSIO

OULAHIANE

SARL

تأسيس شركة
في  مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 

9) سبتن 4 0)0) بانزكان تم تأسيس 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بلخصائص بلتالية :

 STE KINE –PHYSIO بلتسنية: 

.OULAHIANE SARL

عنالة   1 بلطابق  بملقر بالجتناعي: 

بملزبل طريق تيزنيت أيت ملو8.

 KINESITHERAPIE  : بلهدف  

.PHYSIOTHERAPIE

بملدة : 99 سنة.

بلرأسنا8 : 100000 دلهم مقسنة 

إلى 1000 حصة من فئة   100 دلهم 

لكل وبحدة. 

بجتناعية  حصة   500 أي   %50

لفائدة  مروى بلحيان. 

بجتناعية  حصة   500 أي   %50

لفائدة  توفيق نايت بحند.

بلتسيي4 : تم تعيين بلسيدة مروى 

غي4  ملدة   بلحيان كنسي4ة للشركة  

محدودة.           

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلقانوني باملحكنة بالبتدبئية بانزكان 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   15 بتاليخ 

1769  وبلسجل بلتجالي لقم 3)14).
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 LES DOMAINES RIVE 

BLEUE

SARL 

لأسنالهـا : 000 100  دلهـم

مقـرهـا بالجتناعي: لقم 10 شالع 

محند بلسادس أيت ملو8 عنالة 

إنزكان أيت ملو8

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة

بأيت  حرل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

  (0(0 سبتن 4   17 بتاليخ  ملو8 

بملسؤولية  ذبت  شركة  تم  تأسيس 

بملحدودة باملوبصفات بلتاليـة:

 LES DOMAINES  : بلتسنـيـة 

.RIVE BLEUE

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة. 

بلضيعات  تسيي4  بلشركة غرض: 

بلفالحية.

حدد   : بالجتناعي  بملا8  بلرأس 

 100.000 في  بالجتناعي  بلرأسنا8 

حصة   1000 وهو موزع على  دلهم، 

دلهم   100 فئة  من  بجتناعية 

للوبحدة، وموزعة على بلشريكين :

بلسيد محند بملساوي 600 حصة.

بلسيد زبي4 مساوي 400 حصة.

شالع   10 لقم   : بالجتناعي  بملـقـر 

عنالة  ملو8  أيت  بلسادس  محند 

بنزكان أيت ملو8.

بملــدة : مدة بلشركة محددة في 99 

سنة. 

بلتسيـيـر : أسند بلتسيي4 وملدة غي4 

محددة إلى بلسيدين محند بملساوي 

وزبي4 مساوي.

تم بإليـدبع بلقـانوني بكتابة ضبط 

بتاليخ  إلنزكان  بلتجالية  بملحكنة 

 1758 لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   13

)سجل تجالي عدد : 1401)) 
ملخـص لغايـة بلنشـر
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FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL :0673219430- 0640109989

 STE HI BEN

CONSTRUCTION
S.A.R.L.

تأسيس شركة دبت بملسؤولية 
بملحدودة 

مؤلخ  عرفي  عقد  بنوجب   -  1

تم   (0(0 سبتن 4   (1 بطانطان 

دبت  لشركة  برسا�شي  بلنظام  وضع 

تكنن  وبلتي  بملحدودة  بملسؤولية 

منيزبتها فينا يلي :

 STE HI BEN  : بلتسنية 

.CONSTRUCTION   .S.A.R.L

بلشركة  غرض  ينكن   : بلغرض 

لحساب  أو  بلخاص  لحسابها  سوبء 
أي دولة أخرى  وفي  بملغرب  في  بلغي4 

فينا يلي :

أشغا8 بلبناء ؛

بائع موبد بلبناء.

حي بالمل بلوبطية   : مقر بلشركة 

طانطان.

بملدة : حددت مدة بلشركة في 99 

سنة ببتدبءب من تاليخ تكوينها بلنهائي.
لأسنا8  يبلغ  بلشركة:  لأسنا8 

 100000 دلهم  ألف  مائة  بلشركة 

مقسم إلى ألف حصة ذبت مائة 100 

دلهم كقينة لحصة بلوبحدة،مكتتبة 

ومخصصة  كليا  بلقينة  ومدفوعة 

للشريك بآلتي :

 1000 هشام  تاجر  بن  بلسيد 

حصة.

بلسنة بملالية: تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 دجن 4 .

يسي4 بلشركة بلسيد بن  بلتسيي4: 

تاجر هشام ملدة غي4 محدودة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بإلبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 

 (0(0 أكتوبر   16 بتاليخ  بطانطان 

وبملسجلة   (07/(0(0 لقم  تحت 

بالسجل بلتجالي تحت لقم 5567.
للخالصة وبلبيان

بملسي4
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EXPRODUCT
SARL

تـأسـيـس شــركة
بتاليخ  عرفي   عقد   بنقت�شى 
بلقانون  وضع  تم   (0(0 أكتوبر   5

بلتاسي�شي لشركة محدودة بملسؤولية 

تحنل بلخصائص بلتالية :

.EXPRODUCT  SARL : بلتسنية

بملسؤولية  ذبت  شركة   : بلشكل  

بملحدودة.

بلـنـوضـــــوع :

بيع وشربء قطع غيال بلسيالبت ؛

بالدوية  منتجات  في  بلتجالة 

بلفالحية ؛

بالستي4بد و بلتصدير.

 II بلـنـقر بالجـتـناعــي : تجزئة دنيا    
لقم 3)4  بوالد تاينة.

مــــــدة بلشركــــــة :  99  سنة. 
لأسنـــا8 بلشركـــة : 100.000 دلهم.

بلتسيي4 : 

لقم  بلحلمي  بملنعم  عبد  بلسيد 

.JC (68198 بلبطاقة بلوطنية
بلسيد عبد بلرحيم  مي4وش  لقم 

.JT 4647 بلبطاقة بلوطنية

فاتح  من   : بالجتنـاعيـة  بلسنة   

يناير  إلى 31 دجن 4 من نفس بلسنة.

لقد تم بلتسجيل بلقانوني لدئ   

في  بتالودبنت  بالبتدبئية  بملحكنة 

  7071 لقم  تحت  بلتجالي  بلسجل 

بتاليخ 16 أكتوبر 0)0) .
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 SOCIETE GANZA

EDUCATION SOLUTIONS
S.A.R.L D’AU    

بتاليخ  عرفي  عقد   بنوجب 

شركة  تأسيس   (0(0 سبتن 4   (5

ذبت بملسؤولية بملحدودة و منيزبتها 

كالتالي :
إديكاسيون  كانزب    : بلتسنية 

سوليسيون  ش.م.م.

بلتوجيه  في  إستشالي   : بلهدف 

وبلتعليم.

بلهدى  عنالة   : بالجتناعي  بملقر 
بلطابق بالو8   بلوك G لقم  105  حي 

بلهدى  أكادير.
دلهم   100.000  : بلرأسنا8 
 100 1.000 حصة بقينة  مقسم إلى 
بلسيد  بلوبحدة،  للحصة  دلهم 

محسن أ زناك 1000 حصة.         
:تسي4 بلشركة حاليا من  بلتسيي4 

طرف بلسيد بلسيد محسن أ زناك.
بإليدبع  تم   : بلتجالي  بلسجل 
أكادير  بلتجالية  باملحكنة   بلقانوني 
تحت عدد 96719 بتاليخ 16 أكتوبر 

.(0(0
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 Société GRAND
TRANSPORTEUR TRANS

  SARL
قرل بنوجب جنع منعقد بتاليخ 
شركة  تأسيس   (0(0 سبتن 4   17

ذبت بلخصائص بلتالية :  
تسنية  تم  لقد   : بلتسنية   -  1
بلشركة »كربن تربنسبولتول تربنس« 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة.
 519 ) - مقر:  عند بلوك  ب  لقم 

حي بلهدى بكادير.
في  حدد   : أموب8  لؤوس   -  3
  1000 دلهم مقسومة إلى   100.000
حصة من 100 دلهم للوبحد وموزعة 

كالتالي :
  500 مصطفى  برعوش  بلسيد 

حصة ؛
بلسيد برعوش بوسالم 500 حصة.

بلبضائع  نقل  بملوضوع:   -  4
وحسابه   بلغي4  لحساب  وبإللساليات 

-بلتصدير  وبالستي4بد.  
5 - بلتسيي4: يعت 4 بلسيد برعوش 
غي4  ملدة  لشركة  بملسي4  مصطفى 

محدودة.
من  ببتدبء  سنة   99 بملدة:   -  6

تأسيسها حسب بملحضر بلتأسي�شي 
تم  لقد  بلقانوني:  بإليدبع   -  7
بملحكنة  لدى  بلقانوني  بإليدبع 
أكتوبر   19 بتاليخ  باكادير  بلتجالية 
بلسجل   96757 لقم  تحت   (0(0

بلتجالي لقم 44757.
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 GROUP EL-BAZ SECURITY

abre G.E.S
SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بتاليخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
تم وضع بلقانون   (0(0 سبتن 4   30

بلتاسي�شي لشركة محدودة بملسؤولية 

تحنل بلخصائص بلتالية:

 GROUP EL-BAZ«  : بلـتـسـنيـــــــــــــــة 

 .»SECURITY abre G.E.S SARL AU

بملسؤولية  ذبت  شركة   : بلشكل 

بملحدودة ذبت شريك وحيد.

بلـنـوضـــــوع :  بالمن وبلحناية .

: حي بلشنينات  بلـنـقر بالجـتـناعــي 
زنقة سال بوالد تاينة.

مــــــدة بلشركــــــة :  99  سنة. 
لأسنـــا8 بلشركـــة  :  10000 دلهم.

بلتسيي4 : بلسيد زكرياء بلباز حامل 

للبطاقة بلوطنية لقم ج ت 64484.

فاتح  من   : بالجتنـاعيـة  بلسنة    

يناير  إلى 31 دجن 4 من بلسنة بلجالية.

لقد تم بلتسجيل بلقانوني لدى   

في  بتالودبنت  بالبتدبئية  بملحكنة 

  70(9 لقم  تحت  بلتجالي  بلسجل 

بتاليخ 7 أكتوبر 0)0) .
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 GUELMIM COMMERCE
SARL AU 

Au Capital de 100 000 Dhs

 Siège Social : N° 16 RUE

 ABOUMOUSSA HAY

TOUAGHIL GUELMIM

ICE : 002631175000008

تـــأسيــس
بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

شركة  تأسيس  تم   ،(3/09/(0(0

بشريك  بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

وحيد  باملنيزبت بلتالية :

 GUELMIM  : بلتسنية 

.COMMERCE

بلتوبغيل  حي   : بالجتناعي  بملقر 
زنقة ببومو�شى لقم 16 كلنيم.

بلرأسنا8 : 100.000 دلهم مقسنة 

على 1000 حصة من فئة 100 دلهم.

بملوبد  وبيع  توزيع   : بلهدف 

بلغذبئية.   

بملسي4 بلقانوني : بمبالك بلزحو�شي. 

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بكلنيم  بتاليخ  14 أكتوبر 

0)0)  تحت لقم 0)0)/)6).
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H.L FROID
إعالن عن تأسيس

 بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

تم وضع بلقوبنين   (0(0 4) سبتن 4 

برساسية لشركة محدودة بملسؤولية 

ذبت بملنيزبت بلتالية:

.H.L FROID بلتسنية

شركة محدودة  بلشكل بلقانوني: 

بملسؤولية. 

جنيع  وصيانة  إصالح  بلهدف : 

جنيع  وشربء  بيع    / بلت 4يد  أنظنة 

بلت 4يد وبمليكانيك/  أنوبع قطع غيال 

ميكانيك عام.

بملقر بالجتناعي: دوبل طاكاد سدي 

بيبي شتوكة بيت باها.

في  :حدد  بالجتناعي  بلرأسنا8 

 5000 إلى  مقسم  دلهم   500.000

دل هم بملنثلة    100 حصة من فئة 

للحصة بلوبحدة في ملكية :

بلسيد حنيد بليقين 500) حصة  ؛

بلنعيم    بيت عبد  بلحسن  بلسيد 

500) حصة.

بلتسيي4: عين بلسيد حنيد بليقين 

بلنعيم    عبد  بيت  بلحسن  وبلسيد 

مسي4بن للشركة ملدة غي4 محددة.

بملدة : 99 سنة.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم  وقد 

بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط  كتابة 

بإنزكان بتاليخ 16 أكتوبر 0)0) تحت 

لقم 1433).
بملسي4  

338 P
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 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET DE
CONSEIL

مكتـب بدحلي للخبـرة و بالستشـالة
شالع موالي بسناعيل عنالة دبل بيليغ بلطابق 

بلثالث لقم 314 حي بلنهضة - بكاديـر

FLOWSUD
تـأسيـس شركـة ذبت مسؤوليـة 

محــدودة
بنقت�شى عقد عرفي م 4م بتاليخ 
تم وضع بلقانون    ،(0(0 7 سبتن 4 
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

محدودة  منيزبتها كالتالي : 
 بلتسنيــة :  FLOWSUD ش.م.م.

بلهدف بالجتناعي :
أشغا8 بلبناء.

برشغا8 بلعنومية و بلخاصة.
بلت4صيص بلصحي.

 ،14 شقة لقم   : بملقر بالجتناعي  
عنالة  03) فا8 أومليل بكادير.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملـدة 
تأسيسها.

دلهم    100.000    : بلرأسنا8   
ويتكون من 1000  حصة  من فئة 100 

دلهم مدفوعة بكاملها من  طرف  : 
بلسيد أدم لقالي 500   حصة   أي      

50.000 دلهم   
بلسيد أيوب فطنوي 500    حصة   

أي 50.000.00 دلهم.
من  مسي4ة  بلشركة   : بلتسييـــر 
غي4  ملدة  لقالي   أدم  بلسيد  طرف  

محدودة.
بلتوقيــع : بلشركــة ملزمـة  بالتوقيع 

بملنفرد  للسيد أدم لقالي.
بلسنة بلحسابيـة : تبتدئ من فاتح 
يناير و تنتهي في 31 دجن 4 من كل سنة.
باليـدبع : تم إيدبع بمللف بلقانوني 
للشركة لدى كتابة بلضبط  باملحكنة 
أكتوبر   15 بتاليخ  باكادير  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 96704.
بلتسجيل  تم   : بلتجالي  بلسجل 
بالسجل بلتجالي لدى بملحكنة بلتجالية 
باكادير  بتاليخ  15 أكتوبر 0)0)  تحت 

عدد  44693.
للخالصة و بلبيان

بلحسين بد حلي                                                                                            

339 P

BOUAGBA TRANS
SARL

تأسيس شركة
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تأسيس شركة  ثم   (0(0 يوليو   16

ذبت بملسؤولية بملحدودة وخاصياتها 

كالتالي :

 B O U A G B A شركة : لتسنية  ب

.TRANS SARL

دبل  بدلبل  حي   : بالجتناعي  بملقر 

ببلسعادة عنالة 4) بقامة لقم 43 حي 

بدلبلتكوين- بكادير.

نقل بلبضائع   : بلهدف بالجتناعي 

لحساب بلغي4.

مبلغ  في  حدد   : بلشركة  لأسنا8 

100.000 دلهم مقسنة على 1000من 

فئة 100دلهم.

تسيي4 بلشركة : يتم تسيي4 بلشركة 

من طرف بلسيدحسن بلطاهري .

تم بإليدبع بلقانوني بكتابة بلضبط 

لدى بملحكنة بلتجالية ركادير تحت 

 (0(0 يوليو   (4 يوم   964(3 لقم 

بلسجل بلتجالي لقم 44431.

340 P

 SOCIETE BABA SAHARA

 ECH
 Société à Responsabilité 

Limitée AU

Au Capital de 100.000,00 Dhs

 SIEGE SOCIALE : HAY EL

 MOAHIDINE BLOC B RUE 27

N° 21 GUELMIM

ICE : 00263659000079

تـــأسيــس  شــركة 
بتاليخ  عرفي   عقد   بنقت�شى 

8) سبتن 4 0)0)، تم تأسيس شركة 

بشريك  بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

وحيد باملنيزبت بلتالية :

بلتسنية :  باب بلصحربء بتش.

بملوحدين  حي   : بالجتناعي  بملقر 

بلوك  ب زنقة 7) لقم 1) كلنيم.

دلهم   100.000  : بلرأسنا8 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسنة 

100 دلهم.

بلهدف : أشــــــــغـــــــــا8 بلبــــــــناء.

بلشــــــــــــــركاء : 

حنيد بلشلح 1000 حصة.

بملسي4 بلقانوني : حنيد بلشلح.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   7 بتاليخ  بكلنيم  بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم 49).

341 P

EL KHATIR SERVICES
ش.م.م.لشريك وبحد

تأسيس شركة.م.م.لشريك وبحد
بتاليخ  عرفي  عقد   بنوجب 

0)0) سجل باكادير بتاليخ  ) أكتوبر 
بلقانون  وضع  تم   (0(0 أكتوبر   3

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

باملنيزبت  وبحد  لشريك  بملحدودة 

بلتالية :

 EL KHATIR« بلتسنية :  

لشريك  شركة.م.م.   »SERVICES

وبحد.

بلرأسنا8: 100.000 دلهم مقسم 

إلى 1000  حصة من فئة 100 دلهم 

لفائدةبلسيد محند بلخاطي4.
بملقر بالجتناعي : زنقة، 104 لقم 6 

بلحسنية، بنزب، بكادير.سابقا، مجنع 

ب، بقعة 313 .

بملدة : 99 سنة.

بلهدف بالجتناعي : 

تركيب بآلالت بلصناعية ،

بلزلبعية  بآلالت  وصيانة  إصالح 

بلغذبئية بلصناعية،

شربء وبيع قطع بلغيال،

أعنا8 بلخربطة وبلت4ميم،

أعنا8 بلكهرباء وبلسباكة،

بناء بإلطال،

أو  حيازة  أو  إنشاء  عام،  وبوجه 

تأجي4 أو إدبلة أو تنثيل أو تشغيل جنيع 

ولش  أو  بملؤسسات  أو  بلصناديق 

بربءبت  أو  بلعنليات  وجنيع  بلعنل، 

برنشطة،  بهذه  بملتعلقة  بالخت4بع 

وكذلك جنيع بلعنليات من أي نوع، 

بلتجالية وبملالية وبملنقولة وبلعقالية 

، وبلتي قد تتعلق بشكل مباشر أو غي4 

مباشر بهدف بلشركة أو بأي كائنات 

أو من   ، أخرى مناثلة أو ذبت صلة 

بملحتنل أن تسهل توسيع بلشركة أو 

تطويرها.

محند  بلسيد  إلى  عهد  بلتسيي4: 

بلخاطي4.

بلقانوني   بإليدبع  تم   : بإليدبع 

بتاليخ  باكادير  بلتجالية  باملحكنة 

 96693 0)0) تحت لقم  أكتوبر   14

بالسجل بلتجالي تحت  وبلتسجيل  
لقم 44683.

342 P

 A-O SPORT 
بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بآكادير 

بتاليخ ) مالس 0)0) تم عقد بلجنع 

بلعام بالستثنائي بلذي قرل خلق فرع 

للشركة بلذي يتوفر على بلخصائص 

بلتالية :

بملقر بالسا�شي للفرع : محل لقم 6 

عنالة 37 مالينة بكادير.

بلهدف : بيع بملالبس بلرياضية.

عبد  بلسيد   : بلقانوني  بملنثل 

بلكريم بسوبو.

تم بإليدبع بلقانوني بكتابة بلضبط 

باملحكنة بلتجالية بأكادير تحت لقم 

4)5)9 بتاليخ 4) يوليو 0)0).

343 P

اليبي دي سيد
تـأسـيـس شــركة

بتاليخ  عرفي   عقد   بنقت�شى 
بلقانون  وضع  تم   (0(0 أكتوبر   (

بلتاسي�شي لشركة محدودة بملسؤولية 

تحنل بلخصائص بلتالية :

بلـتـسـنيـــــــــــــــة : اليبي دي سيد.

شركة دبت بملسؤولية    : بلشكل  

بملحدودة بلشريك بلوحيد.

سناك,  بستغال8   : بلـنـوضـــــوع 

مقهى، مطعم.
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 1( بلوك   : بالجـتـناعــي    بلـنـقر 
لقم 6، بلحي بلصناعي - بكادير .

ببتدبء  سنة   99  : بلشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيسها.
لأسنـــا8 بلشركـــة   :  100.000دلهم 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100 دلهم : 500 حصة للسيدة ليلى 

دلبز SH 883(7  و500 حصة للسيد 
.J31631(  لفيق عرباض

برلبــــــــــــــــــاح   : يتم بقتطاع نسبة % 5 

من برلباح  لالحتياط بلقانوني وبلباقي 

حسب تقرير بلشركاء.

بلـتسـيـيـــــــــــــر : تسي4 بلشركة من طرف 

كل صالحيات  مع  دلبز  ليلى  بلسيدة 

بالمضاء.

بلسنـــة بالجتنـاعيـة : من فاتح يناير 

إلى 31 دجنبـــــر.

لقد تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكنة  

بلتجالية باكادير  يـوم  19 أكتوبر 0)0) 

تحت لقم 96751.

344 P

املوديس
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة من شريك وحيد
في مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 

تم وضع  بأكادير،   (0(0 سبتن 4   9

ذبت  لشركة  برسا�شي  بلقانون 

وحيد  من شريك  محددة  مسؤولية 

ذبت بروصاف بلتالية :

بلتسنية : بملوديس.

بلعام  بلتسويق   : بلغرض 

وباللكت4ونية،  بلكهربائية  للننتجات 

تسويق بلعقاقي4 وبملعدبت بملختلفة، 

بجنيع  وبملتاجرة  وبلبيع  بلتجهيز 

أشكالها للننتجات وبلسلع بملختلفة، 

وبلتشييد  بلعامة  بلبناء  أعنا8 

بستي4بد  بنختلف أنوبعها وأشكالها، 

وتصدير جنيع بملنتجات أو بملوبد أو 

صيانة  متنوعة،  خدمات  بلبضائع، 

جنيع بملعدبت وبلتجهيزبت بلخ ...

بملقر بالجتناعي : بقعة لقم E490ـ 
زنقة تنادب حي بدلبل تيكوين أكادير.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 
31 ديسن 4.

بلرأسنا8 : 100.000 دلهم مجزأة 
دلهم   100 سهم من فئة   1000 إلى 

للسهم بلوحيد.
تسي4 بلشركة ملدة غي4   : بلتسيي4 

محددة من طرف بملودن خالد.
بلحصة  بقتطاع  بعد   : برلباح 
يوزع  بلقانوني،  لالدخال  بملخصصة 

بلباقي على بلشريك بلوحيد للشركة.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بأكادير  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   6 يوم 

.96561
سجلت بلشركة بالسجل بلتجالي 
ركادير يوم 6 أكتوبر 0)0) تحت لقم 

.44545 :
لإلشالة وبلنشر

345 P

تيلدي تيك
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة من شريك وحيد
في مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
تم  بأكادير،   (0(0 سبتن 4   (1
وضع بلقانون برسا�شي لشركة ذبت 
وحيد  من شريك  محددة  مسؤولية 

ذبت بروصاف بلتالية :
بلتسنية : تيلدي تيك.

دلبسات  مكتب   : بلغرض 
بملدنية،  بلهندسة  وبستشالبت 
بملنشآت بلخرسانية  دلبسة ومربقبة 
بلطرق  ومربقبة  دلبسة  بملسحلة، 
وبلصرف  بملختلفة  وبلشبكات 
بإلنشاءبت  وتتبع  مربقبة  بلصحي، 
بلهند�شي  بلعنل  بملعدنية، 

وبالستشالي، خدمات متنوعة.
عنالة   (1 لقم   : بالجتناعي  بملقر 
بوعبيد  بلرحيم  عبد  شالع  لياض، 

أكادير.
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

نهاية ديسن 4.
بلرأسنا8 : 100.000 دلهم مجزأة 
دلهم   100 سهم من فئة   1000 إلى 

للسهم بلوحيد.

تسي4 بلشركة ملدة غي4   : بلتسيي4 

محددة من طرف بولهينث ببوبكر.

بلحصة  بقتطاع  بعد   : برلباح 

يوزع  بلقانوني،  لالدخال  بملخصصة 

بلباقي على بلشريك بلوحيد للشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بأكادير  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   13 يوم 

.96667

سجلت بلشركة بالسجل بلتجالي 

تحت   (0(0 أكتوبر   13 ركادير يوم 

لقم : 44655.
لإلشالة وبلنشر
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شركة بتروريكس
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

بشريك وحيد

بملقر بالجتناعي : شركة ح.ب.ب

بينوبيلي

ذبت بلرأسنا8 : 100.000 دلهم

بتاليخ موثق  عقد   بنقت�شى 

تأسيس  تم   ،(0(0 ماي  و5)   (0

بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 

بشريك وحيد باملوبصفات بلتالية :

شركة  »بت4وليكس«   : بلتسنية 

بشريك  بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

وحيد.

بملدة : محددة في 99 سنة متتابعة 

من تاليخ بلتقييد في بلسجل  ببتدبء 

بلتجالي.

في  محدد   : بالجتناعي  بلرأسنا8 

 1000 إلى  مقسم  دلهم   100.000

دلهم   100 بقينة  بجتناعية  حصة 

للحصة لفائدة :

بلسيد حسن ص 4ي 1000 حصة 

بجتناعية.

بملجنوع : 1000 حصة بجتناعية.

لها  بلشركة   : بالجتناعي  بلغرض 

غرض بجتناعي : محطة خدمات.

محل  بلجاعل   : بالجتناعي  بملقر 

مخابرته مقر شركة ح.ب.ب بينوبيلي.

حسن  بلسيد  عين   : بلتسيي4 

غي4  ملدة  شركة،  مسي4  ص 4ي، 

بإمضائه  بلشركة  ويلزم  محدودة 

بلوحيد.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   15 بتاليخ  بأكادير  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 96713.
ملخص للنشر وبإلشهال

347 P

STE AGFOODSOLUTIONS

SARL AU 

إعالن عن تأسيس 
محرل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تنت   (0(0 بكتوبر    7 بأكادير بتاليخ 

برسا�شي  بلقانون  على  بملصادقة 

ذبت  بملسؤولية  محدودة  لشركة 

بلخصائص بلتالية : 

 STE«  : بلتسنية 

.»AGFOODSOLUTIONS SARL AU

بلهدف: تصدير بلفوبكه وبلخضر/ 

تصدير-بستي4بد ) بائع أو وسيط).  

 C/O NROZ  : بالجتناعي  بملقر 

 BAT (4 RESIDENCE BAYTI

 SAKANE HAY MOHAMMADI

.AGADIR

حدد بلرأسنا8  لأسنا8 بلشركة: 

دلهم   10000 مبلغ  في  بالجتناعي 

مقسنة إلى 100 حصة بجتناعية من 

فئة 100 دلهم للوبحدة في ملك :

بلسيد بليساندلو ليفا 100 حصة 

بجتناعية.

بملدة: 99 سنة. 

بلتسيي4: بلسيد  بليساندلو ليفا.

يناير   01 من  بلسنة بالجتناعية: 

إلى 31 دجن 4.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بلتجالية بكادير بتاليخ  

16 أكتوبر 0)0) تحت لقم 96731.

348 P
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أكتوس ترنس

شركة محدودة بملسؤولية ذبت 

بلشريك بلوحيد

إنشاء شركة محدودة بملسؤولية 
ذبت بلشريك بلوحيد

يوم  مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 

تنت  بأكادير،   (0(0 سبتن 4   (1

لشركة  برسا�شي  بلقانون  صياغة 

ذبت  بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

بلشريك بلوحيد بالخصائص بلتالية:

بسم  تحنل  بلشركة   : بلتسنية 

محدودة  شركة  ترنس«  »أكتوس 

بملسؤولية ذبت بلشريك بلوحيد. 

بلنقل بلوطني  بلغرض بالجتناعي: 

وبلدولي للبضائع.

حي  بلدبل  خربة  بالجتناعي:  بملقر 

سيدي سعيد دوبل بلدلبلكة جناعة 

بلدلبلكة أكادير إدبوتنان.

بملدة: محددة في 99 سنة.

مبلغ  في  محدد   : بلرأسنا8 

 1000 إلى  مقسم  دلهم   100000

دلهم   100 بقينة  بجتناعية  حصة 

كالتالي:  موزعة  بلوبحدة  للحصة 

بلعربي بملعتصم 1000 حصة.

بلتسيي4: بلشركة مسي4ة من طرف 

بلعربي بملعتصم ملدة غي4 محدودة.

من  تبتدئ  بالجتناعية:  بلسنة 

ديسن 4 من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

برلباح: موزعة حسب مقتضيا ت 

بلفصل 0) من بلقانون برسا�شي.

بإليدبع بلقانوني: تم لدى بملحكنة 

أكتوبر   15 بتاليخ  باكادير  بلتجالية 

0)0) تحت لقم96701.

بلشركة سجلت في بلسجل بلتجالي 

بتاليخ  بأكادير  بلتجالية  بملحكنة   في 

15 أكتوبر 0)0) تحت لقم 44689.
مقتطف مخصص لإلشهال

بملسي4

349 P

جيرمان كار كونسيبت 
تـأسـيـس شــركة

بتأليخ  عرفي   عقد  بنقت�شى   

وضع  تم   .(0(0 30 سبتن 4 

بلتاسي�شي لشركة محدودة  بلقانون 

تحنل  بلوحيد  بلشريك  بملسؤولية 

بلخصائص بلتالية :

كال  جي4مان   : بلـتـسـنيـــــــــــــــة 

كونسيبت.

:  شركة دبت بملسؤولية  بلشكل  

بملحدودة بلشريك بلوحيد.

بلسيالبت   بيع بجزبء   : بلـنـوضـــــوع 

بلجديدة و بملستعنلة.

 1 محل   : بالجـتـناعــي  -بلـنـقر 

تجزئة د2-3351  عنالة بالزدهال قرب 

مسجد بل 4كة بلحي بملحندي.بكادير.

سنة ببتدبء    99  : مــــــدة بلشركــــــة 

من يوم تأسيسها.
لأسنـــا8 بلشركـــة   :  100.000دلهم 

مقسم على 1000 حصة من فئة 100 

دلهم  كلها  للسيد  توفيق مغربوي.

 %5 بقتطاع نسبة  يتم   : برلبــــاح 

من برلباح  لالحتياط بلقانوني وبلباقي 

حسب تقرير بلشريك بلوحيد.

من  بلشركة  تسي4   : بلـتسـيـيـــــــــــــر 

طرف بلسيد : توفيق مغربوي. مع كل 

صالحيات بالمضاء.

بلسنـــة بالجتنـاعيـة : من فاتح يناير 

إلى 31 دجنبـــــر.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم  لقد 

يـوم   باكادير   بلتجالية  بملحكنة  

14 أكتوبر 0)0) تحت لقم 96676.  

350 P

شركة اش.ان بروص
ش.م.م  

لقم )10 شقة 04  تجزئة تيسي4 
بيت ملو8

 بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

صياغة  تنت   ،(0(0 أغسطس   19

ذبت  لشركة  برسا�شي  بلقانون 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلخصائص 

بلتالية : 

بلغرض بالجتناعي : 
مقاو8 في أشغا8 بلبناء. 

بروص   شركة بش.بن   : بلتسنية 
ش.م.م.  

شقة   10( لقم   : بملقر بالجتناعي 
04 تجزئة تيسي4 بيت ملو8.               

بملدة : حددت في 99 سنة.
بلرأسنا8 وبلحصص بالجتناعية 
دلهم   100.000 حدد بلرأسنا8 في   :
بجتناعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
موزعة   ، دلهم للوبحدة   100 بقينة 
كارتي :                                                                     

ماللي هند 500 حصة.
ماللي نبيل 500 حصة.

من  مسي4ة  بلشركة   : بلتسيي4 
طرف ماللي هند وماللي نبيل ملدة غي4 
بلبنكي  لهنا بالمضاء  محددة وخو8 

وبالجتناعي  بصفة منفصلة.
 37 توزع حسب بلفصل   : برلباح 

من بلقانون برسا�شي للشركة.
ثم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 
لقم  عدد  تحت  بانزكان  بالبتدبئية 
سبتن 4   30 بتاليخ   1656/(0(0  :

.(0(0
مقتطف قصد بإلشهال

351 P

HYDROCOM
 SARL AU
RC : 6297

تغيي4بت قانونية
بنقت�شى محضر جنع عام بتأليخ  
تم تنت بملوبفقة   (0(0 سبتن 4   ((

على :
بلزهرة  بلسيدة  حصص  تفويت 
بجتناعية  حصة   1000 بلدلموك 

للسيد عبد بللطيف ببودلبل.
تعيين بلسيد عبد بللطيف ببودلبل 

كنسي4 للشركة.
لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم  لقد 
بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط  كتابة 
تالودبنت تحت لقم 1368 بتاليخ: 16 
بلتجالي  سجلها  لقم   (0(0 أكتوبر 

هو 97)6.                                             
352 P

 JIM NEGO MIGO شركة
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

س.ت : 4637 تالودبنت

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

بلغي4 بلعادي بتاليخ 8) يوليو 0)0)، 

تقرل ما يلي : 

محسن  بلجبلي  بلسيدبن  فوت 

حصة من فئة   600 وخالد بلعرجي، 

100 دلهم، بلتي ينتلكاها في بلشركة، 

للسيد بلحسن بميدل.

 1000 لـ  بلشركة  لأسنا8  وزع 

محرلة  100دلهم،  فئة  من  حصة 

كلها في بسم بلسيد بلحسن بميدل.

ذبت  شركة  إلى  بلشركة  تحويل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

نشاط بلشركة محدد في أشغا8 

بلبناء، برشغا8 بلعامة وبلتجالة.

بلحسن  بلسيد  بلشركة  يسي4 

بميدل، ملدة غي4 محدودة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

 (0(0 أكتوبر   19 بتاليخ  بتالودبنت 

تحت لقم 1376.

353 P

 INSTITUT AGADIR

 DES CONDUCTEURS

PROFESSIONNELS PRIVE
SARL 

س ت 13713

بنقت�شى عقد عرفي محرل بتاليخ  

1) سبتن 4 0)0)  قرل مايلي :

500 حصة من طرف بلسيد  بيع 

ببربهيم  بلسيد  بلى  شحول  بلبشي4 

بوزدو.

تحيين بلقانون بالسا�شي للشركة.

بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بانزكان 

أكتوبر   8 بتاليخ   171( لقم  تحت 

.(0(0

354 P
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الـمــطاحن الكبرى ورزازات
شـركـة مجهولة بالسم

لأسنالها : 10.000.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : بلــحــي بلــصـناعي 

ولزبزبت
بنقـتـ�شى بجتناع مجلس بالدبلة 
إتفق   ،(0(0 مالس   (7 بلـنؤلخ ب 
 15.893 سهم على   (.500 على هبة 
محند  بلسيد  ينتلكها  بلتي  سهم 
سالم بوعيدة لفائدة ببنه بسناعيل 

بوعيدة ؛
باملـحكنة  بلـقانـونـي  بٳليــدبع  ثـم 
بالبتدبئيةبولززبت بتـاليـخ  07 أكتوبر 

0)0) تحـت لقـم 508.
قصد بلنشر

355 P

املطاحن الكبرى للعيون
شـركـة محدودة بملسؤولية

لأسنالها : 1.000.000   دلهم
بملقر بالجتناعي  :ساحة بئ4 بنزلبن 

سوق بلجاج لقم 18 بلــعـــيــون
بلعام  بلجنع  محضـر  بنقـتـ�شى 
ديسن 4   11 ب  بلـنؤلخ  بالستثنائي 

0)0)، تقــرل مـا يلي :
تفويت 400 حصة بجتناعية بلتي 
بلسعيد  بلشوفاني  بلسيد  ينتلكها 

لفائدة شركة »دلهم هولدينك«.
بلنهائي  بلتوزيع  من  بلتحقيق 

لرأسنا8 بلشركة؛
بلـســـابـع  بلبـنــد بلسـادس و  تـــغييــر 

مـن بلـقـانـون برسـاســي؛
وتـغييـربلقانون برسـاســي  تحديث 

بلقديم  للشـركة؛
باملـحكنة  بلـقانـونـي  بٳليــدبع  ثـم 
بالبتدبئية بالعيون بتـاليـخ فاتح يوليو 

0)0) تحـت لقـم 0)0)/1143.
قصد بلنشر

356 P

MTM TRANS
 SARL

RC : 6351
تغيي4بت قانونية

بلجنعين  محضري  بنقت�شى 
تم   (0(0 أكتوبر   8 بلعامين بتأليخ  

تنت بملوبفقة على :
تفويت حصص بلسيد محند باد 
100 حصة بجتناعية للسيدة مليكة 

باد.

منصبه  من  باد  محند  إستقالة 
كنسي4 للشركة.

خديجة  أمجود  بلسيدة  تعيين 
كنسي4ة للشركة.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم  لقد 
بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط  كتابة 
بتاليخ   137( لقم  تحت  تالودبنت 
سجلها  لقم   (0(0 16 أكتوبر 

بلتجالي 6351 .
357 P

شركة ميدكوميرس ش.م.م.
MED COMMERCE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
لبسنالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : لقم 67، شالع 
غاندي ب 4 حي بلدبخلة أكادير

بلسجل بلتجالي : 5313)
بلجنع  محضر  بنقت�شى 
بتاليخ  بملنعقد  بالستثنائي   بلعام 
 )1 أكتوبر 0)0) بتفق بلشركاء شركة 

ميد كومي4س باالجناع على ما يلي :
بيع 500 حصة بلتي ينلكها بوشني.
بسناعيل بلى بلسيد بوشني ببربهيم.  
تحين بلقانون برسا�شي للشركة  

بكتابة  بلقانوني  بإليـــــدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

بأكادير بتاليخ  19أكتوبر 0)0).
تحت لقم : 96761.

358 P

شركة الخدمات دار البركة
 »سردال«

شـركـة محدودة بملسؤولية
لأسنالها : 675.600.) دلهم

بملقر بالجتناعي  : ساحة بئ4 بنزلبن 
سوق بلجاج لقم 18 - بلــعـــيــون

بلعام  بلجنع  محضـر  بنقـتـ�شى 
نون 4   (8 ب  بلـنؤلخ  بالستثنائي 

019)، تقــرل وإتفق على مـا يلي :
4975 حصة بجتناعية على  هبة 
بلسيد  ينتلكها  بلتي  حصة   5000
مريم  ببنته  لفائدة  بوعيدة  أحند 

بوعيدة؛
بملوبفقة على بالنسة مريم بوعيدة 

كشريكة جديدة؛

وبلـســـابـع  بلسـادس  بلبـنــد  تـــغييــر 
مـن بلـقـانـون برسـاســي؛

وتـغييـربلقانون برسـاســي  تحديث 
بلقديم  للشـركة؛

باملـحكنة  بلـقانـونـي  بٳليــدبع  ثـم 
بالبتدبئية بالعيون بتـاليـخ فاتح يوليو 

0)0) تحـت لقـم 0)0)/1144.
قصد بلنشر

359 P

راديـــــو 20
شـركـة مجهولة بالسم

لأسنالها : 18.000.000 دلهم
بملقر بالجتناعي  :30 شالع بلجيش 
بمللكي بلطابق 13، بلدبل بلبيضاء

بنقـتـ�شى بجتناع مجلس بالدبلة 
إتفق   ،(0(0 مالس   13 بلـنؤلخ ب 
 (50( على  سهم   1000 هبة  على 
محند  بلسيد  ينتلكها  بلتي  سهم 
سالم بوعيدة لفائدة ببنه بسناعيل 

بوعيدة؛
باملـحكنة  بلـقانـونـي  بٳليــدبع  ثـم 
بتـاليـخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 
14بكتوبر 0)0) تحـت لقـم 8)7497.
360 P

PROFIMPORT
SARL

 KISSARIAT IBELAADIM N°18
 AV ANZARANE RUE 605 RUE

15 DCHEIRA ELJIHADIA
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
مالس   5 بإلستئنائي في بكادير بتاليخ 

0)0) تقرل مايلي :
تم تفويت جنيع حصص بلسيد 
قريفة عبد بلصند - لصالح بلسيد– 

عاد8 بابا ناس-.
بوشيب  بلسيد  بستقالة  قبو8 
زيتونة وبلسيد قريفة عبد بلصند من 

بإلدبلة بملشت4كة للشركة.
ناس  بابا  عاد8  بلسيد  تعيين 
كاملسي4 مساهم في بلشركة ملدة غي4 

محدودة.       
  تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 
 437 لقم  تحت  بانزكان  بالبتدبئية 

سجل تجالي لقم 18771.
361 P

Sté WIJJANE BUREAU
SARL

لقم 94 شالع غاندي حي بلقدس 

بكادير

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

ماي   7 بتاليخ  بملؤلخ  بالستثنائي 

شركة وجان بي4و  قرلشركاء   ،(0(0

ش.م .م مايلي :

بملصادقة على هبة :

بلسيدة  ملكية  في  حصة   1(0

حلينة سوساني.

بلسيدة  ملكية  في  حصة   1(0
لبيعة سوساني.

بلسيدة  ملكية  في  حصة   1(0

بمينة سوساني.

بلسيد  ملكية  في  حصة   (00

بلحسين سوساني.

بلسيدة  ملكية  في  حصة   1(0

فاطنة سوساني.

بلى بلسيد محند سوساني.

تغيي4 مقر بلشركة بلعنوبن بلتالي : 

شالع بملقاومة، تجزئة لقم 6، تنديد 

تليال بكادير.

للشركة   بلقانوني  بلشكل  تغيي4 

بلى شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

للشريك بلوحيد.

 تعديل بلقانون بالسا�شي للشركة 

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تـم 

 96643 بلتجالية الكادير تحت عدد 

بتاليخ  )1 بكتوبر 0)0).

362 P

STE STREET TRANSPORT
 SARL

لأسنالها 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي: تكاديرت نعبادو 

جناعة بلدلبلكة  أكادير

بيع حصص
تحيين بلقانون بالسا�شي للشركة

بنقت�شى محضر بلعام بإلستثنائي 

019)،  تم تفويت  5) نوفن 4  بتاليخ 

بلقانون برسا�شي  بلحصص وتحيين 

للشركة.
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قرل بلشريك ما يلي :
بلسيد : بلهنت عبد بلرحنان 500   

حصة.
        500 بوبكر  بزضوض   : بلسيد 

حصة.
عبد  بلهنت   : بلسيد   : بلتسيي4 
وذلك ملدة  للشركة   بلرحنان مسي4  

غي4 محدودة. 
تحيين بلقانون برسا�شي للشركة .
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   19 بتاليخ  بأكادير  بلتجالية 

0)0)، تحت لقم )9676.
363 P

Société  ALBADOU
 NEGOCE

SARL AU 
 Siège social: AVENUE

 IBN ROCHD HAY JADID
 RESIDENCE AICHATOU 2,

 3EME ETAGE APPARTEMENT
.06 GUELMIM

DISSOLUTION ANTICIPEE
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
 (0(0 سبتن 4   16 بالستثنائي بتاليخ 
تقرل  أعاله،  بملدون  بلشركة  بنقر 

ما يلي :
فسخ بلشركة.

حيسون  علي  بلسيد  تعيين 
كنصفي للشركة.  

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   14 بالبتدبئية بكلنيم بتاليخ 

0)0) تحث لقم 64).
364 P

AZUL CONSULTANT

Siège Social : Avenue Bir Anzarane

N°1 Majmaa Lahbab Taroudant

TEL : 05.(8 85 33 74

GSM : 06.6(.16.(6.59

E-mail : naouar09@yahoo.fr

AYBOUNE شركة
ش.م.م

سجلها بلتجالي لقم 34483
تصفية مسبقة للشركة

بملعت 4  بلجناعي  بلقربل  بنقت�شى 
بتاليخ  بستثنائي  عام  جنع  بنثابة 
0)0) قرل شركاء شركة  4) سبتن 4 
لأسنالها   ش.م.م   AYBOUNE
بلكائنة ببلوك أ لقم  دلهم،   10.000
بلسجل  لقم  بكادير،  بلهدى  حي   56

: بتالودبنت ما يلي   34483 بلتجالي 
للشركة. مسبقة  تصفية 
بنتهاء عقد بلتسيي4 و تعيين بلسيد 
تصفية  مأمول  بولحيم  بيت  حسن 

بلشركة.
56 حي بلهدى  تحديد بلوك أ لقم 

بكادير كنقر للتصفية.
بكتابة  تم  بلقانوني  بإليدبع   
بلضبط باملحكنة بلتجالية بكادير في 

14 أكتوبر 0)0) تحت لقم 96696.
مختصر لغاية بلنشر

365 P

STE AZIL SUD
SNC

طول قفل بلتصفية بلنهائي
لأسنالها 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : لقم 06 مكرل 
زنقة محاميد بلغزالن حي تكنا كلنيم

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
لشركة  AZIL SUD بتاليخ 9 سبتن 4 

0)0) تقرل مايلي :
حسابات  على  وبملصادقة  إقربل 

بلتصفية.
بملصادقة على تقرير بملصفي.

من  وإبربؤه  بملصفي  ذمة  إخالء 
بملهنة بلتي كلف بها إقفا8 عنليات 

بلتصفية.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   7 بتاليخ  لكلنيم  بالبتدبئية 

0)0)، تحت لقم 0)0)/46).
366 P

 ESPACE VERT ZAG 
SNC

بملقر بالجتناعي : شالع بملقاومة 
بلزبك

بلسجل بلتجالي لقم : 711) بكلنيم
ICE : 002366305000076

تصفية شركة بلتضامن
بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
يوم  وبملسجل   (0(0 8) سبتن 4 
بلجنع  عقد  تم   .(0(0 13 أكتوبر 
 ESPACE بالستثنائي لشركة.   بلعام 
VERT ZAG SNC    شركة بلتضامن، 
لأسنالها 100.000 دلهم، حيث تقرل 

ما يلي :

 بملصادقة  على بلحسابات بلنهائية 

لقفل بلتصفية.

بلنهائي  بلقفل  عن  بإلعالن 

من  بملصفي  ذمة  وإبربء  للتصفية 

مهنته.
بلقانوني  بإليدبع  تم  وقد   
باملحكنة  بلضبط  بكتابة  للشركة 
أكتوبر   14 يوم  بكلنيم،  بالبتدبئية 
                                              ،(63/(0(0 لقم  تحت    ،(0(0

بلسجل بلتجالي لقم711).          
367 P

SOCIETE FORSOLA
 SARL

بلعنوبن: لقم )16  بحي بلدبخلة ) 
بلكردبن، أوالد بلتاينة.

بلسجل بلتجالي لقم: 4949
تغيي4بت قانونية

بتأليخ فاتح  بنقت�شى عقد عرفي  
محضر  وضع  تم   ،(0(0 أكتوبر 
يحنل  بالستثنائي  بلعام  بلجنع 

بلخصائص بلتالية :
تصفية بلشركة.

ثريا   : بلسيدة   : بملصفي  تعيين 
بملزلعي.

بحي   16( لقم   : بلتصفية  مقر 
بلدبخلة ) بلكردبن، أوالد بلتاينة.

لقد تم بإليدبع بلقانوني للسجل 
بالبتدبئية  بملحكة  لدى  بلتجالي 
 : بلت4تيبي  بلرقم  تحت  بتالودبنت 

1369 بتاليخ 16 أكتوبر 0)0). 
368 P

 ESPACE WIAM 
SNC 

بملقر بالجتناعي : شالع بملقاومة
حي بلصهريج بلزبك

بلسجل بلتجالي لقم : 1691بكلنيم
ICE 001842749000084

بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
يوم  وبملسجل   ،(0(0 17 سبتن 4 
بلجنع  عقد  تم   (0(0 أكتوبر   13
بلتضامن   لشركة  بالستثنائي  بلعام 
لأسنالها   ،ESPACE WIAM SNC

10000 دلهم، حيث تقرل ما يلي :

.ESPACE WIAM SNC حل شركة
: بملحفوظ زغنان،   تعيين بلسيد 
لبطاقة  بلجنسية،بلحامل  مغربي 
  JA105736 لقم  بلوطنية  بلتعريف 
  1985 سبتن 4   18 بتاليخ  بملزدبد 
عن  بملسؤو8  طاطا،  تيسنت 

بلتصفية.
للشركة  بالجتناعي  بملقر  تحديد 

مقرب للتصفية. 
بلقانوني  بإليدبع  تم  وقد   
باملحكنة  بلضبط  بكتابة  للشركة 
أكتوبر   14 يوم  بكلنيم،  بالبتدبئية 
                                              ،(60/(0(0 لقم  تحت   ،(0(0

بلسجل بلتجالي لقم  1691.
369 P

 LUBRIFIANTS ATLANTIQUE
SERVICE

ش.م.م.
بملقر بالجتناعي : لقم 785، بلحي 

بلصناعي بيت ملو8
لقم بلسجل بلتجالي : 16843 

بنزكان
بلعامة  بلجنعية  قرلت 
 17 بتاليخ  بملنعقدة  بالستثنائية 

سبتن 4 0)0) مايلي :
بلشركة  حل  على  بملصادقة 

وتصفيتها وديا
تعيين بملصفي وصالحيته.

بإليدبع بلقانوني : تم لدى بملحكنة 
بالبتدبئية بانزكان، بتاليخ 16 أكتوبر 

0)0)، تحت لقم 1780.
370 P

SOCIETE MEDSA SAHARA
SARL

Au capital de 100.000 dhs
 Siège Social : N° 08 av Hassan II,

rue Reda GUELMIM
تعديالت قانونية

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بتاليخ بلشركة  بنقر   بملنعقد 
شركاء  قرل   ،(0(0 سبتن 4   (9  

بلشركة مايلي :
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إغالق تصفية بلشركة.
تقرير بلتصفية.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بكلنيم 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   1( بتاليخ 

.(55/(0(0
371 P

FIDUCIAIRE ZIAD
Bd Al Moukaouama 19 Qi Agadir

 STE MOUINE D’APPLICATION
DES ENERGIES

SARL AU

SOMODEN
SARL AU

N° 29 rue michlifen khiam II Agadir
RC Agadir N° 15537

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
014) تم بالتفاق على  18 يوليو  يوم 

مايلي :
 STE للشركة  بلنهائي  بلحل 
 MOUINE D’APPLICATION DES
وبلتشطيب عليها   ENERGIES SARL

من بلسجل بلتجالي.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع 
سبتن 4   17 يوم  بأكادير  بلتجالية 

014) تحت لقم )5003.
372 P

PT BUSINESS
حل بلشركة

في مؤلخ  عرفي  عقد   بنوجب 
صادق  بأكادير   (0(0 يوليو   15
 PT شركة  حل  على  بلشريكين 
بالجتناعي  بملقر  ذبت   BUSINESS
بلطابق   159 لقم  عنالة   57 بلرقم 
بلتاسع إسالن بلحي بملحندي أكادير 

قبل بروبن.
 HENRIQUES بلسيد  تعيين 
 DOS SANTOS GONCALO

بصفته مصفي للشركة.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بأكادير  بلتجالية  باملحكنة  بلقانوني 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   13 يومه 

.96657
373 P

C.a conseil

 Siège social : 97, 1er étage, avenue

mansour dahbi, cite dakhla

Tél 05 28 237 626

Modification

SOCIETE ALAOUI
SARL

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

تم   (0(0 أكتوبر   9 في  بملنعقد 

بشركة  تغيي4بت  إحدبث  بنوجبه 

مسؤولية  ذبت  شركة   EL ALAOUI

دلهم   100.000 لأسنالها  محدودة 

حيث قرل مايلي :

بملنلوكة  برسهم  جنيع  تفويت 

بلسيد  نيل لصالح  للسيد مصطفى 

صاخي أمين.

بستقالة بلسيد مصطفى نيل من 

منصب تسي4 بلشركة.

تعيين بلسيد صاخي أمين مسي4ب 

جديدب للشركة.

تحيين بلقانون برسا�شي للشركة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بأكادير في 0) أكتوبر 0)0) 

تحت لقم 96777.

374 P

مكتب برينا كونطا

بلوك د ) لقم 3 حي بلدبخلة أكادير

BERRAD TRANSPORT
 ش.م.م.

لأسنالها : 500.000.) دلهم

مقرها بالجتناعي : بلوك E4 لقم 61 

حي بلدبخلة أكادير

تفويت بلحصص بالجتناعية
توقيع  ذي  عرفي  عقد  بنوجب 

 (0(0 أكتوبر   5 يوم  مؤلخ  خاص 

أكتوبر   1( يوم  بأكادير  وبملسجل 

 BERRAD شركة  قرل شركاء   (0(0

TRANSPORT ش.م.م. مايلي :

 5000 تفويت  على  بملصادقة 

بربد   : بلسادة  من  بجتناعية  حصة 

محند، بربد عبد بلعزيز وبربد حسن، 

لصالح بلسيد بربد سعيد.

بربد سعيد  بلسيد  يصبح  وعليه 

حصة   (5000  8 بلوحيد  بملالك 

شركة  لرأسنا8  بملكونة  بجتناعية 

BERRAD TRANSPORT ش.م.م.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بأكادير  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   16 يوم 

.967((
بنثابة مقتطف وبيان

مكتب 4ينا كونطا

375 P

BOUHOLIDAY
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

سبتن 4   (4 في  بملؤلخ  الستثناء 

0)0)، قرل بلجنع بلعام بلغي4 عادي 

BOUHOLIDAY شركة ذبت  لشركة 

بلرأسنا8  ذبت  بملحدودة  بملسؤولية 

فونتي  حي   : مقرها  دلهم   500.000

لقم أ 1 قطاع أكادير حيث تقرل مايلي: 

يعطي  بلحسن  بوحجر  بلسيد 

بلعادية  بلضنانات  بنوجب  وينقل 

وقانون بمللكية بلكاملة إلى :

تفويت هبة بلسيد بوحجر بلحسن 

وينقل لصالح زوجته بلسيدة شعبني 

حبيبة 700 حصة.

تفويت هبة بلسيد بوحجر بلحسن 

بوحجر  بلسيد  ببنه  لصالح  وينقل 

محند علي 1100 حصة.

تفويت هبة بلسيد بوحجر بلحسن 

ببنته بآلنسة بوحجر  وينقل لصالح 

سكينة 700 حصة.

تفويت هبة بلسيد بوحجر بلحسن 

ببنته بآلنسة بوحجر  وينقل لصالح 

آسية 700 حصة.

تفويت هبة بلسيد بوحجر بلحسن 

ببنته بآلنسة بوحجر  وينقل لصالح 

شيناء 700 حصة.

بلحسن  بوحجر  بلسيد  بستقالة 

لشركة  وحيد  كنسي4  منصبه  من 

تحفظ  دون  بلنهائية  ذمته  وإبربء 

إلدبلته بلسابقة.

بلحسن  بوحجر  بلسيد  تعيين 

وبلسيد بوحجر محند علي كنسي4بن 

متضامنين لشركة، ملدة غي4 محدودة 

بملعامالت  لجنيع  فردي  وبإمضاء 

بلبنكية وبإلدبلية للشركة.

تغيي4 بلشكل بلقانوني لشركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة بنسي4 وحيد إلى 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة.

8 من بلقانون  3 و   ،6 تغيي4 بلبند 

برسا�شي للشركة.

بنكتب  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بأكادير  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   8 بتاليخ 

.9660(

376 P

ADEX TRANS

SARL

 Appt N° 01 Lotissement

Elouroud

n  257 Bouznika Benslimane 1

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

4 نوفن 4  بالستثنائي في أكادير بتاليخ 

019) تقرل مايلي :

تم تفويت 500 حصة من حصص 

بلسيد  لصالح  جفان  زهي4  بلسيد 

عاد8 بوبلطيبي.

إلى  بلقانونية  بلطبيعة  تحويل 

شركة ذبت مسؤولية محدودة.

بوبلطيبي  عاد8  بلسيد  تعيين 

كنساعد بملسي4.

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 

 1( بتاليخ  ببنسلينان  بالبتدئية 

 1051/19 لقم  تحت   (019 نوفن 4 

سجل تجالي لقم 5)55.
بلخالصة لإلشهال

377 P
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 STE AGENCE DE

GARDIENNAGE
SARL AU

لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

مقسنة إلى 1000 حصة من فئة 

100 دلهم للحصة بلوبحدة

بملقر بالجتناعي : لقم 500 بلوك أ 1 

عنالة بلسالم حي بملوظفين أكادير

بيع حصص
 5 بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

أكتوبر 0)0) تم بالتفاق على مايلي :

منلوكة  حصة   1000 بيع  تم 

للسيد بلحبيب محوش لفائدة بلسيد 

لأسنا8  ليصبح  بودبلية  بملصطفى 

بملصطفى  بلسيد  كالتالي  بلشركة 

بودبلية 1000 حصة، شريك وحيد.

من   7 و   6 بلفصلين  تعديل  تم 

بلقانون برسا�شي للشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

ركادير بتاليخ 16 بكتوبر 0)0) تحت 
لقم 7)967.

378 P

 STE ALIMENTATION

GENERALE OUSSI
SARL

 AU CAPITAL DE 6.000.000

DIRHAMS

 Siège social : N° 156 rue oued

ziz Q I Agadir

شركة بلتغذية بلعامة بو�شي ش.م.م.
لأسنالها 6.000.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 156 زنقة وبد زيز 

بلحي بلصناعي، أكادير

بلتقسيم بلجديد للرأسنا8 بعد 
تحويل بلحصص عن طريق بلهبة

بلعام  بلجنع  قربل  بنقت�شى 

أكتوبر   13 يوم  بملؤلخ  بالستثنائي 

لشركة بلتغذية بلعامة بو�شي   (0(0
ش.م.م. لأسنالها 6.000.000 ددلهم 
مقرها بالجتناعي : 156، زنقة وبد زيز 

بلحي بلصناعي أكادير تقرل مايلي :

بلجديد  بلتقسيم  على  بملصادقة 

تحويل  بعد  بلشركة  لرأسنا8 

بلحصص عن طريق بلهبة من طرف 

بلسيد بو�شي محند إلى أبنائه بلسادة 

بو�شي لحسن 

هللا  عبد  بو�شي  حصو   1(.000

 6000 جنا8  بو�شي  حصة   6000

حصة وهكذب أصبح بلتقسيم بلجديد 

كنا يلي :

 : حصة   36.000 محند  بو�شي 

3.600.000 دلهم.

حصة   1(.000 لحسن  بو�شي 

00.000).1 دلهم.

حصة   6.000 جنا8  بو�شي 

600.000 دلهم.

حصة   6.000 هللا  هبد  بو�شي 

600.000 دلهم.

باسم  وبإلمضاء  بلتسيي4  تخويل 

بو�شي بصفة  للسيد محند  بلشركة 

منفردة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم  وقد 

بلضبط لدى هيئة بملحكنة بلتجالية 

بأكادير بتاليخ 0) أكتوبر 0)0) تحت 
لقم 96778.

من أجل بلنسخة وبلبيان

عن بملسي4

379 P

CONATID
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة

 بلسجل بلتجالي : 01)13

أكادير
لفع لأسنا8 بلشركة

جنع  محضر  بنقت�شى 

بتاليخ عقده  تم  بستثنائي   عام 

لفع  تقرل   ،(0(0 أغسطس   (5
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8 

00.000).1 دلهم، ليتم بذلك بلرفع 

 400.000 من  بلشركة  لأسنا8  من 

وذلك  دلهم،   1.600.000 إلى  دلهم 

من  حصة   1(000 دمج  طريق  عن 

بلحساب بلجالي للشركاء على بلشكل 

بلتالي :

 6000  : شرمطة  عابد  بلسيد 

حصة.

 6000  : مادي  لطيفة  بلسيدة 

حصة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

سبتن 4   30 بتاليخ  بأكادير  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 96494.

من أجل بلنشر وبلبيان

380 P

 SERVICE TRAVAUX
 GENERALE ET

DEVELLOPEMENT SETRAGED
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

بالستثناء بملؤلخ في 1) سبتن 4 0)0)، 

قرل بلجنع بلعام غي4 بلعادي للشركة 

 SERVICE TRAVAUX GENERALE

 ET DEVELLOPEMENT

بملسؤولية  ذبت  شركة   SETRAGED

بملحدودة ذبت بلرأسنا8 7.000.000 

بلطابق  تننيل  عنالة  مقرها  دلهم 

بملدينة  بمللكي  بلجيش  برل�شي شالع 

بلجديدة أكادير.

حيث تقرل مايلي :

بلشركة  لأسنا8  في  بلزيادة 

من  ونقله  دلهم   3.000.000 بنبلغ 

 10.000.000 إلى  دلهم   7.000.000

دلهم.

عادي  بلغي4  بلعام  بلجنع  قرل 

لشركة SETRAGED بالتوقيع بلفردي 

بلسيد بلشرقاوي عبد  رحد بلشركاء 

يوسف  شوبشة  بلسيد  أو  بللطيف 

أو مؤسسة متعلقة  إدبلة  أي  دبخل 

بلخاصة  أو  بلعنومية  بالصفقات 

ومع   SETRAGED شركة  عن  نيابة 

عبد  بلشرقاوي  بلسيد  فإن  ذلك 

يوسف  شوبشة  وبلسيد  بللطيف 

بلحسابات  بتشغيل  مفوضان 

بتوقيعهنا  للشركة  بملصرفية 

بملشت4ك.

بلقانون  من   7 و   6 بلبند  تغيي4 

برسا�شي للشركة.

بنكتب  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بأكادير  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   9 بتاليخ 

.966(9

381 P

PNEUMATIQUES ADMINE

بملقر بالجتناعي : لقم 785/ب بلحي 

بلصناعي بيت ملو8

لقم بلسجل بلتجالي : 15059 

بنزكان

بلعامة  بلجنعية  قرلت 

 13 بتاليخ  بملنعقدة  بالستثنائية 

أكتوبر 0)0) مايلي :

بلزيادة في لأسنا8 بلشركة بقينة 

دلهم عن طريق حصص   400.000

نقدية.

تحيين بلقانون برسا�شي للشركة.

بإليدبع بلقانوني : تم لدى بملحكنة 

أكتوبر   (0 بالبتدبئية بانزكان بتاليخ 

0)0)، تحت لقم 1811.

382 P

STE BIO INNOVATION

SARL AU

بنقت�شى عقد عرفي لالجتناع بلعام 

 (0(0 يوليو   10 في  بملؤلخ  بالستثنائي 

تقرل مايلي :

 100.000 بنبلغ  بملا8  لأس  زيادة 

إلى    DHS   10.000 من  لرفعه   DHS

حصة جديدة   1000 بإنشاء   110.000

تم  وقد  لكل حصة   DHS  100 بقينة 

دفعها بالكامل.

للشركة  برسا�شي  بلقانون  تعديل 

.BIO INNOVATION SARL AU

باملحكنة  تم  بلقانوني  بإليدبع 

في   1799 بالبتدبئية إنزكان تحت بلرقم 

19 أكتوبر 0)0).

383 P
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 AGADIR EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS

SARL
شركة محدودة بملسؤولية

لأسنالها 13.000.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : عنالة بوموك، 

شالع بلقا�شي عياض، بلحي 
بلصناعي، أكادير

تخفيض بلرأسنا8 بالجتناعي 
للشركة

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
بالستثنائي للشركة بملنعقد بتاليخ 30 

سبتن 4 0)0) تقرل مايلي :
بالجتناعي  بلرأسنا8  تخفيض 

للشركة.
بلشركة  ما8  لأس  تخفيض  تم 
وذلك  دلهم   10.000.000 بنبلغ 
 100 بقينة  سهم   100.000 بإلغاء 
من  تخصم  بلوبحد،  للسهم  دلهم 
مع  يتناسب  بنا  بلشركاء  حصص 

مساهناتهم في لأس ما8 بلشركة.
وتبعا لذلك تم تغيي4 بلفصلين 6 و 

7 من بلقانون برسا�شي للشركة.
برسا�شي  بلقانوني  تحديث 

للشركة.
بلقانون  تحديث  تقرل  كنا 
لتلبية  وذلك  للشركة،  برسا�شي 
بملحكنة  لدى  بلقانونية  بملتطلبات 

بلتجالية بأكادير.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   16 بتاليخ  بأكادير  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 96743.
للخالصة وبلبيان

384 P

شركة أنزا مواد
شركة ذبت مسؤولية محدودة

شالع 18، نوفن 4 بلحي بلصناعي 
أكادير

عادي  بلغي4  بلعام  بلجنع  خال8 
بملنعقد يوم 5) سبتن 4 0)0)، تنت 

بملصادقة على مايلي :
بلسيد  بلتسيي4  صالحية  تجديد 
)ستة)   6 ببالض بلحسين وذلك ملدة 

سنوبت.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   14 بتاليخ  بأكادير  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 96681.
لالستخالص وبلبيان

بملسي4

385 P

Cabinet Idehli D’expertise Et de Conseil

شالع موالي بسناعيل عنالة دبل بيليغ بلطابق 

بلثالث لقم : 314-313، حي بلنهضة أكادير

FINE FISHING

ش.م.م.

بلرأسنا8 : 1.000.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : بملحل لقم 15 

مسجد بلنجاح حي بلنجاح، أكادير

تغيي4 بلتوقيع بالجتناعي

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

ف 4بير   1( بالستثنائي بملنعقد بتاليخ 

0)0)، تنت بملصادقة على مايلي :

بلشركة ملزمة ب : بلتوقيع بملنفرد 

بالنسبة  بعدي  بلهادي  عبد  للسيد 

عن  مبلغها  يقل  بلتي  للعنليات 

1.000.000 دلهم.

عبد  للسيدين  بملزدوج  بلتوقيع 

 NODA MARTIN بلهادي بعدي و  

JOSE LORENZO بالنسبة للعنليات 

 1.000.000 مبلغها  يتجاوز  بلتي 

دلهم.

بلقانون  من   14 بملادة  تعديل 

برسا�شي.

تحيين بلقانون برسا�شي.

برسا�شي  بلقانون  على  بملصادقة 

بلجديد.

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 

أكتوبر   16 بتاليخ  بأكادير  بلتجالية 

0)0) تحت لقم : 96718.
للخالصة وبلبيان

بلحسين بد حلي

386 P

CARRIERE ROUDANA
شركة بلتضامن

وعنوبن مقرها بالجتناعي بجنان 

بلضني�شي بلزلبيب بوالد بنونة 

تالودبنت بملغرب

بستقالة  بعض شركاء بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

3189

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

تنت   (0(0 أكتوبر   5 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

بلشركة  شركاء  بعض  بستقالة 

وهم :

بلسيد ببربهيم بملودن.

بلسيد محند بيت لحسن.

بلسيد بومهدي بلقائد.

بلسيد هشام بلربيس.

بلسيد حنيد بيت لحسن.

بلسيدة سعاد ددوب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بتالودبنت  بالبتدبئية 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   1(

.1349/(0(0

387 P

مكتب بلحسابات بلجزيرة

شركة إينيفير ترافو توبو
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بالشريك بلوحيد
لأس مالها 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : لقم 1)1 مكرل 

بلوك 4 حي سيدي محند أكادير

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملعاد8  توبو  تربفو  إينيفي4  لشركة 

للجنع بلعام بالستثنائي بملؤلخ بتاليخ 

فاتح أكتوبر 0)0)، تقرل مايلي :

بالجتناعي  بملقر  عنوبن  تغيي4 

شالع   : بلتالي  بلعنوبن  إلى  للشركة 

بلجيش بمللكي عنالة اللكانيي مكتب 
لقم 35 بلطابق بلخامس أكادير.

بلقانون  من   4 بلفصل  تعديل 

برسا�شي للشركة.

بلجديد  برسا�شي  بلقانون  تبني 

للشركة.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم  لقد 

بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  كتابة 

بأكادير بتاليخ 0) أكتوبر 0)0) تحت 

لقم : 96773.

388 P

حسابات بدميم ش.م.م.

336 شالع بملقاومة بيت ملو8

بلهاتف : 04 00 4) 8) 05

SOCIETE RHM TRANS
SARL AU

تحويل بملقر بالجتناعي
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

 RHM TRANS لشركة  بالستثنائي 

تقرل   (0(0 أكتوبر   6 يوم  بملنعقد 

مايلي :

تغيي4 بلبند 4 من بلقانون برسا�شي 

للشركة ليصبح كنا يلي : تحويل بملقر 

بالجتناعي للشركة إلى بملقر بالجتناعي 

 3 بلطابق   7 لقم  مكتب   : بلجديد 

تجزئة ساشا لقم 1 بيت ملو8.

برسا�شي  بلقانون  تحديث 

تحويل بملقر   : للشركة وفق بلتعديل 

بالجتناعي.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

ركادير  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   16 يوم 

.96736

389 P

D.F. CARS
SARL

 N° 145 avenue khawarizmi cité

al massira agadir

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

5) يونيو  بالستثنائي في أكادير بتاليخ 

0)0) تقرل مايلي :

تغيي4 بملقر بالجتناعي إلى بلعنوبن 

بلتالي :

بالطابق  بلكائن   57 لقم  متجر 

بلسعادة  بلتجالي  للنجنع  بلثاني 

شالع بي4 أنزلبن بلدشي4ة.
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تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 
8) سبتن 4  بالبتدبئية بإنزكان بتاليخ 
0)0) تحت لقم 9)16 سجل تجالي 

لقم 47)1).
بلخالصة وبإلشهال

390 P

 TCHOUDA STORY
INGENIERIE

SARL AU
 CAPITAL SOCIAL : 100.000

dirhams
 siège social : N° 14, 1 er étage
 avenue al massira al khadra -

Guelmim
 ICE N° : 002246684000034 -

RC : 2375
تعديالت قانونية

بالستثنائي  بلقربل  بنقت�شى 
 TCHOUDA للشركة بلوحيد لشركة
 14 يوم   STORY INGENIERIE

أكتوبر 0)0) تقرل مايلي :
بالجتناعي،  بلغرض  توسيع 

بإضافة أشغا8 مختلفة وبلبناء.
تحويل بملقر بالجتناعي إلى لقم 14 
بلطابق بالو8 شالع ملسي4ة بلخضربء 

كلنيم.
بلزيادة في لأس ما8 بلشركة من 

50.000 دلهم إلى 100.000 دلهم.
 ،( ونتيجة ذلك تم تعديل بلبنود 

4، 6 و 7 من بلقانون برسا�شي.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   7 بتاليخ  بكلنيم  بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم 50)/0)0).
ملخص قصد بلنشر

391 P

شركة بريمور اي اكريم دي 
سوس

باختصال : برينا سوس 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لأسنالها 4.500.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : طريق بيوكرى كلم 

1 بملنطقة بلصناعية بيت ملو8
بتاليخ عرفي  عقد   بنقت�شى 
0) ماي 0)0) بملسجل بانزكان بتاليخ 
0)0) وبلذي ترتب عنه  5 أغسطس 

مايلي :

كدي  نجاة  بملرحومة  وفاة  تأكيد 
عن  بالجتناعية  حصصها  وتفويت 
ملا  بلولثة طبقا  لفائدة  طريق بإللث 

ولد بعقد بلفريضة.
بستقالة كل من بلسيد بلحسين 
من  كدي  صالح  وبلسيد  بضرضول 

مهامهنا في بلتسيي4 بملزدوج للشركة.
يوسف  بلسيد  من  كل  تعيين 
بضرضول وبلسيد حسن كدي في مهام 
ومنحهنا  للشركة  بملزدوج  بلتسيي4 
سلطة بيع وتفويت منتلكات بلشركة.
بملرتبطة  بلتعديالت  إجربء 

بالقانون برسا�شي.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 96113 لقم  تحت  بأكادير  بلتجالية 

بتاليخ ) سبتن 4 0)0).
392 P

عقد تسيير حر ألصل تجاري
في مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
بلسيد بن بلفقي4   (0(0 أكتوبر   1(
بملرحوم  ولثة  عن  بالنيابة  خالد 
للبطاقة  وبلحامل  محند  بلفقي4  بن 
J(86518 حق بلتسيي4  بلوطنية لقم 
بدلبل  سناك  بلتجالي  لألصل  بلحر 
سنيح  عنالة  فاس  زنقة  بلكائن 
بالسجل  بملسجل  بلبطوبل   16 لقم 
بأكادير   9596 لقم  تحت  بلتجالي 
للسيد علي لحناني بلحامل للبطاقة 
سنة  ملدة   J370386 لقم  بلوطنية 
وبحدة تبتدئ من فاتح أكتوبر 0)0) 
مقابل   (0(1 سبتن 4   30 وتنتهي في 

مبلغ شهري 9800 دلهم.
393 P

 INSTITUTION شركة
 AL IMAM KASTALANI

PRIVEE
I.I.K

ش.ذ.م.م
لأسنالها : 30.000).9 دلهم
مقرها بالجتناعي : بلوك 13

حي سيدي محند أكادير
لقم بلسجل بلتجالي : 3397

بتاليخ عرفي  عقد   بنقت�شى 
تقرل بلشركاء   ،(0(0 أغسطس   (4

ما يلي :

لألصل  بلحر  بلتسيي4  عقد  فسخ 
وبملسبح  بلرياضية  للقاعة  بلتجالي 
 CLUB DE NATATION شركة  مع 
بملسجل   ET FITNESS KASTALANI
بتاليخ بأكادير  بلتجالية   باملحكنة 

 OR : (81, 13 يناير 017) تحت لقم
.RE : (71

عقد  تقييد  على  بلتشطيب 
بلتجالي  لألصل  بلحر  بلتسيي4 
بللذبن  وبملسبح  بلرياضية  للقاعة 
 CLUB شركة  طرف  من  يستغالن 
 DE NATATION ET FITNESS
بالسجل  بلقيد   KASTALANI

بلتجالي للشركة لقم 3397.
بملسي4

394 P

فسخ عقد التسيير الحر ألصل 
تجاري

تم فسخ   (0(0 سبتن 4   4 بتاليخ 
عقد بلتسيي4 بلحر موضوع بستغال8 
وتسيي4 برصل بلتجالي للنحل بملعد 
أيت  مركب   6 ب  وبلكائن  كنقهى 
بلثاني أكادير  شالع بلحسن  سوس، 

وذلك بين بلسيدين :
منصف بلحسن بلحامل لبطاقة 
 C3567(1 لقم  بلوطنية  بلتعريف 
وبلساكن بقطاع ك لقم 84 حي فونتي 
بللطيف  عبد  بلزيق  وبلسيد  أكادير 
لقم  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
وبلساكن بزنقة بلطبيب   JB(90776

بلزهربوي لقم 71 بنزكان.
395 P

 STE GULF HORIZON
SERVICES

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
وبلدي   (0(0 يوليو   13 في  بملنعقد 
تم بنوجبه إحدبث تغيي4بت بشركة 
 STE GULF HORIZON SERVICES
محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 
ومقرها  دلهم   100.000 لأسنالها 
 Magazin  rue 814 n°  : بالجتناعي 
حيث بتفق   117 tarrast inezgane

على مايلي :

توسيع نشاط بلشركة ليشنل :
.nettoyage
.jardinage

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 في  بانزكان  بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم 1494.
396 P

KAYAK TRANS
SARL AU

بإلشهال بلقانوني
بنقت�شى بلقربل من طرف بلشريك 
 KAYAK TRANS للشركة  بلوحيد 
 100.000 لأسنالها   SARL AU
للشركة  بالجتناعي  باملقر  بملنعقد 
بتاليخ فاتح سبتن 4 0)0) قرل مايلي :
دوبل تكاض سيدي   : مقر بلشركة 

بيبي شتوكة بيت باها.
لأس بملا8 حدد في 100.000 دلهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسومة 
100 دلهم بلوبحدة وموزعة كالتالي :

 1000  : بلصند  عبد  لبحي4ي 
حصة.

بملوضوع : من أهدبف بلشركة: 
بلوطنية  بلباضئع  للنقل  مقاو8   

وبلدولية لحساب بلغي4.
أن  بلعام  بلجنع  قرل   : بلتسيي4 
 KAYAK TRANS SARL AU شركة 
سيسرها بلسيد لبحي4ي عبد بلصند 

ملدة غي4 محدودة.
من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتسجيل بالسجل بلتجالي.
بإليدبع : تم بإليدبع بلقانوني لدى 
بنزكان  بندينة  بالبتدبئية  بملحكنة 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   (0 بتاليخ 
1815 بلسجل بلتجالي لقم 1475).
397 P

 SOCIETE STRATEGIE
SERVICE

SARL
بنحال8 مسبق وتصفية لشركة

بلعام  بلجنع  ملحضر  تبعا 
بالستثنائي بملؤلخ بأكادير بتاليخ فاتح 
لشركة  بلشركاء  قرل   (0(0 يونيو 
STRATEGIE SERVICE SARL مقرها 
بلحسن  شالع   118 عنالة   1( لقم 
قرل  أكادير،  بلدبخلة  حي  برو8 

بملجلس.



14731 الجريدة الرسميةعدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0)) 

بنحال8 مسبق وتصفية بلشركة.
للشركة  مصفي  بصفة  تعيين 

بلسيد ببربهيم لطيف.
بنقرها  للتصفية  بملقر  تحديد 

بالجتناعي بملذكول أعاله.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 (0(0 سبتن 4   16 بتاليخ  بأكادير 

تحت لقم 93)96.
398 P

CLINIQUE LES PAPILLONS
SARL

مؤلخ  في  توثيقي  عقد  بنقت�شى 
يوليو  فاتح  بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل 
فوت بلسيد توفيق بلشريبي   ،(0(0
بلتي  بلحصص  من  حصة   900
 CLINIQUE LES ينتلكها في بلشركة 
بلسيد  لفائدة   PAPILLONS SARL

هشام بودليغي بدلي�شي.
بالدبل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 ،(0(0 يوليو   (( بتاليخ  بلبيضاء 
قرل بلجنع بلعام بلغي4 عادي لشركة 
 CLINIQUE LES PAPILLONS

ش.م.م. مايلي :
تحويل  على  وبلتصديق  بملوبفقة 
توفيق  بلسيد  من  بملقدم  برسهم 
بلشريبي لصالح بلسيد هشام بودليغي 
بدلي�شي من قبل جنيع شركاء شركة 

.CLINIQUE LES PAPILLONS
7 من بلنظام  و   6 تعديل بلفصل 

برسا�شي للشركة.
بلتجالي  بالسجل  بلتعديل  تم 
بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية  للنحكنة 
بتاليخ 13 أغسطس 0)0) تحت لقم 
بلقانوني  لإليدبع  بالنسبة   7430(9
بالنسبة للسجل بلتجالي تحت لقم 

.17((4

LOSY PRESSING
تأسيس شركة

بتاليخ عرفي  عقد   بنقت�شى 
وضع  تم   ،(0(0 أغسطس   10

بلقانون برسا�شي للشركة :
بملوضوع بالجتناعي : مصبنة.

بالسم : LOSY PRESSING شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة.

 690 : عنالة لقم  بملقر بالجتناعي 
متجر لقم ) كيش برودبية.

لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 
حصة بجتناعية   1000 مقسنة إلى 
100 دلهم للوبحدة مسجلة ومحرلة.

بملدة : 99 سنة.
بلتسيي4 : بلسيدة لبنى بعبيشا.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  وتم 
تسجيل  تم  كنا  بتنالة  بالبتدبئية 
بلشركة بالسجل بلتجالي تحت لقم 

.130859
399 P

L.A CLEANER
تأسيس شركة

بتاليخ عرفي  عقد   بنقت�شى 
بلقانون  تم وضع   ،(0(0 أكتوبر   5

برسا�شي للشركة :
بملوضوع بالجتناعي : مصبنة.

شركة   L.A CLEANER  : بالسم 
بشريك  بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

وحيد.
بملقر بالجتناعي : ) زنقة بلشافعي 

أكدب8 بلرباط.
لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 
حصة بجتناعية   1000 مقسنة إلى 
100 دلهم للوبحدة مسجلة ومحرلة.

بملدة : 99 سنة.
بلتسيي4 : بلسيد محند بلخشاني.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  وتم 
تسجيل  تم  كنا  بالرباط  بلتجالية 
بلشركة بالسجل بلتجالي تحت لقم 

.146801
400 P

IT SIDES
SARL AU

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
بشريك وحيد

عنالة أبرون، بلطابق بلثاني
ملتقى شالع فا8 ولد عني4 وزنقة وبد 

بهت، أكدب8، بلرباط
بالستثنائي  بلعام  بلجنع  إثر  على 

بتاليخ 0) ف 4بير 0)0) تقرل ما يلي :

عنالة  من  بالجتناعي  بملقر  تغيي4 
ملتقى شالع  بلثاني،  بلطابق  أبرون، 
فا8 ولد عني4 وزنقة وبد بهت، أكدب8، 
إقامة   A5 عنالة   8 لقم  إلى  بلرباط 

بملستقبل بلبديل تنالة.
وقد تم بإليدبع بلقانوني باملحكنة 
أكتوبر   15 يوم  بالرباط  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 107718.
بلتسيي4

401 P

STE BNI HLAL TRANS
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
0)0) تم وضع  16 أكتوبر  بتاليخ 
قانون منظم لشركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة وذبت بملنيزبت بلتالية :
 STE BNI HLAL  : بلتسنية 

TRANS ذبت بملسؤولية بملحدودة.
لحساب  بلبضائع  نقل   : بلهدف 
بلغي4، كربء آالت بلنقل، نقل بلبضائع 
نقل وطني  للحساب بلخاص وللغي4، 
وبلسلع،  بلبضائع  ملختلف  ودولي 
برشخاص،  نقل  بلسياحي،  بلنقل 

بلنقل بللوجيستيكي.
بلرأسنا8 : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  دلهم مقسنة 
موزعة  للوبحدة  دلهم   100 فئة 

كاآلتي :
 500 بلوبحد  عبد  خبي4  بلسيد 

حصة.
بلرحنان  عبد  بلحيدبني  بلسيد 

500 حصة.
مدينة  مشروع   : بالجتناعي  بملقر 
5) مالس بلوك Y لقم 40)1 بلعيون.
: تم تعيين بلسيدين خبي4  بإلدبلة 
عبد بلوبحد وبلحيدبني عبد بلرحنان 
محددة  غي4  ملدة  للشركة  كنسي4ين 
كنا تعتند بلشركة بإلمضاء بملشت4ك 

لهنا.
بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بالعيون 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   (0 بتاليخ 

.33503
401P مكرر

STE LUXURY ALAA
SARL AU

لأسنالها : 100.000 دلهم

بلسجل بلتجالي : 33503

تأسيس شركة
أكتوبر   (1 بتاليخ  بالعيون  تم 

شركة ذبت بملسؤولية  إنشاء   (0(0

بملحدودة بشريك وحيد بالخصائص 

بلتالية :

 LUXURY ALAA  : بلتسنية 

ش.م.م. بشريك وحيد.

 - بلعقالي  بإلنعاش   : بلنشاط 

أعنا8 متعددة.

بملقر بالجتناعي : تجزئة بلخي4 لقم 

)35 بلطابق بلثاني بلعيون.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

بلتأسيس.
دلهم   100.000  : بملا8  لأس 

موزعة  حصة   1.000 على  مقسنة 

كالتالي :

ولد حندي  سيدي   بلسيد 

بلرشيد : 1.000 حصة.

بلتسيي4 : تم تعيين بلسيد سيدي 

وحيد  كنسي4  بلرشيد  ولد  حندي 

للشركة ملدة غي4 محدودة. 

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالعيون  بالبتدبئية  باملحكنة 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   (1 بتاليخ 

.(0(0/(5(0

402 P

STE OUMABEN PESCA
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
بتاليخ بلعرفي  للعقد   تبعا 

قوبنين  وضع  تم   (0(0 أكتوبر   13

بلشركة ذبت بملنيزبت بلتالية :

 STE OUMABEN  : بلتسنية 

PESCA

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة.

يتعلق نشاط بلشركة   : بملوضوع 

سوبء باملغرب أو خالجه :
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جنيع  بلسنك،  وشربء  بيع 
برنشطة بملتعلقة بالصيد وبلبحر...

بلشاطئ  زنقة   : بلرئي�شي  بملقر 
بلعينين  عنالة ماء   30 بربيض لقم 

بلشقة )، بلعيون.
بلرأسنا8 : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  دلهم مقسنة 

فئة 100 للوبحدة موزعة كالتالي :
 340 منصول  بمبالك  بلسيد 

حصة.
بلسيد أحند عدي 330 حصة.

بلسيد لحسن بنجامع 330 حصة.
تسيي4 بلشركة من طرف   : بإلدبلة 

بلسيد بمبالك منصول.
بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بالعيون 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   19 بتاليخ 
لقم  تجالي  سجل   (0(0/(487

.33477
403 P

 CAFE SNACK LE DOFIN
D’OR

شركة ذبت مسؤولية محدودة
برأسنا8 قدله 10.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : منر بملقاومة وشالع 
ببيدجان بملتجر لقم 3 و4

حي بملحيط، بلرباط
تفويت بلحصص

تبعا ملا جاء في محضر بلجنع بلعام 
بالستثنائي بملنعقد بتاليخ فاتح مالس 

0)0) تقرل ما يلي :
 100 بقينة  حصة   50 تفويت 
طرف  من  بلوبحدة  للحصة  دلهم 
لصالح  بلسالم  عبد  فهمي  بلسيد 

بلسيد بلجربلي ندير.
 100 بقينة  حصة   50 تفويت 
طرف  من  بلوبحدة  للحصة  دلهم 
بلسيد  لصالح  فؤبد  لحالي  بلسيد 

صديق مصطفى.
من  فؤبد  بلرحالي  بلسيد  عز8 

منصبه كنسي4.
ندير  بلجربلي  بلسيد  تعيين 
كنسي4ين  مصطفى  صديق  وبلسيد 

للشركة.

بلجربلي  للسيد  بملزدوج  بإلمضاء 
ندير وبلسيد صديق مصطفى.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 (0(0 أكتوبر   (1 بتاليخ  بالرباط 

تحت لقم 107881.
وهذب بنثابة مقتطف وبيان

404 P

VIA 2 S RECRUTEMENT
شركة ذبت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
لأسنالها : 10.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : )0)، مجنوعة 
شروق، حي بلنهضة 3، بلرباط

حل بلشركة
تبعا ملا جاء في محضر بلجنع بلعام 
بالجتناعي  باملقر  بملنعقد  بالستثنائي 

بتاليخ 8 أكتوبر 0)0) تقرل ما يلي :
أكتوبر   8 من  حل بلشركة ببتدبء 

.(0(0
إبربء  بلوفا  سلينة  بلسيدة  منح 
بدبية  تاليخ  من  تحفظ  ودون  تاما 

نشاط بلشركة حتى يومنا هذب.
بالعنوبن  بلتصفية  مكان  تعيين 
حي  مجنوعة شروق،   ،(0(  : بلتالي 

بلنهضة 3، بلرباط.
تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 
بلتجالية بالرباط في 1) أكتوبر 0)0) 

تحت لقم )10788.
وهذب بنثابة مقتطف وبيان

405 P

YASAM
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة
ذبت شريك وحيد

لأسنالها : 100.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : لقم 4)، شالع عنر 
بن بلخطاب، بلشقة لقم 8، أكدب8

بلرباط
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

في  بملؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تاليخ 3 ف 4بير 0)0) بالرباط لشركة 
ذبت مسؤولية محدودة ذبت شريك 

وحيد وقرل ما يلي :

للشركة  بالجتناعي  بملقر  تحويل 
عنر شالع   ،(4 لقم  بلرباط،   من 
أكدب8   ،8 بلشقة لقم  بن بلخطاب، 
مو�شى شالع  بلناضول،  مدينة   إلى 

بن نصي4 لقم )9 في بلطابق بلثاني.
من   4 وبالتالي تم تعديل بلفصل 

بلقانون برسا�شي للشركة.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلقانوني للشركة لدى كتابة بلضبط 
للنحكنة بلتجالية بالرباط تحت لقم 

3004 بتاليخ 8 أغسطس 0)0).
بنثابة بيان ومستخلص بلتسيي4

406 P

IM LOGISTICS
SARL

لأسنالها : 100.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : 1501 حي بملغرب 

بلعربي مسي4ة ) تنالة
بالستثنائي  بلعام  بلجنع  إن 
 IM LOGISTICS SARL للشركة 
محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 
ومقرها  دلهم   100.000 لأسنالها 
1501 حي بملغرب بلعربي   : بالجتناعي 
مسي4ة ) تنالة وبملنعقد يوم ) أكتوبر 

0)0) قرل ما يلي :
تفكيك وتصفية بلشركة مع تعيين 
كنصفي  بملصباحي  هشام  بلسيد 
بالجتناعي  بملقر  وتحديد  للشركة 
لتصفية بلشركة إلى بلعنوبن بلتالي : 

تنالة )، حي بملغرب بلعربي مسي4ة 
.1501

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 
أكتوبر   15 يوم  بتنالة  بالبتدبئية 
بالسجل   4159 لقم  تحت   (0(0

بلتجالي لقم 130145.
407 P

شركة ألطيراكسيون
ش.م.م للشريك بلوحيد

STE ALTERACTION SARL AU
حي أبي لقربق شالع 53 لقم )7 مكرل 

بلرباط
بلتأسيس

تنت  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم   (015 يوليو   31 بتاليخ  مدبولته 
وضع بلقانون برسا�شي لشركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة خاصيتها كاآلتي :

بلفرن�شي  باالختزب8   : بلتسنية 

شركة ألطي4بكسيون ش.م.م للشريك 

بلوحيد.

بملوضوع : أشغا8 بملختلفة وبلبناء.

بملدة : 99 سنة ببتدبء من تأسيس 

بلشركة.

لقربق  أبي  حي   : بالجتناعي  بملقر 

شالع 53 لقم )7 مكرل بلرباط.

بلرأسنا8 بالجتناعي : تم تحديده 

إلى  مجزء  دلهم   100.000 بنبلغ 

1000 حصة من فئة 100 دلهم.

: بلشركة تسي4 من طرف  بلتسيي4 

بلسيد بلناطو�شي بوشتى.

باملركز  بلقانوني  بإليدبع  تم  وقد 

بلجهوي لالستثنال لجهة بلرباط - سال 
- زمول - زعي4.

لقم بلتسجيل 015/6394).

408 P

JOSO-TECH MAROC
SARL AU

بستثنائي  عام  جنع  بنقت�شى 

 (0(0 سبتن 4   15 بلرباط  في  حرل 

JOSO- قرل بلشريك بلوحيد للشركة

TECH MAROC SARL AU ما يلي :

أصبح  بلذي  بلنشاط  تعديل 

كالتالي :

مركز بتصا8.

خدمة بلتوصيل.

بستي4بد وتصدير.

 (6  : بملقر بالجتناعي من  تحويل 

 3 لقم  شقة  بلسلطان  مرس  شالع 

 : إلى  بلبيضاء  بلدبل  برو8  بلطابق 

 94 5 عنالة  بلطابق برو8 شقة لقم 

زنقة نابولي بملحيط بلرباط.

بلقانون  من  و4   3 بملادة  تعديل 

برسا�شي للشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

بتاليخ   750833 تحت لقم  بلبيضاء 

1) أكتوبر 0)0).

409 P
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CAFE NUOVO شركة
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة

بلرأسنا8 بالجتناعي : 80.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : شالع سيدي محند 

 A46 بلحسن قطاع أ عنالة

حي بلثقافة، سال بلجديدة

تعديل
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بسال،   (0(0 سبتن 4   15 في  بملؤلخ 

 CAFE NUOVO - قرل مسي4 شركة 

SARL ش.م.م، ما يلي :

تفويت بلحصص بالجتناعية :

400 حصة بجتناعية  تم تفويت 

لصالح  عائدة للسيد خيجي بناصر، 

بلسيد وهبي عي�شى.

 : للشركة  بلقانوني  بلشكل  تغيي4 

محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

قدمت بلسيدة وجنين   : بلتسيي4 

نوب8 بستقالتها من منصبها كنسي4ة 

للشركة وتعيين بلسيدة بملاين عائشة 

مسي4 وحيد للشركة.

تعديل بلفصو8 1، 6، 7 و13 من 

قانون بلشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بسال  بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 

تحت لقم   ،(0(0 أكتوبر   15 بتاليخ 

.35((3

410 P

SOLUROS
SARL

تجزئة 1) شالع محند بلزلقطوني 

شقة لقم 5 حي بلنهضة تنالة

بلسجل بلتجالي 7857)1

بالستثنائي  بلجنع  بنقت�شى 

ذبت  شركة  »سولي4وس«  لشركة 

بملسجل بتاليخ  بملسؤولية بملحدودة. 

خالله  من  تم   (0(0 سبتن 4   10

دلبسة جدولة برعنا8 بآلتية :

موضوع بلشركة :
تبعا للجنع بالستثنائي قرل شركاء 
ذبت  شركة  »سولي4وس«  شركة 

بملسؤولية بملحدودة ما يلي :
عن  بن 4بهيم  سعد  بلسيد  تخلي 
 500 من حصصه وبملقدلة ب  جزء 
 1(5 بن 4بهيم  أية  لآلنسة  حصة 
 1(5 وبآلنسة غيته بن 4بهيم  حصة. 
 1(5 بن 4بهيم  لينة  وبآلنسة  حصة. 
حصة.وبلسيدة فاطنة بلزهربء بلفقي 
100 حصة. وبلسيدة خديجة طبيب 

5) حصة.
بلجديد  بلتقسيم  يصبح  وبذلك 

لرأس بملا8 كاآلتي :
 8 مالكا  بن 4بهيم  سعد  بلسيد 
بن 4بهيم  أية  وبآلنسة  حصة.   500
وبآلنسة غيته بن 4بهيم  حصة.   1(5
بن 4بهيم  لينة  وبآلنسة  حصة.   1(5
حصة.وبلسيدة فاطنة بلزهربء   1(5
100 حصة. وبلسيدة خديجة  بلفقي 

طبيب 5) حصة.
سعد  بلسيد  تفويض  تنديد 
بن 4بهيم كنسي4 وحيد للشركة ملدة 

غي4 محدودة.
ليصبح  بلقانوني  بلشكل  تعديل 
ذبت  شركة  »سولي4وس«  شركة 

بملسؤولية بملحدودة.
بلتأسي�شي  بلقانون  تحديث 

للشركة.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
سبتن 4   16 بلتجالية بالرباط بتاليخ 

0)0) تحت لقم 1031.
411 P

www.EURODEFIS.com

Expertise comptable et Audit

Tél : 05.22.48.47.24

GESGROUP
بلسجل بلتجالي لقم 551)30

وفاة بملسي4 وتعيين
مسي4 جديد

بالستثنائية  بلقربلبت  على  بناء 
سبتن 4   16 بتاليخ  بلوحيد  للشريك 
شركة   GESGROUP لشركة   (0(0
ذبت مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد بملسجلة في بلسجل بلتجالي 
بتخذ  فقد   ،30(551 لقم  تحت 

بلقربلبت بلتالية :

ألكسندل  بلسيد  وفاة  إعالن 

جولج، إلنست إلينغ.

إيلنغ  مالينا  ليبيكا  بلسيد  تعيين 

مسي4ة جديدة.

بلنظام  في  بملقابل  بلتعديل 

برسا�شي.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ بلبيضاء  بالدبل   بلتجالية 

5 أكتوبر 0)0) تحت لقم 748546.

412 P

INNOVATIONCAR
SARL AU

حسب  شركة  تأسيس  تم 

بملعطيات بلتالية :

شركة   : بلتسنية 

.INNOVATIONCAR SARL AU

 ( حي بلصديق   : بملقر بالجتناعي 
 - بلعاليا   ( بملحل بلتجالي   190 لقم 

بملحندية.

بلهدف : إصالح هياكل بلسيالبت.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

بلتأسيس.

بملا8  لأس  مبلغ   : بلرأسنا8 

10.000 دلهم.

بملزدبد  كشربدي  بحند  بلسيد 

حي  وبلساكن   1985 سبتن 4   1( في 
بلصديق ) لقم 190 بملحل بلتجالي ) 

بملحندية وبلحامل للبطاقة   - بلعاليا 

.T191808 بلوطنية لقم

بلتسيي4 : تسي4 من طرف كل من :

بلسيد أحند كشربدي.

لقد تم بإليدبع بلقانوني باملحكنة 

أكتوبر   13 في  باملحندية  بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم )131.

413 P

LOCATION AHLAM NOUR
بلسجل بلتجالي لقم 411783

قرل   (0(0 أغسطس   18 بتاليخ 

بلجنع بلعام تعيين بملديرة لفت4ة غي4 

لتحل  مومني  نولب  بآلنسة  محدودة 

بملدير  مومني  زكرياء  بلسيد  محل 

بملستقبل.

بالتوقيع  بملفوضون  برشخاص 

 LOCATION AHLAM لشركة 

بآلنسة نولب مومني وبلسيد   NOUR

محند مومني.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

 (0(0 سبتن 4   8 بتاليخ  بلبيضاء 

تحت لقم 41)745.

414 P

STE DOMAINE AHLAM
بلسجل بلتجالي لقم 373033

قرل   (0(0 أغسطس   18 بتاليخ 

بلجنع بلعام تعيين بملديرة لفت4ة غي4 

مومني ليحل  محدودة بلسيد زكرياء 

بملدير  مومني   محند  بلسيد  محل 

بملستقيل.

بالتوقيع  بملفوضون  برشخاص 

: DOMAINE AHLAM لشركة

وبلسيد  مومني  زكرياء  بلسيد 

محند مومني.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

 (0(0 سبتن 4   17 بتاليخ  بلبيضاء 

تحت لقم )74634.

415 P

STE HEZZ TAXI
SARL

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

بالستثنائي بتاليخ 14 يوليو 0)0) تم 

للشركة  بملسبق  بلحل  على  بالتفاق 

وتصفيتها.

عناد  محند  بلسيد  تعيين  تم 

بلتادلي بلحامل لبطاقة بلوطنية لقم 

بملزدبد  مغربية  جنسية   A745579

مصفي   1995 أغسطس   5 سنة 

للشركة.

مقر بلتصفية حدد ب : زبوية زنقة 

فا8 ولد بلعني4 زنقة ضاية بلرومي، 

أكدب8   (5 بلشقة لقم   44 عنالة ب 

بلرباط.
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تم وضع بملحضر بالسجل بلتجالي 

بالرباط بتاليخ 7 أكتوبر 0)0) تحت 

لقم 107464.

سجل بلتجالي لقم 8177)1.

416 P

STE NEW SANTE SERVICE
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

تم   (019 ماي   (8 بالستثنائي بتاليخ 

للشركة  بملسبق  بلحل  على  بالتفاق 

وتصفيتها.

بلرحنان  عبد  بلسيد  تعيين  تم 

بلفا�شي بلحامل لبطاقة بلوطنية لقم 

مغربية  جنسية  ذبت   AB 707573

بملزدبد سنة 0) ف 4بير 1986 مصفي 

للشركة.

عائشة   : ب  بلتصفية حدد  مقر 

شالع برطلس، زنقة أم بلربيع عنالة 

64، لقم 07  أكدب8 بلرباط.

تم وضع بملحضر بالسجل بلتجالي 

بالرباط بتاليخ 4) يونيو 019) تحت 

.D101170 لقم

417 P

 STE KHEMISSETINE

THERAPIE
SARL

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

 (0(0 يناير  فاتح  بتاليخ  بالستثنائي 

تم بالتفاق على بلحل بملسبق للشركة 

وتصفيتها.

بلعلوي  بملهدي  بلسيد  تعيين  تم 

بلوطنية  لبطاقة  بلحامل  إسناعيلي 

لقم )AA 1076 ذبت جنسية مغربية 

بملزدبد سنة 0) يونيو  1987 مصفي 

للشركة.

 384 مقر بلتصفية حدد ب : لقم 

حي بملنزه يعقوب بملنصول- بلرباط.

تم وضع بملحضر بالسجل بلتجالي 

 (0(0 أغسطس   (6 بتاليخ  بالرباط 

تحت لقم 01)106.

418 P

STE A.S HOLDING
SARL

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

بالستثنائي بتاليخ 3) يونيو 0)0) تم 

للشركة  بملسبق  بلحل  على  بالتفاق 

وتصفيتها.
بويزل  سني4  بلسيد  تعيين  تم 

لقم  بلوطنية  لبطاقة  بلحامل 

بملزدبد  مغربية  جنسية   A(4(644

مصفي   1964 يونيو   فاتح  سنة 

للشركة.

50 شالع   : مقر بلتصفية حدد ب 

أكدب8-   1 لقم  محل  بلخطاب  ببن 

بلرباط.
تم وضع بملحضر بالسجل بلتجالي 

بالرباط بتاليخ 9 سبتن 4 0)0) تحت 
.D106531 لقم

سجل بلتجالي لقم 45)60.

419 P

 STE BENIGROUP
SARL

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

بالستثنائي بتاليخ 0) يوليو 0)0) تم 

بالتفاق على ما يلي :

تغيي4 مقر بلشركة من عنالة لقم 
) شقة لقم 3 زنقة ضاية عوب أكدب8 
بلرباط إلى محل )1 زنقة مزياتة شالع 

حي  بسنيا  بلتجالي  بملركز  بمليلية 

بلرياض - بلرباط.

باملحكنة  بلقانوين  بإليدبع  تم 

 8 بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

سبتن 4 0)0) تحت لقم 106490.

سجل بلتجالي لقم 136659.

420 P

 STE LES TOMATES FAST

FOOD
بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

9) سبتن 4 0)0) قد تأسست شركة 

وبلتي تحنل بلخصائص بلتالية :

 STE LES TOMATES  : بلتسنية 

.FAST FOOD

 STE LES  : بلتجالي  بلشعال 
.TOMATES SNACK

ذبت  شركة   : بلقانونية  بلصفة 
مسؤولية محدودة.

بلهدف بالجتناعي : 
مطعم،  بلخفيفة،  بلوجبات 
صنع  خدمات  بملخابز،  بلقهوة، 

بملعجنات.
بملأكوالت بلسريعة.

منون حفالت.
لأسنا8 بلشركة : 10.000 دلهم.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 
31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.
زنقة  مكرل   1(  : بملقر بالجتناعي 

لبنان لقم 3 بملحيط - بلرباط.
بلتسيي4 : أنيطت مهنة بلتسيي4 إلى 
بلسيد محند تويجري وبلسيد لشيد 
عتيف وبلسيد عنر بنجربن لفت4ة غي4 

محدودة.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
لدى  بلتجالي  بالسجل  بلقانوني 

بملحكنة بلتجالية بالرباط.
لقم بلسجل بلتجالي 146861.

421 P

 STE DELIZ FOOD
 PROCESSING

SARL
بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 
19 أكتوبر 019) قد تأسست شركة 

وبلتي تحنل بلخصائص بلتالية :
 STE DELIZ FOOD  : بلتسنية 

. PROCESSING  SARL
.DFP : بختصال بلتسنية

ذبت  شركة   : بلقانونية  بلصفة 
مسؤولية محدودة.

بلهدف بالجتناعي : 
إنتاج بلشكوالتة.

وتصدير  وبستي4بد  وبيع  شربء 
وتجالة جنيع بملنتجات وبملوبد بلخام 
بلالزمة إلنتاج بلشوكوالتة وبلحلويات 

وإنتاج جنيع بملنتجات بلغذبئية.

توزيع وتسويق وبستي4بد وتصدير 
وبملنتجات  وبلحلويات  بلشوكوالتة 
إلى  وما  وبلقهوة  )بلشاي  بلغذبئية 

ذلك).
وتصنيع  تصنيع  عنليات  جنيع 

بملوبد بلغذبئية وبلشوكوالتة.
بملوبد  كافة  وتصدير  بستي4بد 

وبردوبت بملتعلقة بنشاط بلشركة.
وبلتجالة  وبالتجال  وبلبيع  بلشربء 
بشكل عام لجنيع بملنتجات أو بملوبد 
أو بملعدبت أو بلسلع بلجاهزة أو شبه 

بملصنعة من جنيع برنوبع.
 100.000  : بلشركة  لأسنا8 

دلهم.
من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 
31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.
أسالمة  أوالد   : بالجتناعي  بملقر 
ببن خلدون   488 بلغربية عين عتيق 
عين عتيق 000)1 بلصخي4بت تنالة.

بلتسيي4  مهنة  أنيطت   : بلتسيي4 
غي4  لفت4ة  تودلتي  زكرياء  بلسيد  إلى 

محدودة.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
لدى  بلتجالي  بالسجل  بلقانوني 

بملحكنة بالبتدبئية بتنالة.
لقم بلسجل بلتجالي 131053.

422 P

 STE CONSEIL EN
 ORGANISATION,

 STRATEGIE ET
NUMERIQUE

CORSEN
SARL

تسجيله  تم  عرفي  عقد  إثر  على 
0)0) تم  10 سبتن 4  بالرباط بتاليخ 
بلخصائص  تحنل  شركة  تأسيس 

بلتالية :
 STE CONSEIL EN  : بلتسنية 
 ORGANISATION, STRATEGIE ET

.NUMERIQUE CORSEN SARL
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بلصفة بلقانونية : شركة محدودة 
بملسؤولية.

بملقر بالجتناعي : 15 زنقة بربطا8 
شقة 4 أكدب8 - بلرباط.

بلغرض بالجتناعي : تدبي4 بلتسيي4 
وبملعلوماتيات.

من تاليخ  99  سنة ببتدبء   : بملدة 
تأسيس بلشركة.

فاتح  من   : بالجتناعية  بلسنة 
ديسن 4 من كل سنة ما   31 يناير إلى 
عدب بلسنة برولى تبتدأ بتاليخ توقيع 

قانون بلشركة.
ألف  مئة  في  محدد   : بلرأسنا8 
دلهم 100.000 دلهم مقسم إلى ألف 
حصة بجتناعية من فئة مائة دلهم 
لكل وبحدة حصص لأس بملا8 تتوزع 

على بلشكل بلتالي :
 (50  : بلسيد عبد بلقادل بلفقيه 

حصة بجتناعية.
 : أوبربهيم  بلرحيم  عبد  بلسيد 

500 حصة بجتناعية.
 (50  : بولفضول  بربهيم  بلسيد 

حصة بجتناعية.
: تم إسناد مهام بلتسيي4  بلتسيي4 

إلى بلسيد عبد بلقادل بلفقيه.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   15 بتاليخ 

بإليدبع بلقانوني 4604.
بإلمضاء

مصطفى بنيامنة

محاسب معتند

FIDUCIAIRE MUSBEN

423 P

شركة ماركيت ليدين 
جنيراسيون

ش.م.م.
لشريك وحيد

لأسنالها : 100.000  دلهم
مقرها بالجتناعي : 8 مركب بلعرفان 
ج ه E8.5 جامعي بلطابق 3 لقم 16 

- طنجة
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة
مالئنة بلقوبنين بملعنو8 بها

وإعادة صياغة بلقانون برسا�شي 
للشركة

بتاليخ  بالناظول  قربل   بنقت�شى 
أولبغ  للسيد   (0(0 أغسطس   (7
طالق بملسي4 وبلشريك بلوحيد لشركة 
شركة  جني4بسيون  ليدين  مالكيت 
وحيد  لشريك  بملسؤولية  محدودة 

تقرل ما يلي :
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة.

 E8.5 8 مركب بلعرفان ج هـ   : من 
جامعي بلطابق 3 لقم 16 طنجة.

بلى : حي بلعنربن لقم 49 بلشريحة 
برولى  سلوبن إقليم بلناظول.

بها  بملعنو8  بلقوبنين  مالئنة 
برسا�شي  بلقانون  صياغة  وإعادة 

للشركة.
بلشركة مسجلة بالسجل بلتجالي 

بالناظول تحت لقم 0767).
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 
بالناظول بتاليخ 8 أكتوبر 0)0) تحت 

لقم 3319.
رجل بلنشر وبلبيان

424 P

شركة متالرجي السالم
ش.م.م.

لأسنالها : 100.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : حي أوالد مينون 

طريق بزغنغان لقم 57 بلناظول
تأسيس شركة

تبعا للعقد بلعرفي بملؤلخ بالناظول 
وضع  تم   (0(0 سبتن 4   (1 بتاليخ 
قوبنين بلشركة ذبت بملنيزبت بلتالية :
: شركة متالرجي بلسالم  بلتسنية 

ش.م.م.
بملوضوع :

وحدة صناعية لتشكيل وتصنيع 
جنيع برجزبء بملعدنية.

وبملوبد  بلعناصر  جنيع  بستي4بد 
بلخام وتصدير بملنتجات بملصنعة.

وبلهياكل  بملختلفة  برعنا8  إنجاز 
بملعدنية.

بلعنليات  كل  إجنالية  وبصفة 
بلعقالية،  بلصناعية،  بلتجالية، 
وغي4 بلعقالية وبملالية بلتي لها عالقة 
بنوضوع  مباشرة  وغي4  مباشرة 

بلشركة قصد تطويرها.

سريان  يبتدئ  سنة   99  : بملدة 

بلنهائي  بلتأسيس  تاليخ  مفعولها من 

للشركة.
حدد لأسنا8 بلشركة   : لأسنالها 

100.000 دلهم مقسم  في مائة ألف 

 100 بنائة  حصة   1000 ألف  على 

وهذه  بلوبحدة  للحصة  دلهم 

بلحصص موزعة كاآلتي :

بلسيد بلقا�شي عبد بلسالم : 00) 

حصة.

 700  : أحند  بلقا�شي  بلسيد 

حصة.

 10  : كرينة  بلقا�شي  بلسيدة 

حصة.

بملجنوع : 1000 حصة.

بشكل  بلشركة  يسي4   : بإلدبلة 

منفصل كل من بلسيد بلقا�شي أحند 

مغربي مزدبد بالناظول وبلساكن بحي 
أوالد مينون طريق أزغنغان بلناظول 

بلوطنية  تعريف  لبطاقة  وبلحامل 

عبد  بلقا�شي  وبلسيد   PX8(5(15

بالناظول سنة  بلسالم مغربي مزدبد 
مينون  أوالد  بحي  وبلساكن   1955
وبلحامل  أزغنغان  طريق   57 زنقة 

.S 119816 لبطاقة بلتعرف بلوطنية

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 

بالناظول بتاليخ 5 أكتوبر 0)0) تحت 
لقم )7)3.

بلسجل بلتجالي عدد 08/3).
رجل بلنشر وبلبيان

425 P

شركة ج - هـ انترناسيونال
ش.م.م.

شركة محدودة بملسؤولية
لأسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : بني أنصال شالع 

بلعصافي4 حي أوالد عي�شى إقليم 
بلناظول

تأسيس شركة
تبعا للعقد بلعرفي بملؤلخ بالناظول 

وضع  تم   (0(0 سبتن 4   (3 بتاليخ 

قوبنين بلشركة ذبت بملنيزبت بلتالية :

هـ   - ج  شركة   : بلتسنية 

بنت4ناسيونا8 ش.م.م..

بملوضوع :

بلرياضية  برجهزة  بستي4بد جنيع 

وبملعدبت  بلغذبئية  وبملنتجات 

بملتدبولة لجنيع أعنا8 بلشركة.

بلعنليات  كل  إجنالية  وبصفة 

بلعقالية،  بلصناعية،  بلتجالية، 

وغي4 بلعقالية وبملالية بلتي لها عالقة 

بنوضوع  مباشرة  وغي4  مباشرة 

بلشركة قصد تطويرها.

سريان  يبتدئ  سنة   99  : بملدة 

بلنهائي  بلتأسيس  تاليخ  مفعولها من 

للشركة.

حدد لأسنا8 بلشركة   : لأسنالها 

100.000 دلهم مقسم  في مائة ألف 

 100 بنائة  حصة   1000 ألف  على 

وهذه  بلوبحدة  للحصة  دلهم 

بلحصص موزعة كاآلتي :

بلسيد بوميي جنا8 : 500 حصة.

بلسيد بلدلبز هشام  : 500 حصة.

بملجنوع : 1000 حصة.

بشكل  بلشركة  يسي4   : بإلدبلة 

منفصل كل من بلسيد بوميي جنا8 

 1986 يونيو   9 في  مزدبد  مغربي 

دوبل  بفرخانة  وبلساكن  بفرخانة 

وبلحامل  بلناظول  إقليم  بزمانين 

 S6(1866 لبطاقة بلتعريف بلوطنية

وبلسيد بلدلبز هشام مغربي مزدبد في 

4 أبريل )199 ببني بنصال  وبلساكن 

إقليم  أنصال  بني  عي�شى  أوالد  بحي 

بلتعريف  لبطاقة  وبلحامل  بلناظول 

.SA9198 بلوطنية

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 

 (0(0 أكتوبر   13 بتاليخ  بالناظول 

تحت لقم 3350.

بلسجل بلتجالي لقم 08/5).
رجل بلنشر وبلبيان

426 P
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شركة اكرام سيرام
ش.م.م.

IKRAM CERAME

SARL AU

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس
 4 في  بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ 

تكوين  تم  بالقنيطرة   (0(0 أكتوبر 

بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 

خاصياتها كالتالي :

بسم بلشركة : شركة بكربم سي4بم 

 IKRAM CERAME SARL ش.م.م. 

.AU

شالع  زبوية    : بلشركة  مقر 

مصطفى لبفعي وشالع طنجة إقامة 

بيالزير مكتب لقم 7 بلقنيطرة.

موضوع بلشركة :

وتصدير  بستي4بد  وبيع  شربء 

وتوزيع بلسي4بميك.

وتصدير  بستي4بد  وبيع  شربء 

بردوبت بلصحية وبملوبد بلصلبة.

بلتجالية  بملالكات  جنيع  تنثيل 

للسي4بميك وبملعقنات.

بكل  بلقيام  عامة  وبصفة 

بلصناعية،  بلتجالية،  بلعنليات 

بلتي  بلعقالية  أو  بملنقولة  بملالية، 

مباشر  غي4  أو  مباشر  بشكل  ترتبط 

شأنها  من  بلتي  أو  أعاله  بالنشاط 

تننية موضوع بلشركة.

لأس  حدد   : بلشركة  ما8  لأس 

ما8 بلشركة في مبلغ 100.000 دلهم 

حصة في بلشركة   1000 مقسنا إلى 

 100 منها  بلوبحدة  بلحصة  قينة 

دلهم.

 : بالط  بكربم  بلسيدة  طرف  من 

1000 حصة بقينة 100 دلهم.

بملجنوع : 1000 حصة.

بلشركة  تسي4   : بلشركة  تسيي4 

وتدبل من طرف بلسيدة إكربم بالط، 

لبطاقة  بلحاملة  بلجنسية،  مغربي 

 G3431(5 لقم  بلوطنية  بلتعريف 

بملعينة ملدة غي4 محدودة.

وقد قيدت بالسجل بلتجالي لدى 
بملحكنة بالبتدبئية بندينة بلقنيطرة 
تحت عدد 9)566 بتاليخ 14 أكتوبر 

.(0(0
427 P

شركة جنيرال انستالسيو 
وطرافو ديفر

ش.م.م.
 GENERALE D 'INSTALATION ET

TRAVAUX DIVERS
SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس

في مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
تم  بالقنيطرة   (0(0 أكتوبر   15  
بملسؤولية  ذبت  شركة  تكوين 

بملحدودة خاصياتها كالتالي :
جني4ب8  شركة   : بلشركة  بسم 
ش.م.م.  ديفر  وطربفو  بنستالسيو 
 GENERALE D' INSTALATION ET

.TRAVAUX DIVERS SARL
شالع  زبوية    : بلشركة  مقر 
مصطفى لبفعي وشالع طنجة إقامة 

بيالزير مكتب لقم 7 بلقنيطرة.
موضوع بلشركة :

أعنا8 بلبناء.
حالس برمن وبإلدبلة.

بلت4كيبات بلكهربائية وبلسباكة.
أعنا8 مختلفة.

بكل  بلقيام  عامة  وبصفة 
بلصناعية،  بلتجالية،  بلعنليات 
بلتي  بلعقالية  أو  بملنقولة  بملالية، 
مباشر  غي4  أو  مباشر  بشكل  ترتبط 
شأنها  من  بلتي  أو  أعاله  بالنشاط 

تننية موضوع بلشركة.
لأس  حدد   : بلشركة  ما8  لأس 
ما8 بلشركة في مبلغ 100.000 دلهم 
حصة في بلشركة   1000 مقسنا إلى 
 100 منها  بلوبحدة  بلحصة  قينة 

دلهم.
من طرف بلسيد خلوق بدل : 500 

حصة بقينة 100 دلهم.
 : منعم  خلوق  بلسيد  طرف  من 

500 حصة بقينة 100 دلهم.

بملجنوع : 1000 حصة.
بلشركة  تسي4   : بلشركة  تسيي4 
بدل،  بلسيد خلوق  وتدبل من طرف 
لبطاقة  بلحامل  بلجنسية،  مغربي 
 G(89146 لقم  بلوطنية  بلتعريف 
وبلسيد خلوق منعم مغربي بلجنسية 
بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
غي4  ملدة  بملعينة   G361974 لقم 

محدودة.
وقد قيدت بالسجل بلتجالي لدى 
بملحكنة بالبتدبئية بندينة بلقنيطرة 
أكتوبر   (0 بتاليخ   56759 تحت لقم 

.(0(0
428 P

STE SANATRAV MAROC
SARL AU

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم تأسيس شركة   (0(0 أكتوبر   15
بالخصائص  بملسؤولية  محدودة 

كالتالية :
سناتربف  شركة   : بلشركة  بسم 

بملغرب.
ذبت  شركة    : بلقانوني  بلشكل 
شخص  ذبت  بملحدودة  بملسؤولية 

وبحد.
3) تجزئة تننية  بملقر بالجتناعي : 

زلدب8 بوقناد8 سال بلجديدة سال.
بلبناء  مقاو8   : بلتجالي  بلغرض 

وأشغا8 متنوعة.
من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

بلتسجيل بالسجل بلتجالي.
دلهم   100.000  : ما8  بلرأس 
بقينة   حصة   1000 على  مقسنة  
على  موزعة  للحصة  دلهم   100

بلشكل بلتالي :
 1000  : مسرول  إلياس  بلسيد 

حصة.
بملسي4 : بلسيد إلياس مسرول.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع 
بالبتدبئية بسال.

 (8989 لقم  بلتجالي  بلسجل 
بتاليخ 5 نوفن 4 018).

429 P

STE BAYT AL OUM
SARL

مؤلخ  توثيقي  عقد  بنقت�شى 
أغسطس   7 بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل 
بلشريبي  توفيق  بلسيد  فوت   (0(0
حصة من بلحصص بلتي ينتلكها   9
BAYT AL OUM  لفائدة  في بلشركة 

بلسيد هشام بودليغي بدلي�شي.
بالدبل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 (0(0 أغسطس   (7 بتاليخ  بلبيضاء 
قرل بلجنع بلعام غي4 بلعادي لشركة 

BAYT AL OUMش.م.م. ما يلي :
 9 بيع  على  وبلتصديق  بملوبفقة 
أسهم من برسهم بلتي ينتلكها بلسيد 
توفيق بلشريبي لصالح بلسيد هشام 
بودليغي إدلي�شي من قبل جنيع شركاء 

.BAYT AL OUM شركة ش.م.م
من بلنظام  و7   6 تعديل بلفصل 

برسا�شي لشركة.
بلتجالي  بالسجل  بلتعديل  تم 
بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية  للنحكنة 
تحت لقم   (0(0 سبتن 4   (9 بتاليخ 
بلقانوني  لإليدبع  بالنسبة   7478(9
بالنسبة للسجل بلتجالي تحت عدد 

.((051
430 P

STE JOHARA AGRI
شركة ذبت مسؤولية محدودة

لأسنالها : 100.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : عنالة 30 شقة 08 
زنقة موالي أحند لوكيلي حسان 

بلرباط
بلسجل بلتجالي لقم 146947 

بلرباط
تأسيس

بتاليخ حرل  عرفي  لعقد   تبعا 
تم تأسيس شركة   (0(0 سبتن 4   7  
موبصفاتها  محدودة  مسؤولية  ذبت 

كالتالي :
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مسؤولية محدودة.
 STE  : بالجتناعية  بلتسنية 

.JOHARA AGRI
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بلهدف بالجناعي :
أنوبع  جنيع  وتدبي4  بستغال8 

برمالك بلفالحية.
شقة   30 عنالة   : بملقر بالجتناعي 
08 زنقة موالي أحند لوكيلي حسان 

بلرباط.
في  بلشركة  مدة  حددت   : بملدة 
99 سنة تبتدأ من تاليخ تسجيلها في 

بلسجل بلتجالي.
 100.000  : بالجتناعي  بلرأسنا8 

دلهم.
لأسنا8  حدد   : بلرأسنا8  توزيع 
مقسنا  دلهم   100.000 في  بلشركة 
حصة بجتناعية من فئة   1000 إلى 
إلى   1 دلهم للحصة مرقنة من   100
1000 ووزعت هذه بلحصص كالتالي :

 500  : بنشن�شي  مريم  بلسيدة 
حصة.

بلسيد ل�شى بربيض : 500 حصة.
بملجنوع : 1000 حصة.

بلشركاء :
مغربية  بنشن�شي،  مريم  بلسيدة 
 6 بتاليخ  بالرباط  مزدبدة  بلجنسية، 
زنقة   8 قاطنة بالرباط   1971 يوليو 
 3 بلجنيل  بملنظر  تجزئة  ليتون  بني 
بلتعريف  لبطاقة  حاملة  بلسوي�شي، 

.A5674(9 بلوطنية لقم
مغربي  بربيض،  ل�شى  بلسيد 
بتاليخ  بالرباط،  مزدبد  بلجنسية، 
بكندب  قاطن   1985 يناير   1(
  AV.NORTHMOUNT  5741
 MONTREAL H3S(H4 QC
حامل   MONTREAL CANADA
لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.A34(56(
بلسيدة مريم بنشن�شي   : بلتسيي4 
وبلسيد ل�شى بربيض، عينا كنسي4ين 

للشركة ملدة غي4 محدودة.
تسجيل  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالرباط  بلتجالي  بالسجل  بلشركة 
تحت لقم 146947 بتاليخ 1) أكتوبر 

.(0(0
من أجل بلنشر وبإلشهال

بلتسيي4

 431 P

STE CHAHIRA AGRI
شركة ذبت مسؤولية محدودة

لأسنالها : 100.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : عنالة 30 شقة 08 
زنقة موالي أحند لوكيلي حسان 

بلرباط
بلسجل بلتجالي لقم 146945 

بلرباط
تأسيس

بتاليخ حرل  عرفي  لعقد   تبعا 
تم تأسيس شركة   (0(0 سبتن 4   7  
موبصفاتها  محدودة  مسؤولية  ذبت 

كالتالي :
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مسؤولية محدودة.
 STE  : بالجتناعية  بلتسنية 

.CHAHIRA AGRI
بلهدف بالجتناعي :

أنوبع  جنيع  وتدبي4  بستغال8 
برمالك بلفالحية.

شقة   30 عنالة   : بملقر بالجتناعي 
08 زنقة موالي أحند لوكيلي حسان 

بلرباط,
في  بلشركة  مدة  حددت   : بملدة 
99 سنة تبتدأ من تاليخ تسجيلها في 

بلسجل بلتجالي.
 100.000  : بالجتناعي  بلرأسنا8 

دلهم.
لأسنا8  حدد   : بلرأسنا8  توزيع 
مقسنا  دلهم   100.000 في  بلشركة 
حصة بجتناعية من فئة   1000 إلى 
1إلى  دلهم للحصة مرقنة من   100
1000 ووزعت هذه بلحصص كالتالي :

 500  : بنشن�شي  مريم  بلسيدة 
حصة.

بلسيد ل�شى بربيض : 500 حصة.
بملجنوع : 1000 حصة.

بلشركاء :
مغربية  بنشن�شي،  مريم  بلسيدة 
بتاليخ بالرباط  مزدبدة   بلجنسية، 
 6 يوليو 1971 قاطنة بالرباط 8 زنقة 
 3 بلجنيل  بملنظر  تجزئة  ليتون  بني 
بلتعريف  لبطاقة  حاملة  بلسوي�شي، 

.A5674(9 بلوطنية لقم

مغربي  بربيض،  ل�شى  بلسيد 

بتاليخ  بالرباط،  مزدبد  بلجنسية، 

بكندب  قاطن   1985 يناير   1(

  AV.NORTHMOUNT  5741

 MONTREAL H3S(H4 QC

MONTREAL CANADA 

 حامل لبطاقة بلتعريف بلوطنية لقم

.A34(56(

بلسيدة مريم بنشن�شي   : بلتسيي4 

وبلسيد ل�شى بربيض، عينا كنسي4ين 

للشركة ملدة غي4 محدودة.

تسجيل  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بالرباط  بلتجالي  بالسجل  بلشركة 

تحت لقم 146945 بتاليخ 1) أكتوبر 

.(0(0
من أجل بلنشر وبإلشهال

بلتسيي4

 432 P

برستاذة سعيدة بلشربيبي

موثقة

184، شالع غاندي، إقامة شاكر بلدبل بلبيضاء

بلهاتف : 94.68.19/18.)).05

05.((.39.48.84

بلفاكس : 39.48.74.)).05

STE FATER MOROCCO

SARL D’AU

1 -  بنقت�شى قربل بلشريك بلوحيد 

لشركة   (014 أكتوبر   30 بتاليخ 

 FATER MOROCCO SARL D’AU

مقرها  دلهم   1.000.000 لأسنالها 

زنقة   ،10 بالجتناعي بالدبل بلبيضاء 

بلحرية بلطابق 3 - شقة 6.

إلى  بالجتناعي  بملقر  تحويل  تم 

 ،111 بملحندية،   : بلتالي  بلعنوبن 

 - بملصباحيات  بلساحلية  بلطريق 

بلحسنية.

) -  تم بإليدبع بلقانوني باملحكنة 

 (7 بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

يناير 015) تحت عدد 00566767.
للخالصة وبلبيان

433 P

برستاذة سعيدة بلشربيبي

موثقة

184، شالع غاندي، إقامة شاكر بلدبل بلبيضاء

بلهاتف : 94.68.19/18.)).05

05.((.39.48.84

بلفاكس : 39.48.74.)).05

STE FATER MOROCCO
SARL D’AU

1 -  بنقت�شى محضر قربل بلشريك 

 (014 سبتن 4   17 بتاليخ  بلوحيد 

 FATER MOROCCO SARL لشركة 

دلهم   1.000.000 لأسنالها   D’AU

مقرها بالجتناعي بالدبل بلبيضاء 10، 

زنقة بلحرية بلطابق 3 - شقة 6.

بالجتناعي من  بلرأسنا8  لفع  تم 

1.000.000 دلهم إلى 363.000.000 

بأكنلها  دلهم مكتتبة نقدب ومحرلة 

 FATER MOROCCO وترجع للشركة

.SARL D’AU

) -  تم بإليدبع بلقانوني باملحكنة 

 30 بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

سبتن 4 014) تحت لقم 558587.
للخالصة وبلبيان

434 P

برستاذة سعيدة بلشربيبي

موثقة

184، شالع غاندي، إقامة شاكر بلدبل بلبيضاء

بلهاتف : 94.68.19/18.)).05

05.((.39.48.84

بلفاكس : 39.48.74.)).05

STE FATER MOROCCO
SARL D’AU

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE

لأسنالها : 00).179.609 دلهم

بملقر بالجتناعي : 111، بلطريق 

بلساحلية بملصبحيات بلحسنية - 

بملحندية

بلسجل بلتجالي : 16163 بملحندية

بلتعريف بلجبائي : 15184666

معرف بلشركة بملشت4ك 

00204916000051 : ICE

معلومات عامة حو8 بلشركة
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بلهدف : تاجر موبد كينيائية.

بملدة : 99 سنة.

بلرأسنا8 : 00).179.609 دلهم، 

حصة   1.796.09( على  مقسم 

بجتناعية من فئة 100 دلهم للحصة 

تم  بالكامل  مدفوعة  بلوبحدة، 

 FATER SPA بكتتابها من طرف شركة

باليطالي،  للقانون  خاضعة  شركة 

 PESCARA PE VIA مقرها بالجتناعي

.A VOLTA10 CAP 651(9

بملسي4ون :

 ،1  : موطنه  خالد،  مني4  بلدباغ 

زنقة ببربهيم بلنخعي، دلج ب بلطابق 

بلدبل  معاليف   -  14 شقة  بلثاني، 

بلبيضاء.

كلزيم زكريا، موطنه : محج محند 

شقة  بلسالم،  إقامة   - بلزلقطوني 

11، بلقبيبات - بلرباط.

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

يناير   7 بتاليخ  بملنعقد  بالستثنائي 

0)0) تقرل ما يلي :

بالجتناعي  بلرأسنا8  تخفيض 

ع 4  دلهم   143.390.800 بنبلغ 

1.433.908 حصة بجتناعية،  إلغاء 

للحصة مدفوعة  دلهم   100 بقنية 

بلشركة  لأسنا8  ليصبح  بالكامل 

00).19.609) دلهم.

بلشركة  لأسنا8  تخفيض  تم 

إلى  دلهم   (19.609.(00 من 

تسجيل  بعد  دلهم   179.609.(00

 40.000.000 خسالة إجنالية بنبلغ 

حصة   400.000 بإلغاء  دلهم 

100 دلهم للحصة  بجتناعية بقينة 

بلوبحدة مقابل منح بلشريك بلوحيد 

مبلغ 40.000.000 دلهم.

برسا�شي  بلنظام  تعديل  تم 

للشركة.

بلقانوني بكتابة  تم بإليدبع    -  (

بلضبط باملحكنة بلتجالية باملحندية 

في يوم 3 ف 4بير 0)0) تحت لقم 199.
للخالصة وبلبيان

435 P

STE MENBISTRO
SARL AU
منيست4و

بلشركة بملحدودة بملسؤولية
ذبت بلشريك بلوحيد

مقرها بالجتناعي بالرباط حي 
بلطائربت زنقة مديونة لقم )1

ذبت لأسنا8 قدله 100.000 دلهم
محضر بالجتناع بلعام بالستثنائي

-  بنقت�شى عقد توثيقي محرل   1
0)0) تقرل  9 أكتوبر  بالرباط بتاليخ 

ما يلي:
من  بلشركة  لأسنا8  في  بلزيادة 
100.000 دلهم إلى 500.000 دلهم.

برساسية  بلقوبنين  تحيين 
للشركة.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  (
 (0 بملحكنة بلتجالية بالرباط بتاليخ 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 107818.
436 P

شركة بساتين طيبة
ش,ذ.م.م.

س.ت : 55363
لأسنالها : 10.000 دلهم

تأسيس
بنقت�شى عقد عرفي مسجل    -  1
 (0(0 يونيو   19 بتاليخ  بالقنيطرة 
للشركة  بلقانون برسا�شي  تم حصر 

ذ.م.م. أهدبفها كالتالي :
بلهدف : بستغال8 مطعم - بإلقامة 

وبلت4فيه.
طيبة  بساتين  شركة   : بلتسنية 

ش.ذ.م.م.
سبو  زنقة   43  : بالجتناعي  بملقر 
عنالة A إقامة لياض بملنزه مكتب لقم 

1 بلقنيطرة.
بملدة : تسع وتسعون عاما 99.

 10.000 : حدد في مبلغ  لأس ما8 
حصة   100 مئة  على  موزعة  دلهم 
دلهم   100 مائة  وبحدة  كل  قينة 

موزعة كالتالي :
بلسيد بلحسني بملهدي : 30 حصة.

بلسيد بلحسني بدل : 30 حصة.

 40  : صفاء  بلبولب�شي  بلسيدة 
حصة.

بلسيد  عين   : بلشركة  تسيي4 
ملدة  للشركة  مسي4  بملهدي  بلحسني 

غي4 محدودة.
بلسنة بالجتناعية : من فاتح يناير 

إلى نهاية ديسن 4.
برلباح : تقتطع خنسة في بملائة من 
بلقانوني  بالحتياط  لتشكيل  برلباح 

ويوزع بلباقي على بلشركاء.
لدى  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالبتدبئية  للنحكنة  بلضبط  كتابة 
 (0(0 يوليو   (7 يوم  في  بالقنيطرة 

تحت لقم 77001.
437 P

شركة ماجي بارك مهدية
ش,ذ.م.م.

س.ت : 56459
لأسنالها : 10.000 دلهم

تأسيس
بنقت�شى عقد عرفي مسجل    -  1
 (0(0 أكتوبر   ( بتاليخ  بالقنيطرة 
للشركة  بلقانون برسا�شي  تم حصر 

ذ.م.م. أهدبفها كالتالي :
  - تشغيل مالهي وألعاب   : بلهدف 

أعنا8 مختلفة - تجالة.
بالك  ماجي  شركة   : بلتسنية 

مهدية ش.ذ.م.م.
 ( لقم  بوتيك   : بالجتناعي  بملقر 
 - إقامة بلكوثر بئ4 بلربمي     1 عنالة 

بلقنيطرة.
بملدة : تسع وتسعون عاما 99.

 10.000 : حدد في مبلغ  لأس ما8 
حصة   100 مئة  على  موزعة  دلهم 
دلهم   100 مائة  وبحدة  كل  قينة 

موزعة كالتالي :
 (5  : بلسيد بلقاشمي عبد بلعزيز 

حصة.
بلسيد منصول طالق : 75 حصة.

بلسيد  عين   : بلشركة  تسيي4 
مسي4 للشركة  بلقاشمي عبد بلعزيز  

ملدة غي4 محدودة.
بلسنة بالجتناعية : من فاتح يناير 

إلى نهاية ديسن 4.

برلباح : تقتطع خنسة في بملائة من 
بلقانوني  بالحتياط  لتشكيل  برلباح 

ويوزع بلباقي على بلشركاء.
لدى  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالبتدبئية  للنحكنة  بلضبط  كتابة 
 (0(0 أكتوبر   6 يوم  في  بالقنيطرة 

تحت لقم 79495.
438 P

شركة منصورين بريفي
ش,ذ.م.م.

س.ت : 55685
لأسنالها : 10.000 دلهم

تأسيس
بنقت�شى عقد عرفي مسجل    -  1
 (0(0 أغسطس   8 بالقنيطرة بتاليخ 
للشركة  بلقانون برسا�شي  تم حصر 

ذ.م.م. أهدبفها كالتالي :
بلهدف : بستشالة إدبلية -  بلتعليم 

بملستنر.
بلتسنية : شركة منصولين بريفي 

ش.ذ.م.م.
 7 لقم  بوتيك   : بالجتناعي  بملقر 
 - إقامة بلكوثر بئ4 بلربمي     1 عنالة 

بلقنيطرة.
بملدة : تسع وتسعون عاما 99.

 10.000 : حدد في مبلغ  لأس ما8 
حصة   100 مئة  على  موزعة  دلهم 
دلهم   100 مائة  وبحدة  كل  قينة 

موزعة كالتالي :
 50  : بلسيد بلقاشمي عبد بلعزيز 

حصة.
بلسيد منصول طالق : 50 حصة.

بلسيد  عين   : بلشركة  تسيي4 
مسي4 للشركة  بلقاشمي عبد بلعزيز  

ملدة غي4 محدودة.
بلسنة بالجتناعية : من فاتح يناير 

إلى نهاية ديسن 4.
برلباح : تقتطع خنسة في بملائة من 
بلقانوني  بالحتياط  لتشكيل  برلباح 

ويوزع بلباقي على بلشركاء.
لدى  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالبتدبئية  للنحكنة  بلضبط  كتابة 
بالقنيطرة في يوم 7) أغسطس 0)0) 

تحت لقم 78887.
439 P
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شركة روزاتيك

ش.ذ.م.م.

للشريك بلوحيد

س.ت 47601

مؤلخ  عرفي  عقد  بنوجب    -  1

بالقنيطرة   (0(0 أغسطس   13 في 

للشريك  ش.ذ.م.م.  لوزبتيك  لشركة 

دلهم   10.000 لأسنالها  بلوحيد 

زبوية   (4 ومقرها بالجتناعي في زنقة 

بلصناعي  بلحي   ( لقم   13 زنقة 

بلقنيطرة ما يلي :

للشركة  بالجتناعي  بملقر  تغيي4 

بنننصول  كحيالت  دوبل  إلى  ونقله 

بنننصول  جلو8  أوالد  برحد  سوق 

بلقنيطرة.

تعديل بلقانون برسا�شي للشركة.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم    -  (

بالبتدبئية  للنحكنة  بلضبط  كتابة 

بالقنيطرة في 3) سبتن 4 0)0) تحت 

لقم 90)79.

440 P

شركة ماس نتيغ

ش.ذ.م.م للشريك بلوحيد

س.ت 37969

بملصادقة على تفويت حصص 
بجتناعية

بستقالة مسي4 بلشركة
تعيين مسي4 جديد للشركة
تعديل بلقانون برسا�شي

بنوجب عقد عرفي مؤلخ في   -  1 

بالقنيطرة  مسجل   (0(0 أكتوبر   9

»ماس  قرل بلشريك بلوحيد لشركة 

بلوحيد  للشريك  ش.ذ.م.م  نتيغ« 

ومقرها  دلهم   10.000 لأسنالها 

بالجتناعي بالقنيطرة تجزئة بلشعبي، 

حي برطلس )، لقم 46)، ما يلي :

بملصادقة على تفويت 100 حصة 

بجتناعية للسيد بوحلوفة بملصطفى 

لفائدة بلسيد بوحلوفة محند.

بوحلوفة  بلسيد  بستقالة 

بملصطفى، بلحامل للبطاقة بلوطنية 

كنسي4  مهامه  من   G(65713 لقم 

للشركة.

محند،  بوحلوفة  بلسيد  تعيين 

لقم  بلوطنية  للبطاقة  بلحامل 

غي4  ملدة  للشركة  مسي4   G413(18

محددة.

تعديل بلقانون برسا�شي للشركة.

لدى  تم   : بلقانوني  بإليدبع   -  (

بالبتدبئية  للنحكنة  بلضبط  كتابة 

بالقنيطرة في 14 أكتوبر 0)0) تحت 

لقم 79647.
من أجل بالستخالص وبلبيان

441 P

مكتب بلدلبسات كنتوس ش.ذ.م.م

بلدلبسات بلقانونية، بلجبائية وبلعقالية

بالستيطان بلجناعي للشركات

4، زنقة وبد زيز، لقم 13، بلرباط، أكدب8

بلهاتف/ بلفاكس : 03 75 77 0537

بلهاتف : )3 01 68 0537

 GROUPE EXPORTATION

QUEBEC

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تنالة، عين عتيق، بملنطقة 

بلصناعية ببن خلدون، بقعة 4

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

7)1019/ بلرباط

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة
مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

قرل   ،(0(0 سبتن 4   5 في  بالرباط 

تحويل  بالستثنائي  بلعام  بلجنع 

تنالة،  من  للشركة  بالجتناعي  بملقر 

ببن  بلصناعية  بملنطقة  عتيق،  عين 

بلصخي4بت،  إلى   4 بقعة  خلدون، 

بملنطقة بلصناعية، مكتب في بلطابق 

بلثاني من نصف بلبقعة 3).

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   14 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 107686.

442 P

ديوبن برستاذ هشام بلرحنوني بالدلي�شي

موثق

34، فضاء بلنخيل، بلطابق بلثاني، زنقة شرم 

بلشيخ، بملعاليف، بلدبل بلبيضاء

بلهاتف : 61 19 3) ))05

IT FOR AFRICA
شركة ذبت مسؤولية محدودة

تأسيس
حرل  توثيقي  عقد  بنقت�شى   -  1

بلرحنوني  هشام  برستاذ  بديوبن 

بلبيضاء  بالدبل  موثق  بالدلي�شي 

0)0) تم تأسيس  11 سبتن 4  بتاليخ 

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلخاصيات بلتالية :

بلتسنية : IT FOR AFRICA شركة 

ذبت مسؤولية محدودة.

غرض بلشركة :

بستي4بد وتصدير وتوزيع منتجات 

بلكنبيوتر وبملنتجات باللكت4ونيات ؛

أجهزة  وتشغيل  وإنتاج  تصنيم 

بإللكت4ونية،  وبملنتجات  بلكنبيوتر 

تقديم بلخدمات وبملشولة وتصنيم 

وتركيب  وتجهيز  وتحليل  ودلبسة 

أنظنة  وتحسين  وبستخدبم  وإدبلة 

بلكنبيوتر وبرنظنة بإللكت4ونية ؛

وتسويق  ومبيعات  مشت4يات 

بإللكت4ونية،  وبملنتجات  بلكنبيوتر 

في بملغرب وفي بلخالج بكل بلوسائل، 

وبملخازن،  بإللكت4ونية،  بلتجالة 

إطال  في  وبيعها  بملنتجات  وتسويق 

بجتناعات بلتي تقام مباشرة في مناز8 

بلتجالية  بلعنليات  وجنيع  بلزبناء، 

بشكل  بملرتبطة  وبملالية  وبلصناعية 

مباشر أو غي4 مباشر بغرض بلشركة ؛

بلتجالية  بلعالمات  تنثيل 

بشكل  بملرتبطة  وبملالية  وبلصناعية 

مباشر أو غي4 مباشر بغرض بلشركة.

شربء وبيع وتسويق وتأجي4 وتوزيع 

بأغربض  بملتعلقة  بملنتجات  جنيع 

بلشركة ؛

بملكاتب  جنيع  وتشغيل  إنشاء 

وفي  بملغرب  في  وبلفروع  وبلوكاالت 

بلخالج ؛

جنيع  وتأجي4  بستئجال  بمتالك، 
لتلبية  بملستودعات  أو  بلعقالبت 

بحتياجات بلشركة ؛
بلالزمة  وبملنتجات  بملوبد  بستي4بد 

لإلنتاج ؛
بملشالكة في كل حصة أو مصلحة، 
أو  مباشر  بشكل  كان،  شكل  بأي 
أو  بلشركات  جنيع  في  مباشر،  غي4 
إضافي  أو  مناثل  لغرض  بملؤسسات 

لغرض بلشركة ؛
أي معاملة مرتبطة  وبشكل عام، 
كليا  مباشر،  غي4  أو  مباشر   بشكل 
أو جزئيا، بأي من بملعامالت بملذكولة 
أعاله وذلك لتسهيل أو تعزيز أو تطوير 
أعنا8 بلشركة، وكذلك أي بملشالكة، 
بملباشرة أو غي4 بملباشرة بأي شكل من 
برشكا8، في بلتعهدبت ذبت برغربض 

بملناثلة أو ذبت بلصلة.
بلبيضاء،  بلدبل   : بملقر بالجتناعي 
بلطابق  بملومن،  عبد  شالع   (0(

برل�شي، لقم 5.
بملدة : 99 سنة.

بملساهنات :
 5.000 بلفقدي  بملهدي  بلسيد 

دلهم ؛
 5.000 بالبربهيمي  عنر  بلسيد 

دلهم.
دلهم   10.000  : لأسنا8 بلشركة 
مقسنة على 100 حصة من فئة 100 

دلهم لكل وبحد ومجزئة كنا يلي :
بلسيد بملهدي بلفقدي 50 حصة ؛
بلسيد عنر بالبربهيمي 50 حصة ؛

بملجنوع 100 حصة.
بلسيد عنر بالبربهيمي   : بلتسيي4 

ملدة غي4 محددة.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
 (0(0 أكتوبر   14 بتاليخ  بلبيضاء 

تحت لقم 749619.
بكتابة  بلشركة  تسجيل  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
 (0(0 أكتوبر   14 بتاليخ  بلبيضاء 

تحت لقم 475695.
للخالصة وبلبيان

برستاذ هشام بلرحنوني بالدلي�شي

443 P
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HALLAJ
SARL

حالج ش.م.م
برأسنا8 : 1.500.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : 44، زنقة تادلة، 
بلطي4بن، بلرباط

I.C.E. 001.532.977.000.006
تحويل مقر بلشركة

I - بقربل من بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملنعقد يوم ) يناير 0)0)، قرل شركاء 

شركة »حالج« ش.م.م ما يلي :
بلكائن  بملقر  تغيي4 بستخدبم   -  1
بلطي4بن  تادلة،  زنقة   44 بالرباط، 
وبلذي بستعنل سالفا كفرع ليصبح 
من  ببتدبء  للشركة  بالجتناعي  بملقر 
يوم بلجنع بلعام وبذلك تم تحويله 
جبل  زنقة   44 بلقرية،  سال،  من 
إلى  بلنصر  حي   ،8 بلقطاع  بلزب8، 

بلرباط 44 زنقة تادلة، بلطي4بن.
)بملقر  بلرببع  بلفصل  تغيي4   -  (
بالجتناعي) من بلقانون برسا�شي تبعا 

لذلك.
لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  II
كتابة ضبط بملحكنة بلتجالية ملدينة 
تحت   (0(0 أكتوبر   (1 بلرباط يوم 
وتم تسجيل بلشركة   107.867 لقم 
بالسجل بلتجالي ملدينة بلرباط تحت 

لقم 7)1469.
مقتطف وبيان لإلشهال

444 P

STE RETAL MAISON
 SARL

تحويل بملقر بالجتناعي
بالستثنائي  بلعام  للجنع  تبعا 
 (0(0 سبتن 4   (9 بتاليخ  بملنعقد 
 RETAL MAISON SARL قرلت شركة

ش.م.م لأسنالها 100.000 دلهم.
إلى  للشركة  بالجتناعي  بملقر  نقل 
شقة لقم 4 زنقة جنيف، عنالة 7)، 

بلطابق بلثاني، حي بملحيط، بلرباط.
تعديل بلنظام برسا�شي للشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 (0(0 أكتوبر   19 بتاليخ  بالرباط 

تحت لقم 107778.
من أجل بالستخالص وبلبيان

445 P

بئتنانية فدبد ش.ذ.م.م
5 بملركز بلتجالي ببن سينا، أكدب8، بلرباط

بلهاتف : 81 59 77 0537/ )7 59 77 0537

ADVANCE CAPITAL INVEST
SARL

تحويل بملقر بالجتناعي
تعديل بلقانون برسا�شي للشركة

بلعام  بلجنع  محضر  حسب 
بالستثنائي بملنعقد بتاليخ 14 سبتن 4 
»بدفانس  شركة  قرل شركاء   ،(0(0
ذبت  ش.ذ.م.م  بنفيسط«  كابيطا8 
وبلتي  دلهم   100.000 بلرأسنا8 
بلسوي�شي  بلرباط   : يوجد مقرها ب 
عقال  بلسادس  محند  شالع   571

ماتيس بلوك ب بلطابق ) ما يلي :
من  بالجتناعي  بملقر  تحويل 
 ،571 بلسوي�شي  بلرباط   : بلعنوبن 
عقال ماتيس  شالع محند بلسادس، 
زنقة   : إلى بلعنوبن   ( بلوك ب بلطابق 
لوك)  زنقة جن4ب8  )سابقا  بلبساتين 
 (4 لقم  بملكتب   10 لقم  بلعنالة 
 (01(0 حي بنجدية  بلطابق بلثالث، 

بلدبل بلبيضاء.
تعديل بلقانون برسا�شي للشركة 
كنا هو منصوص عليه في بملادة 5.96 

من بلقانون.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   (1 بتاليخ 

.107851
446 P

بئتنانية فدبد ش.ذ.م.م
5 بملركز بلتجالي ببن سينا، أكدب8، بلرباط

بلهاتف : 81 59 77 0537/ )7 59 77 0537

R B LUXURY EVENTS
SARL

تغيي4 تسنية بلشركة
تجديد بلقانون برسا�شي

بلعام  بلجنع  محضر  حسب 
بالستثنائي بملنعقد بتاليخ 3) سبتن 4 
 R B شركة  شركاء  قرل   ،(0(0
برأسنا8   LUXURY EVENTS SARL
 100.000 دلهم وبلتي يوجد مقرها ب : 
بلرباط  شالع باتريس لومومبا،   101

قرلوب ما يلي :

 R B من  بلشركة  تسنية  تغيي4 
 RB EVENT إلى   LUXURY EVENTS
وتبعا   AND COMMUNICATION
بلنظام  من  بلثاني  بلبند  فإن  لذلك 
على  سيصبح  للشركة  برسا�شي 

بلشكل بلتالي :
 RB EVENT : بلتسنية بالجتناعية
.AND COMMUNICATION SARL
كنا  برسا�شي  بلقانون  تجديد 

ينص عليه بلقانون لقم 5.96.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   (1 بتاليخ 

.107851
447 P

SODIFOMAB
SARL AU

حي بملنزه، لقم 1440، يعقوب 
بملنصول، بلرباط

بنقت�شى عقد عرفي بتاليخ فاتح 
بلتناز8  بنوجبه  تم   (0(0 أكتوبر 
 1000 وعددها  برسهم  جنيع  عن 
يوسف،  بولغنام  بلسيد  من  سهنا 
بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
فؤبد  بلسيد  إلى   4(464AA لقم 
بلحيدبوي، بلحامل لبطاقة بلتعريف 
وبلساكن   E16000 لقم  بلوطنية 
بالدبل بلبيضاء، سيدي معروف، حي 

نجاح بلوك ه لقم 69.
تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 
أكتوبر   (0 يومه  بالرباط  بلتجالية 
0)0) بطريق إلكت4ونية على بلساعة 

.1(H57MN
448 P

SOLUTION MTS BUREAUX
SARL AU

زنقة مبالك بلباكي، لقم 5، 
بلقبيبات، بلرباط

بتاليخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
تم بنوجبه بلتناز8   (0(0 أكتوبر   8
عن بلسهم من بلسيد بولغنام عبد هللا 
وبلسيد بولغنام حسن ب 500 سهنا 
إلى بلسيد بملهدي  لكل منهنا لفائدة، 
بلتعريف لبطاقة  بلحامل  أشياخ، 

 بلوطنية لقم س ب 304754، برسهم 
بملتناز8 عنها سهنا 1000.

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 
أكتوبر   (0 يومه  بالرباط  بلتجالية 
0)0) بطريق إلكت4ونية على بلساعة 

.1(H57
449 P

 ABDELMOUMEN LUXURY
RENTAL

SARL
في  بلعرفي  بلعقد  تسجيل   تاليخ 

9 سبتن 4 0)0) بالرباط.
بلهدف بالجتناعي : كربء بلسيالبت 

بدون سائق.
لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 
100 دلهم للحصة وبملقسنة كالتالي :

 500 مريم  بملومن  عبد  بلسيدة 
حصة ؛

 500 بملومن سفيان  بلسيد عبد 
حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي.

بملقر : 79 شالع ببن سينا، بلطابق 
بلثاني، بلشقة لقم 8، أكدب8، بلرباط.

بملومن  عبد  بلسيدة   : بلتسيي4 
مريم.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 
.146915

450 P

NICE PARA SERVICE
SARL

في  بالستثنائي  بلعام  للجنع  تبعا 
محدودة  للشركة  بالجتناعي  بملقر 

بملسؤولية قرل شركاؤها ما يلي :
بنبلغ   : بلشركة  لأسنا8  زيادة 
لأس  وتخفيض  دلهم   1.(00.000

بملا8 بنبلغ قدله 1.100.000 دلهم.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   (1 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0) تحت بلرقم 107848.
451 P
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 SCIENTIFIC STUDY AND
ENERGETIC SYSTEM

SARL AU
تصفية

 16 بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 SCIENTIFIC بالرباط   (016 ماي 
 STUDY AND ENERGETIC
لأسنالها   SYSTEM SARL AU
100.000 دلهم سجلها بلتجالي لقم 
بملقاومة  شالع  ب  مقرها   1(5801
 ،91 وزنقة لندن عنالة كرنصن لقم 

بملحيط بلرباط قرل ما يلي :
قفل بلتصفية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   (( بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 107904.
452 P

 CCM مكتب بلحسابات وبالستشالة
CONSEILS ش.م.م

لقم 136، شالع بلقاهرة، كومطربف 1 بلطابق 
برو8، شقة لقم )، تنالة

بلهاتف : 48 )4 64 0537 
بلفاكس : 64 47 64 0537

AYA AGRO INDUSTRIE
SARL AU

بلزيادة وبلتخفيض في لأسنا8 
بلشركة

في  مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
 AYA 30 سبتن 4 0)0) قرلت شركة
 AGRO INDUSTRIE SARL AU
ش.م.م ذبت بلشريك بلوحيد ما يلي :

1 - زيادة في لأسنا8 بلشركة : من 
دلهم   890.000 إلى  دلهم   40.000

بزيادة 850.000 دلهم.
) - بلتخفيض في لأسنا8 بلشركة 
لحذف  دلهم   740.000 بحذف 
في  بلشركة  على  بملت4بكنة   بلخسائر 

31 ديسن 4 019).
برسا�شي  بلقانون  تحيين   -  3

للشركة.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   19 بتاليخ 

.107771
453 P

DIGITAL FOR BROTHERS
SARL AU

برأسنا8 : 10.000 دلهم
 لقم 6 مكرل، بلطابق بلسفلي، 

بلوك »د« شالع 1) غشت، خريبكة
مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى   -  1
 (0(0 أكتوبر  فاتح  في  بخريبكة 
لشركة  برساسية  بلقوبنين  سنت 
ذبت مسؤولية محدودة لها بملنيزبت 

بلتالية :
 DIGITAL FOR  : بلتسنية 
BROTHERS SARL AU ش.ذ.م.م ش.و.
تقنيات  تطوير   : بملوضوع 

بملعلوميات.
مكرل،   6 لقم   : بالجتناعي  بملقر 
بلطابق بلسفلي، بلوك »د«، شالع 1) 

غشت، خريبكة.
بلشركة  صالحية  مدة   : بملدة 
من تاليخ  سنة ببتدبء   99 حددت في 
في  إال  بلتجالي  بلسجل  في  تسجيلها 
في  أو  روبنه  بلسابق  بالنحال8  حالة 

حالة بلتنديد.
 10.000  : بالجتناعي  بلرأسنا8 
دلهم موزعة إلى 100 حصة من فئة 
100 دلهم للحصة وبملنسوبة كالتالي 

إلى :
بلحسن بلبوهالي 100 حصة.

بلبوهالي  بلحسن  عين   : بلتسيي4 
مسي4 للشركة ملدة غي4 محددة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بخريبكة 
 بتاليخ 14 أكتوبر 0)0) تحت لقم 783 

وبالسجل بلتجالي تحت لقم 1)66.
454 P

مكتب بلدلبسات كنتوس ش.ذ.م.م
بلدلبسات بلقانونية، بلجبائية وبلعقالية 

بالستيطان بلجناعي للشركات
4، زنقة وبد زيز، لقم 13، بلرباط، أكدب8

بلهاتف/ بلفاكس : 03 75 77 0537

بلهاتف : )3 01 68 0537

SOMESTIM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

 ذبت بلشريك بلوحيد
بلرباط، حي بلنهضة 1 إضافي، لقم 5، 

بلطابق بلثالث

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
79))14 بلرباط

توسيع نشاط بلشركة
بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بالرباط 
بلشريك  قرل   (0(0 سبتن 4   (3 في 
بلوحيد للشركة توسيع نشاط بلشركة 

ليصبح كالتالي :
تاجر معدبت وموبد علنية، تربوية 

وطبية ؛
بالستي4بد وبلتصدير ؛

بلطبية  برجهزة  وتسويق  بستي4بد 
وبلتجنيلية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   1( بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 107578.
455 P

BFZ CONSULTING
زنقة دكال عنالة 5 لقم 6، بملحيط، بلرباط

 BENJELLOUN ET KABBAJ
TASTE

شركة ذبت مسؤولية محدودة
لأسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 79 شالع ببن 
سينا، بلشقة لقم 14، أكدب8، 

بلرباط
لقم بلسجل بلتجالي : 140567

بيع بلحصص
 بلزيادة في لأسنا8 بلشركة 

وتغيي4 بملقر بالجتناعي  للشركة
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
شركة  شركاء  قرل  بالستثنائي، 
 BENJELLOUN ET KABBAJ TASTE
محدودة،  مسؤولية  ذبت  شركة 
مقرها بالجتناعي 79 شالع ببن سينا، 
بلرباط  أكدب8،   ،14 لقم  بلشقة 
تحت  بلتجالي  بلسجل  في  بملسجلة 

لقم 140567 ما يلي :
بملصادقة وبملوبفقة على :

100 حصة من طرف بلسيد  بيع 
أحند بن جلون لصالح بلسيد موالي 

بملهدي ل�شى بلسباعي ؛
100 حصة من طرف بلسيد  بيع 
بلقباج لصالح بلسيد موالي  ياسين 

بملهدي ل�شى بلسباعي.

بلزيادة في لأسنا8 بلشركة

بلزيادة في لأسنا8 بلشركة بقينة 

لأسنا8  ليصبح  دلهم   (0.000

بلشركة 0.000)1 دلهم.

تغيي4 بملقر بالجتناعي للشركة.

مقر  تغيي4  بلعام  بلجنع  قرل 

سينا،  ببن  شالع   79 من  بلشركة 

إلى  بلرباط  أكدب8،   14 لقم  بلشقة 

فلولنس،  زنقة   (4 بلجديد  بملقر 

بملحيط، بلرباط.

تعديل بلقانون برسا�شي للشركة.

وقد تم بإليدبع بلقانوني في بملحكنة 

بلتجالية بالرباط تحت لقم 107767 

بتاليخ 19 أكتوبر0)0).

456 P

BFZ CONSULTING

زنقة دكال عنالة 5 لقم 6، بملحيط، بلرباط

STE ANDAS LIZIRRAA
شركة ذبت مسؤولية محدودة

لأسنالها : 100.000 دلهم

 مقرها بالجتناعي : زنقة دكال، 

عنالة 5، لقم 6 بملحيط، بلرباط

تأسيس شركة
 STE ANDAS  : بلتسنية 

.LIZIRRAA

ذبت  شركة   : بلقانونية  بلصفة 

مسؤولية محدودة.

بالدلي�شي  بلسيد   : بلشركاء 

سلنان  بلسيد  حاتم،  بلسناللي 

بلعندس وبلسيد شال8 أمين.

بلهدف بالجتناعي : مقاو8 فالحي، 

تسيي4 بملزبلع.

لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

100 دلهم للحصة بلوبحدة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

دكال  زنقة   : بالجتناعي   بملقر 

عنالة 5، لقم 6، بملحيط، بلرباط.

بلشركة  تسيي4  سيتم   : بلتسيي4 

من طرف بلسيد بالدلي�شي بلسناللي 

حاتم ملدة غي4 محددة.
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بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلقانوني باملحكنة بلتجالية بالرباط.

 لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
تم بلتقييد في بلسجل بلتجالي تحت 
لقم 5)1468 بتاليخ 19 أكتوبر 0)0).
457 P

MEDNASS CAR
SARL AU

تكوين شركة محدودة بملسؤولية 
ذبت بلشريك بلوحيد

بالرباط  مؤلخ  محضر  بنقت�شى 
18 أغسطس 0)0) تم وضع بلقوبنين 
برساسية لشركة محدودة بملسؤولية 

ذبت بلشريك بملنيزبت بلتالية :
بدون  بلسيالبت  كربء   : بلهدف 

سائق.
شالع ببن سينا،   ،79 لقم   : بملقر 
8، أكدب8،  بلطابق بلثاني، شقة لقم 

بلرباط.
بنا  بملا8  لأس  حدد   : بملا8  لأس 

قدله 100.000 دلهم.
تدبل بلشركة من طرف   : بلتسيي4 
بلسيد محند ل�شى قريقش ملدة غي4 

محدودة.
بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
تحت لقم   (0(0 سبتن 4   (9 بتاليخ 

بلسجل بلتجالي 145993.
458 P

STE PECHE LAMRAHI
SARL AU

بتاليخ  بملؤلخ  بملحضر   بنوجب 
بلجنع  قرل   (0(0 سبتن 4   (3
 PECHE لشركة  بالستثنائي 
ذبت  شركة   LAMRAHI SARL AU
وبحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
وبلكائنة  دلهم   30.000 لأسنالها 
ح.ي.م   ،134 لقم   3 بمل   O بلوك 
بلتالية  بلقربلبت  بتخاذ  بلرباط 

بالت4ب�شي وبإلجناع :
تفويت بلحصص :

إلى  ملربحي  بلنبي  عبد  بلسيد  من 
 %50 بنسبة  بيدلبل 4يك  بلسيد 
بلسهم  قينة  سهم   150 يعاد8  ما 

أصبح  وبذلك  دلهم   100 بلوبحد 
تقسيم بلحصص كاآلتي :

 150 ملربحي  بلنبي  عبد  بلسيد 
حصة ؛

بلسيد بيدلبل 4يك 150 حصة.
تحويل بلشكل بلقانوني للشركة :

بملسؤولية  ذبت  شركة  من 
شركة  إلى  وحيد  بشريك  بملحدودة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   (0 بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 107807.
459 P

MERNOV
SARL AU

بلعام  بلجنع  لقربلبت  تبعا 
 (0(0 سبتن 4   11 بتاليخ  للشركاء 
 MERNOV SARL AU لشركة 
عنوبنها بلتجالي : سانية حناني، زنقة 
بالسناعلية، لقم 55، سيدي مو�شى، 

سال تقرل ما يلي :
حكوكة  حياة  بلسيدة  تعيين 

مسي4ة جديدة للشركة غي4 شريكة.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بسال  بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   1( بتاليخ 

.35(14
460 P

GO2S
في  مؤلخ  عقد  ملقرلبت   تبعا 
)) أغسطس 0)0) تم وضع بلقانون 
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

محدودة باملنيزبت بلتالية :
.GO(S SARL : بلتسنية

زنقة   1( لقم   : بالجتناعي  بملقر 
بلسهب، حي بالنبعاث، تجزئة بندلي، 

سال.
بملوضوع : نقل بملستخدمين.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتأسيس بلفعلي للشركة.

: تسي4 بلشركة من طرف  بلتسيي4 
بلسيد عز بلدين بلسرغيني ملدة غي4 

محددة.

100.000 دلهم سعر   : بلرأسنا8 

100 دلهم للحصة مقسنة كنا يلي :

عز بلدين بلسرغيني 500 حصة ؛

بشرف بوهو 500 حصة ؛

بملجنوع 1000 حصة.

بلسنة بالجتناعية : تبتدئ في فاتح 

يناير وتنتهي في 31 ديسن 4.

بملحكنة  لدى  بلقانوني  بإليدبع 

أكتوبر   1( بتاليخ  بسال  بالبتدبئية 

0)0) بلسجل بلتجالي لقم 091)3.

461 P

STE ZEROUAL HOLYWOOD
SARL AU

تأسيس شركة
1 - بنقت�شى عقد عرفي بالناضول 

تم   (0(0 أكتوبر  فاتح  بتاليخ 

لشركة  برسا�شي  بلقانون  تأسيس 

لها  وبلتي  بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

بملنيزبت بلتالية :

هوليود«  »زلوب8   : بلتسنية 

ش.م.م.

بملوضوع : بلشركة ذبت هدف 

بلوطن  دبخل  برموب8  تحويل 

وخالج بلوطن، صرف بلعنالت.

بلحسن  شالع   : بالجتناعي  بملقر 

إقليم  بملركز،  بلزهرة،  عين  بلثاني، 

بلدليوش.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تسجيل بلشركة في بلسجل بلتجالي.

لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

مقسم إلى 1000 حصة ب 100 دلهم 

للحصة.

كنسي4  زلوب8  محند   : بلتسيي4 

غي4  ملدة  بلشركة  لشؤون  وحيد 

محدودة.

لدى   بلقانوني  بإليدبع  تم   -  (

بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط  كتابة 

بتاليخ   68 لقم  تحت   بالدليوش 

14 أكتوبر 0)0).

462 P

جنضيك

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لأسنالها : 1.000.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : 30 شالع عقبة، 

شقة لقم 11، أكدب8، بلرباط

بملنعقد  بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

بصفة غي4 عادية يوم 4 سبتن 4 019) 

قام مساهنوب بلشركة بنا يلي :

1 - موبفقة بلجنيع على بيع 4000 

جيليا  شركة  من  بجتناعية  حصة 

هولدين إلى شركة أوغليس هولدينغ 

وبلسيد محند غنام.

موبفقة على بستقالة بلسيد   -  (

بلتسيي4  مهنة  من  بندحنان  جنا8 

بنعنال  فهد  بلسيد  وتعيين  بلشركة 

وبلسيد محند غنام كنسي4ي جديد 

للشركة.

بلسيد فهد  وبذلك يكون إمضاء 

بنعنال وبلسيد محند مربد غنام أو 

محند  وبلسيد  بنعنال  فهد  بلسيد 

جنيع  في  عليه  بملعتند  هو  غنام 

بملعامالت مع كل بإلدبلبت وبربناك.

نقل بملقر بالجتناعي للشركة   -  3

 ،11 لقم  شالع عقبة شقة   30 من 

حي   1 إلى بقعة منة  بلرباط  أكدب8، 

بلصناعي، عين عتيق.

4 - تعديل بلفصو8 4، 6 و14 من 

وتحديثه  للشركة  برسا�شي  بلقانون 

نتيجة لذلك.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بندينة 

بتاليخ   4171 لقم  تحت   تنالة 

حصلت  وعليه   (0(0 أكتوبر   19

لقم  بلتجالي  بلسجل  على  بلشركة 

.131011
من أجل بلنشر وبإلخالص

مسي4 بلشركة

463 P
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W.Y.RESTO
SARL AU

67، حي بلعيون، طابق بلثالث، 

عنالة لقم 5، بملحندية

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية 
للشريك بلوحيد

بنقت�شى عقد عرفي حرل باملحندية 

تم إنشاء   (0(0 سبتن 4   14 في تاليخ 

محدودة  لشركة  برسا�شي  بلقانون 

بملسؤولية للشريك بلوحيد خصائصها 

كالتالي :
بلتسنية : »و.ي. ليسطو«.

بملوضوع :

تنوين وتنظيم وتنشيط بلحفالت 

وبلحفالت بلخاصة وبلندوبت حسب 

بلطلب وغي4ها ؛

تقديم بلطعام ؛

ومقهى  خفيفة  وجبات  مشغل 

ومنتجات ألبان ومخ 4 ومعجنات ؛

بلغذبئية  بملنتجات  توزيع 

وبلزلبعية ؛

بملشالكة بملباشرة أو غي4 بملباشرة 

للشركة في جنيع بملعامالت بلتجالية 

بلتي قد تتعلق بأحد برشياء بملذكولة 

شركة  إنشاء  طريق  عن  أو  أعاله 

طريق  عن  أو  هيئة  أي  أو  جديدة 

بملساهنة أو بالكتتاب أو شربء برسهم 

عنليات  بالجتناعية،  بلحقوق  أو 

بندماج بملشاليع بملشت4كة أو غي4ها ؛

بملعامالت  جنيع  عامة  وبصفة 

وبلصناعية  وبملالية  بلتجالية 

وبلزلبعية  وبلعقالية  وبملنقولة 

بملتعلقة بشكل مباشر أو غي4 مباشر، 

بملذكولة  كليا أو جزئيا بأحد برشياء 

مرتبط أو مشابه  أعاله أو بأي �شيء 

بلعنليات  بلتننية  يعزز  أن  يحتنل 

لنفسها  سوبء  للشركة   بالجتناعية 

أو لحساب بآلخرين.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

بلتأسيس.
في  محدد   : بلشركة  لأسنا8 

 1000 إلى  مقسم  دلهم   100.000

حصة من فئة 100 دلهم للحصة.

 1000 للسيد يوسف بالسناعيلي 

حصة.

بلسيد  تعيين  تم  بلشركة  إلدبلة 

وحيد  كنسي4  بالسناعيلي  يوسف 

للشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

باملحندية يوم 8 أكتوبر 0)0) تحت 
لقم 65)1.

464 P

GEARBOX INDUSTRIE
SARL AU

67، حي بلعيون، طابق بلثالث، 

عنالة لقم 5، بملحندية

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية 
للشريك بلوحيد

حرل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

باملحندية في تاليخ 14 سبتن 4 0)0) 

لشركة  برسا�شي  بلقانون  إنشاء  تم 

محدودة بملسؤولية للشريك بلوحيد 

خصائصها كالتالي :

بلتسنية : »غي4بوكس بنديست4ي«.

بملوضوع :

وبيع وتوزيع جنيع بملعدبت  شربء 

وبللوبزم بلصناعية ؛

بلصناعية  برعنا8  جنيع 

وبلصيانة ؛

شربء وبيع وإنتاج وتنثيل وعنولة 

وشحن جنيع بملوبد وبآلالت وبملعدبت 

وبملنتجات بلصناعية، وكذلك تسويق 

أي مادة تدخل في هذه بملقاالت ؛

بملشالكة في أي سوق عام أو خاص 

يتعلق بارشياء بملذكولة أعاله ؛

بلقيام بجنيع أعنا8 بلبناء، برعنا8 

بإلنشائية، بلهندسة بملدنية ؛

بلنقل بملحلي وبلدولي ؛

تأجي4 جنيع أنوبع بملوبد ؛

وبلتصنيع  وبلتشغيل  بالستي4بد 

وبلتسويق وبلتنثيل وبلتجالة بشكل 

عام لجنيع بلسلع وبملنتجات وبلسلع 

على بختالف أنوبعها ؛

بستي4بد وتصدير ؛

بملشالكة بملباشرة أو غي4 بملباشرة 

للشركة في جنيع بملعامالت بلتجالية 

بلتي قد تتعلق بأحد برشياء بملذكولة 

شركة  إنشاء  طريق  عن  أو  أعاله 

طريق  عن  أو  هيئة  أي  أو  جديدة 

بملساهنة أو بالكتتاب أو شربء برسهم 

عنليات  بالجتناعية،  بلحقوق  أو 

بندماج بملشاليع بملشت4كة أو غي4ها ؛

بملعامالت  جنيع  عامة  وبصفة 

بلتجالية وبملالية وبلصناعية وبملنقولة 

بملتعلقة  وبلزلبعية  وبلعقالية 

كليا  مباشر،  غي4  أو  مباشر  بشكل 

بملذكولة  برشياء  بأحد  جزئيا  أو 

أو مشابه  مرتبط  بأي �شيء  أو  أعاله 

بلعنليات  بلتننية  يعزز  أن  يحتنل 

لنفسها  سوبء  للشركة   بالجتناعية 

أو لحساب بآلخرين.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

بلتأسيس.
في  محدد   : بلشركة  لأسنا8 

 1000 إلى  مقسم  دلهم   100.000

حصة من فئة 100 دلهم للحصة.

للسيد مني4 عازم 1000 حصة.

بلسيد  تعيين  تم  بلشركة  إلدبلة 

وحيد  كنسي4  بالسناعيلي  يوسف 

للشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

 (0(0 سبتن 4   (9 يوم  باملحندية 

تحت لقم 1185.

465 P

ATELIER ZF
SARL AU

67، حي بلعيون، طابق بلثالث، 

عنالة لقم 5، بملحندية

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية 
للشريك بلوحيد

حرل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

باملحندية في تاليخ 8) سبتن 4 0)0) 

لشركة  برسا�شي  بلقانون  إنشاء  تم 

محدودة بملسؤولية للشريك بلوحيد 

خصائصها كالتالي :

بلتسنية : »أتولي ز ف«.

بملوضوع :

بلدبخلي  وبلتخطيط  بلديكول 

وبلخالجي ؛

إنشاء مخططات معنالية دبخلية 

ثنائية وثالثية بربعاد ؛

بالصطناعية  بلصول  إنشاء 

وفيديو بلرسوم ثالثية بربعاد ؛

تدليب على برنامج 3D CAD ؛

بلدبخلية  بلحديقة  تخطيط 

وبلخالجية ؛

ديكول/ تدليب E-Déco ؛

إنشاء أثاث مخصص ؛

بملشالكة بملباشرة أو غي4 بملباشرة 

للشركة في جنيع بلعنليات بلتجالية 

بلتي قد تتعلق بأحد برشياء بملذكولة 

شركة  إنشاء  طريق  عن  أو   أعاله 

بملساهنة  طريق  عن  أو  منظنة   أو 

أو  برسهم  شربء  أو  بالكتتاب  أو 

وبلجنعيات  بالجتناعية،  بلحقوق 

بالندماج في بملشالكة أو غي4ها ؛

بلعنليات  جنيع  عام،  وبشكل 

بلتجالية وبملالية وبلصناعية وبملنقولة 

وبلزلبعية  وبلنظافة  وبلعقالية 

بملتعلقة بشكل مباشر أو غي4 مباشر، 

بملذكولة  كليا أو جزئيا بأحد برشياء 

مرتبط أو مشابه  أعاله أو بأي �شيء 

بلعنليات  تطوير  يحابي  أن  يحتنل 

لنفسها  سوبء  للشركة   بالجتناعية 

أو نيابة عن بآلخرين.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

بلتأسيس.
في  محدد   : بلشركة  لأسنا8 

10.000 دلهم مقسم إلى 100 حصة 

من فئة 100 دلهم للحصة.

للسيدة أومامة بودبلي 100 حصة.

إلدبلة بلشركة تم تعيين بلسيدة 

وحيدة  كنسي4ة  بودبلي  أومامة 

للشركة.

تم بإليدبع بلقانوني بكتابة بلضبط 

لدى بملحكنة بالبتدبئية باملحندية يوم 

13 أكتوبر 0)0) تحت لقم 1313.

466 P
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ديوبن برستاذ محند سدبدي

موثق بوجدة

6 شالع بالستقال8، إقامة فائزة، بلطابق بلثاني، 

وجدة

 ORIENT-VERT

IMMOBILIERE
ش.ذ.م.م

بلرأسنا8 بالجتناعي : 70.000) دلهم

بملقر بالجتناعي : 57 تجزئة لعلج 

ومن معه، حي موالي بملصطفى، 

وجدة

تأسيس
تلقاه  لسمي  عقد  بنقت�شى   -  1

برستاذ محند سدبدي موثق بوجدة 

تم وضع   (0(0 أغسطس   (8 بتاليخ 

ذبت  لشركة  برساسية  بلقوبنين 

خصائصها  بملحدودة  بملسؤولية 

كالتالي :

 ORIENT-VERT بلتسنية : شركة

IMMOBILIERE ش.ذ.م.م.

تقوم بلشركة بطريقة   : بملوضوع 

مباشرة أو غي4 مباشرة دبخل بملغرب 

أو خالجه بنا يلي :

جنيع أنوبع بإلنعاش بلعقالي ؛

بلعنليات  جنيع  عامة  وبصولة 

بلصلة  ذبت  وبملالية  بلتجالية 

في  بلتي تساهم  أو  بنوضوع بلشركة 

تطولها.

تجزئة لعلج   57  : بملقر بالجتناعي 

بملصطفى،  موالي  حي  معه،  ومن 

وجدة.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تسجيلها في بلسجل بلتجالي.

محدد   : بالجتناعي  بلرأسنا8 

مقسم  دلهم   (70.000 مبلغ  على 

100 دلهم لكل  700) حصة من  إلى 

منهنا، على بملشالكين حسب أنصبتهم 

كالتالي :

بلسيد مينون عي�شي 1350 حصة ؛

بلسيد لخضر عي�شي 1350 حصة ؛

بملجنوع 700) حصة.

: مهام بلتسيي4 إلى بلسيد  بلتسيي4 

مينون عي�شي وبلسيد لخضر عي�شي 

ملدة غي4 محدودة.

من  تبتدئ   : بالجتناعية  بلسنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسن 4.

من   %5 بقتطاع  يتم   : برلباح 

بلقانوني  بالحتياط  لتكوين  برلباح 

وبلباقي يوزع على بلشركاء.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  (

بلضبط لدى بملحكنة بلتجالية بوجدة 

في 9 أكتوبر 0)0) تحت عدد  35749 

للسجل بلتحليلي.
للخالصة وبإلشالة

برستاذ سدبدي محند

موثق

467 P

ميلو - ترونس بور

3) زنقة أنوب8 إقامة فلولي بملكتب 

بلرببع مينوزة بلقنيطرة

بلهاتف : 0669159955

تأسيس بلشركة
مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

 ،(0(0 أكتوبر   14 يوم  بالقنيطرة 

لشركة  برسا�شي  بلقانون  وضع  تم 

ذبت مسؤولية محدودة بالخصائص 

بلتالية :

بلتسنية : ميلو - ترونس بول.

أنوب8  زنقة   (3  : بملقر بالجتناعي 

بلرببع مينوزة  إقامة فلولي بملكتب 

بلقنيطرة.

بملدة : 99 سنة.

موضوع بلشركة : نقل برشخاص، 

نقل بلبضاعة، بلنقل بملدل�شي.

 100.000  : بلشركة  ما8  لبس 

دلهم.

أسند إلى بلسيد ميلود   : بلتسيي4 

بصبيح.

بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  تم 

باملحكنة بالبتدبئية بالقنيطرة بتاليخ 

)1 أكتوبر 0)0).

سجل تجالي لقم 56545.

468 P

تاليراف
بلوك لقم 37 بلحوزية بلقنيطرة

بلهاتف : 0669159955
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 ،(0(0 أكتوبر   19 يوم  بالقنيطرة 
لشركة  برسا�شي  بلقانون  وضع  تم 
ذبت مسؤولية محدودة بالخصائص 

بلتالية :
بلتسنية : تالي4بف.

 37 بملقر بالجتناعي : بلوك ن لقم 
بلحوزية، بلقنيطرة.
بملدة : 99 سنة.

أعنا8   : بلشركة  موضوع 
برملنيوم، أعنا8 متنوعة أو إنشائية.

 100.000  : بلشركة  ما8  لبس 
دلهم.

بلتسيي4 : أسند إلى بلسيدة خدوج 
مهتول.

بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  تم 
باملحكنة بالبتدبئية بالقنيطرة بتاليخ 

19 أكتوبر 0)0).
سجل تجالي لقم 56715.

469 P

STE NIHAL EQUIPEMENT
SARL AU

تكوين شركة محدودة بملسؤولية
ذبت بلشريك بلوحيد 

بالرباط  مؤلخ  محضر  بنقت�شى 
وضع  تم   ،(0(0 سبتن 4   3 بتاليخ 
بلقوبنين برساسية لشركة محدودة 
بملسؤولية ذبت بلشريك بلوحيد ذبت 

بملنيزبت بلتالية :
: تاجر مستلزمات بملكاتب  بلهدف 
بملعلومات،  تكنولوجيا  ومستلزمات 

مطبعة.
بملقر : عنالة لقم 30، شقة لقم 8 

شالع موالي بحند بلوكيلي، حسان.
بنا  بملا8  لأس  حدد   : بملا8  لبس 

قدله 100.000 دلهم.
تدبل بلشركة من طرف   : بلتسيي4 
غي4  ملدة  بلعاطفي  نادية  بلسيدة 

محدودة.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بالرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

بتاليخ 15 أكتوبر 0)0).
 ،146795  : لقم بلسجل بلتجالي 

تحت لقم 107737.

470 P

STE RAISSI TOURS
SARL AU

تكوين شركة محدودة بملسؤولية 
ذبت بلشريك بلوحيد

بالرباط  مؤلخ  محضر  بنقت�شى 

تم وضع   ،(0(0 سبتن 4   30 بتاليخ 

بلقوبنين برساسية لشركة محدودة 

بملسؤولية ذبت بلشريك بلوحيد ذبت 

بملنيزبت بلتالية :

بلهدف : بلنقل بلسياحي.

بملقر : عنالة لقم 30، شقة لقم 8 

شالع موالي بحند بلوكيلي، حسان.
قدله  بنا  حدد   : بملا8  لأس 

100.000 دلهم.

تدبل بلشركة من طرف   : بلتسيي4 

غي4  ملدة  كوتر  بلربي�شي  بلسيدة 

محدودة.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بالرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

بتاليخ 15 أكتوبر 0)0).
 146771  : لقم بلسجل بلتجالي 

تحت لقم 107715.

471 P

رشكة هاميلطون بلو

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

ذبت لأسنا8 : 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : فندق أدلبل شالع 

محند بلخامس - أكادير

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

لشركة   (0(0 أكتوبر   16 في  بملؤلخ 

على بملصادقة  تم  بلو،   هاميلطون 

 ما يلي :

تعيين بلسيد هنيال فتحي كنسي4 

ثاني غي4 مساهم في بلشركة.

أسئلة مختلفة.
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بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بأكادير  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
تحت لقم   ،(0(0 أكتوبر   (1 بتاليخ 

.96790
بنثابة مقتطف وبيان

بملسي4

472 P

THE SIXTIES FASHION
SARL AU

بلربسنا8 بالجتناعي : 100.000 دلهم
شركة ذبت مسؤولية محدودة

ذبت بلشريك بلوحيد
مقرها بالجتناعي : 39 

 LOTISSEMENT SINORD 1ER
 ETAGE BUREAU 4 CHAMPS DE

COURSE FES
لقم بلسجل بلتجالي : 7)479

حل رشكة )يف طور التصفية)
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
للشركة  بفاس   (0(0 أغسطس   4
وبلشريك  بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 
 ،THE SIXTIES FASHION  : بلوحيد 
 39 بالجتناعي  مقرها  بلكائن 
 LOTISSEMENT SINORD 1ER
 ETAGE BUREAU 4 CHAMPS DE
بلشريك  من طرف   ،COURSE FES
بلوحيد : بلسيدة ليلى  بلديكي، تقرل 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 
 : أجل  من  بلوحيد  بلشريك  ذبت 

تصفية بلشركة.
 39 بلتصفية  مقر  وحدد 
 LOTISSEMENT SINORD 1ER
 ETAGE BUREAU 4 CHAMPS DE

.COURSE FES
بلديكي  ليلى  بلسيدة  وعينت 
وعنوبنه 8 زنقة ببن حنبل لبيطا فاس 

كنصفية للشركة.
وعند بالقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
بملخابرة ومحل تبليغ بلعقود وبلوثائق 

بملتعلقة بالتصفية :
تم بإليدبع    : تم بإليدبع بلقانوني 
بفاس  بلتجالية  باملحكنة  بلقانوني 
بتاليخ   0(0/(67( لقم  تحت 

13 أكتوبر 0)0).
473 P

STE THE SIXTIES FASHION

SARL AU

لبسنالها 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : 39 

 LOTISSEMENT SINORD 1ER

.ETAGE BUREAU 4

بغالق بلتصفية
بلعام  بلجنع  محضر  إثر  على 

بتاليخ  بملنعقد  بالستثنائي، 

تقرل  بفاس،   (0(0 4 أغسطس 

ما  يلي :

إغالق بلتصفية بإلدبلية للشركة 

وحذفها من بلسجل بلتجالي.

ت 4ئة بملصفية بلسيدة ليلى بلديكي 

.Z415708 ب ت و

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بفاس تحت لقم )67)/0)0 

بتاليخ 13 أكتوبر 0)0).

474 P

LUGANO MODA

شركة ذبت مسؤولية محدودة

لأسنالها : 360.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : بفاس 48 زنقة 

سان لوي، بلسعادة،

طريق عين بلشقف

تلقته  توثيقي  عقد  بنقت�شى 

بالستاذة خودبل ببتسام موثقة بفاس 

بتاليخ 17 و3) سبتن 4 0)0).

أصبح بلسيد بلولدي محند مسي4 

مشالك في بلشركة مع بلسيد هائل 

عبد بلرحيم.

ونتيجة لذلك عد8 بلبند لقم 16 

من بلقانون بالسا�شي للشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بفاس  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

تحت لقم   ،(0(0 أكتوبر   14 بتاليخ 

.(666/(0(0

475 P

CONSTRABIAR
SARL

تأسيس شركة
بنقت�شى عقد عرفي حرل بالرباط 
تم وضع   ،(0(0 أكتوبر   9 تاليخ  في 
محدودة  لشركة  برسا�شي  بلقانون 
بملسؤولية وذبت بملوبصفات بلتالية :

 CONSTRABIAR بلتسنية : شركة
ش م م.

مجنوعة   : بالجتناعي  بملقر 
بلياسنين لقم 36 بلشرقاوي بلرباط.

 100.000 في  حدد   : بلرأسنا8 
دلهم مكون من 1000 حصة من فئة 

100 دلهم لكل حصة لفائدة :
بلسيدة غزالن بلبيال 800 حصة.
بلسيدة خولة بلبيال 00) حصة.

بلغرض : أعنا8 بلكهرباء، أشغا8 
مختلفة في بلبناء.

بملدة : 99 سنة.
بملسي4 : يسي4 بلشركة بلسيد خالد 

بلبيال ملدة غي4 محدودة.
لدى  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
تحت  بالرباط،  بلتجالية  بملحكنة 

بلرقم بلسجل بلتجالي 146941.
476 P

STE SBER TRANS
SARL AU

CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : HAY MASSIRA
 KHDRA GR/D RUE 17 ETTAGE
01 N° 02 KSAR EL KEBIR  - M

تأسيس شركة
بتاليخ  تم  عرفي  عقد  بنقضتى 
وضع وبملصادقة   (0(0 سبتن 4   (8

وتسجيل بلوثائق بملتعلقة :
 STE SBER TRANS  : بتأسيس 

.SARL AU
 STE SBER  : بلتجالي  بلعنوبن 

.TRANS SARL AU
بملقر بالجتناعي : بلطابق برو8 من 
بلخضربء  بملسي4ة  بحي  بلكائن  بملنز8 

مج/د زنقة 17 لقم ) بلقصر بلكبي4.
بملدة : 99 سنة.

 100.000  : بلشركة  لأسنا8 

دلهم.

بلنشاط بملزبو8.

نقل بلبضائع لحساب بلغي4.

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة بشريك وحيد.

: تسي4 بلشركة من طرف  بلتسيي4 

بلسيد سعد برشوق.

وبلتسجيل  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلكبي4  بالقصر  بالبتدبئية  باملحكنة 

تحت لقم   ،(0(0 أكتوبر   15 بتاليخ 

.481

477 P

STE CASA DERAOUI
SARL AU

CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : AV MANSOUR

 DAHBI 1ER ETAGE N° 14 KSAR

EL KEBIR

تأسيس شركة
بتاليخ  تم  عرفي  عقد  بنقضتى 

وضع وبملصادقة   (0(0 سبتن 4   (5

وتسجيل بلوثائق بملتعلقة :

 STE CASA DERAOUI : بتأسيس

.SARL AU

 STE CASA  : بلتجالي  بلعنوبن 

.DERAOUI SARL AU

بملقر بالجتناعي : بلطابق برو8 من 

بملنز8 بلكائن بشالع بملنصول بلذهبي 

لقم 14 بلقصر بلكبي4.

بملدة : 99 سنة.

 100.000  : بلشركة  لأسنا8 

دلهم.

بلنشاط بملزبو8.

بالستي4بد وبلتصدير.

بيع برثاث وبملنقوالت.

نقل بلبضائع لحساب بلغي4.

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة بشريك وحيد.

: تسي4 بلشركة من طرف  بلتسيي4 

بلسيد فؤبد بلدلعاوي.



عدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0))الجريدة الرسمية   14746

وبلتسجيل  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلكبي4  بالقصر  بالبتدبئية  باملحكنة 
تحت لقم   ،(0(0 أكتوبر   19 بتاليخ 

.497
478 P

 STE MEDIA PLUS
CONSULTING

SARL
CAPITAL DE 90.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : AVENUE 20
AOUT N°24 KSAR EL KEBIR - M

تأسيس شركة
بتاليخ  تم  عرفي  عقد  بنقت�شى 
وضع وبملصادقة   (0(0 سبتن 4   1(

وتسجيل بلوثائق بملتعلقة :
 STE MEDIA PLUS  : بتأسيس 

.CONSULTING SARL
 STE MEDIA  : بلعنوبن بلتجالي 

.PLUS CONSULTING SARL
 (0 شالع   : بالجتناعي  بملقر 

أغسطس  لقم 4) بلقصر بلكبي4.
بملدة :  99 سنة.

لأسنا8 بلشركة : 90.000 دلهم.
بلنشاط بملزبو8 :

بلتجالة بإللكت4ونية.
بالستي4بد وبلتصدير.

تاجر مفاوض.
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة.
: تسي4 بلشركة من طرف  بلتسيي4 

بلسيد : عثنان بلشاعر.
وبلتسجيل  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلكبي4  بالقصر  بالبتدبئية  باملحكنة 
تحت لقم   ،(0(0 أكتوبر   16 بتاليخ 

.49(
479 P

STE TRANS M.Z. G
SARL

لقم 81 ش ) تجزئة بلعن 4ة زوبغة 
بلعليا فاس

CONSTITUTION D’UNE S A R L
بنقت�شى عقد عرفي بفاس بتاليخ 
فاتح يوليو 0)0)، تم تأسيس شركة 
تتنيز  محدودة،  مسؤولية  ذبت 

بالخصائص بلتالية :

 TRANS MZ.G  : تسنية بلشركة 

ذبت مسؤولية محدودة.

نقل بلبضائع   : بلهدف بالجتناعي 

لحساب بلغي4.

بلنقل بلوطني وبلدولي.

بالستي4بد وبلتصدير.
 ( ش   81 لقم   : بالجتناعي  بملقر 

تجزئة بلعن 4ة زوبغة بلعليا، فاس.

سنة ببتدبءب من تاليخ   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

بلسنة بملحاسباتية من فاتح يناير 

إلى 31 ديسن 4 من كل سنة.

مبلغ  في  محددة   : بلرأسنا8 

100.000 دلهم.

بقينة  حصة   1000 إلى  مجزأة 

100 دلهم لكل حصة موزعة كالتالي :

مزوينو بمحند 880 حصة.

بطاط غيثة 70 حصة.

مزوينو محند 50 حصة.

مجنوع برسهم : 1000 سهم.

بلتسيي4 : بلشركة مسي4ة من طرف 

بلسيد مزوينو محند.

للشركة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

باملحكنة بلتجالية بفاس تحت لقم 

344) بتاليخ 30 سبتن 4 0)0).

بلسجل بلتجالي 64037.

بلضريبة بملهنية عدد 13440050.

480 P

STE ELMOTRAD
SARL

بلغي4  بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

 (0(0 أكتوبر   15 بلعادي بملؤلخ في 

أكتوبر   19 بتاليخ  وبملسجل  بأكادير 

بملوتربد  لشركة  بأكادير   (0(0 

ش م م، تقرل ما يلي :
زيادة لأسنا8 بلشركة نقدب بنبلغ 

400.000 دلهم لينتقل من 400.000  

800.000 دلهم موزعة إلى  دلهم إلى 

 10 حصة قينة كل حصة   40.000

دلبهم لفائدة :

 (0.000 بلحسين  بملتوكل  بلسيد 

حصة.

بلسيد بملتوكل حدو 00).7 حصة.

 6.400 لشيد  بملتوكل  بلسيد 

حصة.

 6.400 حسن  بملتوكل  بلسيد 

حصة.

بلسيد  عين   : وبلتوقيع  بلتسيي4 

بملتوكل بلحسين كنسي4 للشركة ملدة 

جنيع  في  توقيعه  مع  محدودة  غي4 

بلعقود وبلوثائق بإلدبلية وبلبنكية.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بأكادير  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

تحت لقم   ،(0(0 أكتوبر   (1 بتاليخ 

.96788
للخالصة وبلبيان

481 P

BAAZIZ TECHNOLOGIES
عرفي  أو  توثيقي  عقد  بنقت�شى 

مؤلخ في تنالة بتاليخ 5) يوليو 0)0) 

قد تم تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة بشريك وحيد.

توليد   : بالجتناعي  بلهدف 

وبالتصاالت  بلشيكات  وتوصيل 

معدبت بلحاسوب.

أعنا8 مختلفة.

لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

100 دلهم للحصة بلوبحدة.

بلسيد عبد بللطيف بعزيز 1000 

حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.

 117 تجزئة بلفتوح عنالة   : بملقر 

شقة 3 شالع بلقاهرة، تنالة.

بللطيف  عبد  بلسيد   : بملسي4 

بعزيز.
بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

131059 بتنالة.

482 P

MOROCCO FACTORY
عرفي  أو  توثيقي  عقد  بنقت�شى 
أكتوبر   14 بتاليخ  تنالة  في  مؤلخ 
ذبت  تأسيس شركة  تم  قد   ،(0(0

بملسؤولية بملحدودة.
وجبات   : بالجتناعي  بلهدف 
سريعة، متعهد حفالت، مقهى، محل 
بلغذبئية  بملوبد  إنتاج  كريم،  آيس 

وبستي4بد وتصدير.
لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

100 دلهم للحصة بلوبحدة.
بلسيد لشيد فردوس 50) حصة.
بلسيد محند مدلك 50) حصة.

بلسيد محند بلحاجي 50) حصة.
بلسيد حاتم بلحاجي 50) حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 
31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.
 117 تجزئة بلفتوح عنالة   : بملقر 

شقة 3 شالع بلقاهرة تنالة.
فردوس  لشيد  بلسيد   : بملسي4بن 

وبلسيد حاتم بلحاجي.
بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

131069 تنالة.
483 P

SJL AUTOMOTIVE CITY
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
CONVERTIBLE

 SIEGE SOCIAL : ZONE
 FRANCHE D’EXPORTATION
 DE TANGER AUTOMOTIVE

 CITY, LOT N°270 COMMUNE
 JOUMAA PROVINCE FEHS

ANJRA-TANGER
RC : 93535

بنوجب عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 
بلشريك  بتخذ   ،(0(0 سبتن 4   30

بلوحيد للشركة بلقربلبت بلتالية :
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نا�شي  فن  محند  بلسيد  عز8 

للشركة  كنسي4  مهامه  من  بلعدولي 

وتعيين بلسيد طالق دوبالني مكانه.

بملصرفية  بلصالحيات  تفويض 

لصالح بلسيد محسن فرشادو.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   19 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

0)0)، لقم 34869).

484 P

EXPLIMA
SA

21 RUE DES OUDAYAS - 

CASABLANCA

 REGISTRE DE COMMERCE :

13417

بناء على بجتناع مجلس بإلدبلة في 

تقرل بشكل خاص   ،(0(0 يونيو   1(

لئيسا  بنيس  فريد  بلسيد  تعيين 

بلتنفيذي  وبلرئيس  بإلدبلة  ملجلس 

للشركة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بالدبل بلبيضاء في فاتح يوليو 

0)0) برقم 737865.

485 P

EXPLIMA
SA

21 RUE DES OUDAYAS - 

CASABLANCA

 REGISTRE DE COMMERCE :

13417

بإلدبلة  بجتناع مجلس  على  بناء 

في )1 يونيو 0)0)، فقد تقرل بشكل 

خاص بإلحاطة علنا باستقالة بلسيد 

كرئيس  واليته  من  بنيس  حسن 

بلتنفيذي  وبلرئيس  بإلدبلة  مجلس 

للشركة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بالدبل بلبيضاء في فاتح يوليو 

0)0)، لقم 737864.

486 P

LAPROPHAN

SA

37- 38 CALIFORMIE GARDEN 

LA COLLINE II RDC - 

CASABLANCA

REGISTRE DE COMMERCE : 

16499

بإلدبلة  بجتناع مجلس  على  بناء 

تقرل على وجه   ،(0(0 يونيو   15 في 

بلخصوص :

من  بنيس  حسن  بلسيد  إبطا8 

واليته كرئيس تنفيذي.

في  بنيس  فريد  بلسيد  تعيين  ب 

منصب بلرئيس بلتنفيذي بلجديد.

بلرئيس  نائب  والية  بانتهاء  علنا 

بلتنفيذي بلسيد سالم بلنجي.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

19 يونيو  بلتجالية بالدبل بلبيضاء في 

0)0)، لقم 84)736.

487 P

LAPROPHAN

SA

37- 38 CALIFORNIE 

GARDEN LA COLLINE II RDC 

CASABLANCA

REGISTRE DE COMMERCE : 

16499

بإلدبلة  بجتناع مجلس  على  بناء 

تقرل   ،(0(0 يوليو   6 في  بملنعقد 

بشكل خاص.

من  بنيس  حسن  بلسيد  إبطا8 

واليته كندير للشركة.

غزالن  بلسيدة  باستقالة  علنا 

بنيس من واليتها مديرب للشركة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

في  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

لقم  تحت   ،(0(0 3 أغسطس 

.741587

488 P

BERRIC
SA

156 - BD EMILE ZOLA  
CASABLANCA

 REGISTRE DE COMMERCE :
3((41

بناء على بجتناع مجلس بإلدبلة في 
4 يونيو 0)0)، تقرل بشكل خاص:

بلرئيس  وفاة بملرحوم علي بنيس 
باستقالة  علنا  للشركة  بلتنفيذي 

بلسيد حسن بنيس مدير بلشركة.
بلعادي  بلعام  بلجنع  بنوجب 
تقرل   ،(0(0 يوليو   6 في  بملنعقد 
كامل  بلسادة  تعيين  خاص  بشكل 

وسلينان بنيس مديرين للشركة.
في  بإلدبلة  مجلس  بجتناع   في 
تقرل بشكل خاص   ،(0(0 يوليو   6
لئيسا  بنيس  كامل  بلسيد  تعيين 
بلتنفيذي  وبلرئيس  بإلدبلة  ملجلس 

للشركة.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
في بلبيضاء،  بالدبل   بلتجالية 
لقم  تحت   ،(0(0 أغسطس   6  

.74(036
489 P

PHARMAVET MAROC
SA

 SIEGE SOCIAL : LOT 349 ET 350
 ZONE INDUSTRIELLE SAPINO,

NOUACEUR, CASABLANCA
RC : 247495

بلعام  بلجنع  محضر  على  بناء 
أغسطس   1( بتاليخ  بالستثنائي 

0)0)، تقرل ما يلي :
بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  زيادة 
مصحوبة  دلهم،   3.354.400 قدله 
قدلها  إجنالية  إصدبل  بعالوة 
بإجنالي  دلهم   16.645.539,1(
 19.999.939 مساهنة نقدية قدلها 
دلهم، وبذلك يصبح زيادة لبس بملا8 
بزيادة  بلقيام   ،13.417.400 إلى 
لأس بملا8 عن طريق مقاصة بلديون 
بلسائلة وبملستحقة بلدفع حتى مبلغ 
 ((0.000 ليصبح  دلهم   1(0.000

دلهم.

لرأس  متحنس  تخفيض  جربء 

بملا8 00 دلهم.

إصدبل سندبت قابلة للتحويل إلى 

أسهم بقينة 0.000.000) دلهم.

بلنظام برسا�شي  تعديل وبعتناد 

بلجديد للشركة.

وبنحضر مجلس بإلدبلة بتاليخ 10 

سبتن 4 0)0)، وقد لوحظ ما يلي :
قدله  بنبلغ  بملا8  لأس  زيادة 

مصحوبة  دلهم   3.354.400

قدلها  إجنالية  إصدبل  بعالوة 

بإجنالي  دلهم   16.645.539.1(

 19.999.939 مساهنة نقدية قدلها 

بملا8  لبس  يصبح  وبذلك  دلهم، 

وبمل�شي قدما في زيادة   13.417.400
بلديون  عن  بالتعويض  بملا8  لأس 

بلسائلة وبملستحقة بلدفع حتى مبلغ 

 ((0.000 ليصبح  دلهم   1(0.000

دلهم.

بلقيام بتخفيض لأسنالي مدفوع 

ب 00 دلهم.

إصدبل سندبت قابلة للتحويل إلى 

أسهم بقينة 0.000.000) دلهم.

بلنظام برسا�شي  تعديل وبعتناد 

بلجديد للشركة.

أمانة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلسجل بلتجالي للنحكنة بلتجالية 

أكتوبر   14 بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل 

0)0) برقم 749590.

490 P

SJL MEDITERRANNEE
SARL

AU CAPITAL DE 1.000.000 DHS

CONVERTIBLE

 SIEGE SOCIAL : ZONE

 FRANCHE KSAR EL MAJAZ

OUED R’MEL LOT N°101-

TANGER

RC 52701

بنوجب عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

بلشريك  بتخذ   ،(0(0 سبتن 4   30

بلوحيد للشركة بلقربلبت بلتالية :
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نا�شي  فن  محند  بلسيد  عز8 
للشركة  كنسي4  مهامه  من  بلعدولي 

وتعيين بلسيد طالق دوبالني مكانه.
بملصرفية  بلصالحيات  تفويض 

لصالح بلسيد محسن فرشادو.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   19 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

0)0)، لقم 34869).
491 P

CABINET SETTING-UP-BUSINESS.Com

171 BD LA RESISTANCE IMMEUBLE 

EZAHRAA CASABLANCA

AZIF GAZ
تأسيس شركة

بتاليخ عرفي  عقد   بنقت�شى 
وضع  تم   ،(0(0 أكتوبر   14  
ذبت  لشركة  برسا�شي  بلقانون 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها 

بلخصائص بلتالية :
بختصال   AZIF GAZ  : بلتسنية 

.AZIFGAZ
بلهدف بالجتناعي : توزيع بلغاز.

بملغرب  دبخل  بلطرقي  بلنقل 
وخالجه للبضائع وبللوجستيك، كربء 

معدبت بلنقل.
بملحروقات  وتوزيع  وبيع  شربء 
وبلبت4ولية  بلكينيائية  وبملنتجات 
وبيع وبستي4بد وتصدير وتوزيع  شربء 
وبرسندة وبملنتجات بلفالحية، توزيع 
وخالجه،  بملغرب  دبخل  باللساليات 
جنيع  تنثيل  برشغا8،  مقاولة 
بلشركات وبملالكات بملرتبطة بأهدبف 

بلشركة.
مقر  يوجد   : بالجتناعي  بملقر 
بلشركة في 10 زنقة بلحرية بلطابق 3 
شقة 5 سيدي بليوط 0000) - بلدبل 

بلبيضاء.
بملدة : تكون مدة بلشركة 99 سنة 
تاليخ   ،(0(0 أكتوبر   15 من  ببتدبء 

تقييدها في بلسجل بلتجالي.
بلربسنا8 : حدد في مبلغ 10.000 
100 حصة بقينة  دلهم مقسنة إلى 
إلى   1 دلهم للحصة مرقنة من   100
مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل   100
بلسيدة  بلوحيد  بلشريك  طرف  من 

حلينة بلبهادي.

بتسيي4  تقوم   : بلشركة  إدبلة 

ملدة  بلبهادي  حلينة  بلسيد  بلشركة 

غي4 محددة.

يناير  فاتح  من   : بملالية  بلسنة 

ديسن 4 من كل سنة ما عدب   31 إلى 

تاليخ  من  تبتدئ  بلتي  برولى  بلسنة 

تقييد بلشركة في بلسجل بلتجالي.

بلسجل  في  بلشركة  تقييد  تم 

بلبيضاء  بلدبل  ملدينة  بلتجالي 

تحت لقم   ،(0(0 أكتوبر   15 بتاليخ 

.749864

492 P

DIGITAL BOOST
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بشريك وحيد
لبسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 6) شالع مرس 

بلسلطان بلطابق برو8 بلرقم 3 بلدبل 

بلبيضاء

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بالدبل 

تم   (0(0 سبتن 4   18 في  بلبيضاء 

بملسؤولية  ذبت  شركة  تأسيس 

ذبت  وحيد  بشريك  بملحدودة 

بلخصائص بلتالية :

.DIGITAL BOOST : بلتسنية

بلتسويق،  باللشادبت،   : بلهدف 

وبلندوبت  بلفعاليات  تنظيم 

بلعنليات  وعامة  وبملؤتنربت 

بلصناعية،  بلسياحية،  بلتجالية، 

بلعقالية  وغي4  بلعقالية  بملالية، 

بملتعلقة بصفة مباشرة أو غي4 مباشرة 

بارنشطة بملشال إليها أعاله.

شالع مرس   (6  : بملقر بالجتناعي 

بلسلطان بلطابق برو8 بلرقم 3 بلدبل 

بلبيضاء.

بملدة : 99 سنة ببتدبء من تأسيس 

بلشركة.

دلهم   100.000  : بلربسنا8 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

دلهم.

من  تبتدئ   : بالجتناعية  بلسنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسن 4 من كل سنة.
بمساعد  بلسيد  تعيين  تم 
مريم  بلوبفي  وبلسيدة  بلكريم  عبد 

كنسي4ين للشركة ملدة غي4 محدودة.
وبلتسجيل  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالسجل بلتجالي باملحكنة بلتجالية 
بالدبل بلبيضاء يوم 1) أكتوبر 0)0)، 

تحت لقم 750840 و476697.
بيان مختصر

493 P

L’ATELIER DE CONFECTION
SARL

تأسيس شركة
بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بالدبل 
تم   ،(0(0 أكتوبر   9 بتاليخ  بلبيضاء 

تأسيس شركة باملوبصفات بلتالية :
 L’ATELIER DE CONFECTION

.SARL
 LOT 35-36  : بالجتناعي  بملقر 
 1ER ETAGE RUE ( BIS ZONE
 INDUSTRIELLE MLY RACHID

.CASABLANCA
بلهدف بالجتناعي : بملالبس بشكل 

عام وجنيع برعنا8 بملخصصة.
إنشاء وإدبلة وتشغيل وبيع وتباد8 
أو  فروع  أو  عنل  أي  وتأجي4  وتأجي4 
مستودعات وتنثيل جنيع بلعالمات 

بلتجالية بلوطية وبرجنبية.
بملؤسسات  جنيع  وإنشاء  بقتناء 

من هذب بلنوع.
بستغال8 بلت4خيص.

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 
بملسؤولية بملحدودة.

بلرأسنا8 : 100.000 دلهم.
 LOUBNA بلسيدة   : بلحصص 

DRISSI-QEYTOUNI 950 حصة.
 MOHAMMED AZIZ بلسيد 

FILALI 50 حصة.
بلسيدة  تعيين  تم   : بلتسيي4 
 LOUBNA DRISSI-QEYTOUNI
لقم  بلوطنية  للبطاقة  بلحامل 
مسي4ة للشركة ملدة غي4   B469947

محدودة.

صحيح  بشكل  بلشركة  ستلتزم 
 LOUBNA بالتوقيع بلوحيد للسيدة 

.DRISSI-QEYTOUNI
من  تبتدئ   : بالجتناعية  بلسنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسن 4.
بملدة : تم تحديدها في 99 سنة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 
لقم  تحت   ،(0(0 1) أكتوبر 
لقم  بلتجالي  وبلسجل   751011

.477019
494 P

 STE SERVICE ETUDES &
 TASHILAT

SARL AU
تاسيس شركة

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بالدبل 
بلبيضاء بتاليخ 1) سبتن 4 0)0) تم 

تأسيس شركة باملوبصفات بلتالية :
 STE SERVICE ETUDES &

.TASHILAT SARL AU
 11 شالع    75  : بالجتناعي  بملقر 
يناير بلطابق برو8 بلشقة 169 بلدبل 

بلبيضاء.
مكتب   : بالجتناعي  بلهدف 
تسهيالت   / وبلبحوث  بلدلبسات 

بردبء.
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 
بالشريك  بملحدودة  بملسؤولية 

بلوحيد.
بلربسنا8 : 100.000 دلهم.

بلحصص : بلسيد لضوبن منيوبي 
1000 حصة.

بلتسيي4 : تم تعيين بلسيد لضوبن 
منيوبي بلحامل للبطاقة بلوطنية لقم 

.B(0(80(
مسي4ب للشركة ملدة غي4 محدودة.

من  تبتدئ   : بالجتناعية  بلسنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسن 4.

بملدة : تم تحديدها في 99 سنة.
باملحكنة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بتاليخ  بلبيضاء  للدبل  بلتجالية 
لقم  تحت   ،(0(0 0) أكتوبر 
لقم  بلتجالي  وبلسجل   750681

.476363

495 P
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SOUKAH TRANS
SARL AU

بملقر بالجتناعي : بلرباط حسان 

موالي بحند بلوكيلي بلعنالة 30 

بلشقة 8

تأسيس
 (8 بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

شركة  تأسيس  تم   (0(0 سبتن 4 

ذبت بملسؤولية   SOUKAH TRANS

بملحدودة بنساهم وحيد.

.SOUKAH TRANS : بلتسنية

بلهدف بالجتناعي : كربء شاحنات 

بلخرسانة.

نقل جنيع أنوبع بلسلع.

جنيع بملوبد وبليات بلتي لها  كربء 

عالقة مباشرة أو غي4 مباشرة بنشاط 

بلشركة.

لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

دلهم للحصة بلوبحدة موزعة   100

على بلشكل بلتالي :

بلسيد سكاح محند 1000 حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى    : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.

بملسي4 : بلسيد سكاح محند.
بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

بالرباط 146939.

496 P

SOCIETE PHARMAXEL
شركة محدودة بملسؤولية

لأسنالها 000.000.) دلهم

مقرها بالجتناعي : 34، شالع 

مصطفى بلرفيع، إقامة صابر، 

مكتب لقم 4 - بلقنيطرة

غي4  بلقربلبت  محضر  بنقت�شى 

أكتوبر   5 بتاليخ  للشركاء  بلعادية 

0)0)، تقرل ما يلي :

بملوبفقة على تفويت 3000 حصة 
بدون مقابل مادي، وبلتي تنثل %15 
من جنيع بلحصص في شركة فرما 
آيت  بلسيد  منحها  وبلتي  كسيل، 
حصة.   1500 أحند كريم في حدود 
- جاينت ييشوبنت  وبلسيد بالتيتكال 
في حدود 1500 حصة لصالح بلسيد 
بلبطاقة  حامل  محند  مصدق 

.N35( بلوطنية بلتعريف لقم
بلسيد  قبل  من  بإلدبلة  تجديد 
 - أيت أحند كريم وبلسيد بالتيتكال 
بصفتهنا مسي4ين  جاينت ييشوبنت، 

للشركة لفت4ة غي4 محدودة.
تعديل بلنظام برسا�شي للشركة.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 
 (0(0 أكتوبر   (0 بتاليخ  بالقنيطرة 

تحت لقم 79707.
للخالصة وبلتذكي4

بإلدبلة

497 P

 MTAHN DE TRAVAUX
DIVERS

شركة محدودة بملسؤولية
لأسنالها 50.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 74، شالع بئ4 
بنزلبن بلحدبدين - وزبن

بلعادي  غي4  بملحضر  بنقت�شى 
 ،(0(0 سبتن 4   (6 بتاليخ  بملنعقد 

تقرل ما يلي :
من  بلشركة  لأسنا8  من  بلرفع 
 1.000.000 إلى  دلهم   50.000
حصة   9500 بخلق  وذلك  دلهنا، 
للحصة  دلهم   100 بقينة  جديدة 
مع  باملقاصة  بكتتبت  بلوبحدة 

بلحساب بلجالي بلدبئن للشريكين :
بلسيد بملكي محند 5700 حصة.
بلسيد بملكي خالد 3800 حصة.
تعديل بلنظام برسا�شي للشركة.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بوزبن  بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   6 بتاليخ 

.(883
للخالصة وبلتذكي4

بإلدبلة

498 P

KLINIPHARM
شركة محدودة بملسؤولية
لأسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : بملغرب بلعربي 
بلوك ب ) عنالة 43 محل لقم 18 

بلقنيطرة
 (9 بتاليخ  بلعرفي  للعقد  تبعا 
قوبنين  وضع  تم   ،(0(0 سبتن 4 

بلشركة ذبت بملنيزبت بلتالية :
.KLINIPHARM : بلتسنية

بلشكل بلقانوني : شركة محدودة 
بملسؤولية.

: تسويق جنيع بملعدبت  بملوضوع 
وبملنتجات  بلتجنيل  ومستحضربت 
شبه بلصيدالنية وبلصيدالنية وشبه 

بلطبية.
وبالستي4بد  وبلبيع  بلشربء 
وبلت4ويج  وبلتسويق  وبلتصدير 
بشكل  وبلتجالة  وبلشحن  وبلتوزيع 
وبردوية  بملعدبت  لجنيع  عام 
وبملنتجات بلصيدالنية وشبه بلطبية 

وبلعطول ومنتجات بلتجنيل.
وتصدير  وبستي4بد  وبيع  شربء 
وموبد  منتج  أي  وتوزيع  وتسويق 
وبرجهزة  بلجربحة  في  تستخدم 

بلطبية وطب برسنان.
وبلشحن  وبلوساطة  بلتنثيل 
غي4  بو  بملباشر  وبلتصدير  وبلشربء 
بملباشر للعالمات بلتجالية وبلوكاالت 
بالخت4بع  وبربءبت  بلحصرية 

وبالمتيازبت وبلعنليات.
وتصدير  وبستي4بد  وبيع  شربء 
بلكوبشف  وتوزيع  وتسويق 
بملخت 4ي  بلتشخي�شي  لالستخدبم 

بملعدة لتحليل بلبيولوجيا بلطبية.
شبه  بملنتجات  وتصدير  بستي4بد 
من  بلنهائية  وبملنتجات  بملصنعة 

برجهزة بلطبية.
بستي4بد وتصدير وتوزيع منتجات 

بملكنالت بلغذبئية.
بملوبد  وتوزيع  وتصدير  بستي4بد 
بلخام لألغربض بلطبية وشبه بلطبية 

وبلتجنيلية.
بالستحوبذ على حصة في أي نوع 

من بلشركات بملغربية أو برجنبية.

بملؤسسات  جنيع  وتركيب  تأجي4 
وبلشركات وبملصانع وبلولش بملتعلقة 
ذبت  أو  بملناثلة  برنشطة  بجنيع 
بلصلة بالقتصادية أو بلصناعية أو 

بلتجالية.
بستئجال أي خدمة.

بلعربي  بملغرب   : بلرئي�شي  بملقر 
 18 محل لقم   43 عنالة   ( بلوك ب 

بلقنيطرة.
بلرأسنا8 : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1.000 دلهم مقسنة إلى 

فئة 100 للوبحدة مقسنة كاآلتي :
ملشرك محند : 50) حصة.

بملصطفى حندوش : 50) حصة.
مني4 بن جلون : 50) حصة.

مني4 بلفونتي : 50) حصة.
بلسيد  طرف  من  تسي4   : بإلدبلة 

ملشرك محند.
بلتجالي  بالسجل  بلتسجيل  تم 
بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط  بكتابة 
 (0(0 أكتوبر   14 بتاليخ  بالقنيطرة 

تحت لقم )7963.
للخالصة وبلتذكي4

بإلدبلة

499 P

OBJECT INDUSTRY
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم   ،(0(0 أغسطس   (7 بالرباط في 
وضع بلقانون برسا�شي لشركة ذبت 
بلشريك  ذبت  بملحدودة  بملسؤولية 

بلوحيد بملنيزبت بلتالية : 
 OBJECT INDUSTRY  : بلتسنية 

.SARL AU
بلهدف بالجتناعي : تاجر منتجات 

كهربائية ومقاولة جنيع خدمات.
 30 لقم  : عنالة  بالجتناعي  بملقر 
شقة لقم 8 زنقة موالي بحند لوكيلي 

حسان بلرباط.
بملدة : 99 سنة ببتدبء من تاليخ 

تقييدها بالسجل بلتجالي.
دلهم   100.000  : لأسنالها 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 
100 دلهم للحصة بلوبحدة بملوزعة 

على بلشكل بلتالي :
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بلسيدة حبيبة أبو بملحصلة على 
1000 حصة.

لشركة  كنسي4  عين   : بلتسيي4 
بلسيدة حبيبة ببو بملحصلة لفت4ة غي4 

محددة.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 (0 في   107838 لقم  تحت  بالرباط 
بلتجالي  بلسجل  لقم   (0(0 أكتوبر 

.146905
500 P

 DIRECTS CONSEILS
MAROC

شركة محدودة بملسؤولية
لأسنالها 19.700 دلهم

مقر بلشركة : بلدبل بلبيضاء، 353 
زبوية شالع محند بلخامس وشالع 

بملقاومة
س.ت لقم 149555 - ت.ج. 
لقم 3759)10 - ت.م.8. 

0015(70990000(0
بلزيادة في بلرأسنا8 - قبو8 شريك 
جديد - بعتناد نظام أسا�شي جديد

I - بنوجب عقد عرفي مؤلخ بالدبل 
بلبيضاء في 11 أغسطس 0)0)، قرل 
بملسناة  للشركة  بلوحيد  بلشريك 
 »DIRECTS CONSEILS MAROC«
ذبت  بملسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد :
لأسنا8  في  بالزيادة  بلقيام 
لرفعه  دلهم   9.700 بنبلغ  بلشركة 
 19.700 إلى  دلهم   10.000 من 
حصة   97 بإصدبل  وذلك  دلهم، 
تابعة للشركة جديدة من فئة 100 
 4.1(0 بسعر  حصة  لكل  دلهم 
دلهم للحصة، وبلوبجب دفع قينتها 
وسائلة  أكيدة،  ديون  مع  بنقاصة 

ومستحقة على بلشركة.
يستنتج عن ذلك قسط إصدبل، 
مكون من بلفرق بملوجود بين بلقينة 
وقينة  بلصادلة  للحصص  بالسنية 
إصدبلها، أي بملبلغ بإلجنالي بملقدل بـ 

389.940 دلهم.

 Mehdi( قبو8 بلسيد مهدي بناني

مقيد  محاسب،  خبي4   ،(BENNANI

بجدو8 بلهيئة، من جنسية مغربية، 

ببن  زنقة  بلبيضاء،  بالدبل  بلساكن 

 4 بلشقة  بلخي4  إقامة   5 لقم  مالك 
بلوطنية  لبطاقة  بلحامل  لبسين، 

بصفة   .A4(9589 لقم  للتعريف 

شريك جديد.

جديد  أسا�شي  نظام  بعتناد 

للشركة  بلجديدة  بلوضعية  يتناو8 
بملكونة من عدة شركاء، وذلك بدون 

إحدبث شخص معنوي جديد.

بلقانوني  بإليدبع  إنجاز  تم   -  II

بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  بكتابة 

بالدبل بلبيضاء في 15 أكتوبر 0)0)، 

تحت لقم 5)7500.
عن موجز وبيان

بإلدبلة بملسي4ة

عبد بلوهاب بلعربقي

501 P

DIRECTS CONSEILS MAROC

شركة خ 4ة بلحسابات وبلتدقيق وبالستشالة

مقر بلشركة : بلدبل بلبيضاء 353 زبوية شالع 

محند بلخامس وشالع بملقاولة

YOUPACK ONLINE
SARL AU

شركة محدودة بملسؤولية ذبت 

شريك وحيد
لأسنالها : 10.000 دلهم

مقر بلشركة : بلدبل بلبيضاء بملنطقة 

بلصناعية بأوالد صالح، بلقطاع 

135، تجزئة لقم 79

تأسيس
مؤلخ  عرفي  عقد  بنوجب   -  I

بالدبل بلبيضاء في 14 سبتن 4 0)0)، 

لشركة  برسا�شي  بلقانون  إنجاز  تم 

شريك  ذبت  بملسؤولية  محدودة 

وحيد، منيزبتها برساسية كالتالي :

YOUPACK ONLINE : بلتسنية

بلبيضاء  بلدبل   : بلشركة  مقر 

صالح،  بأوالد  بلصناعية  بملنطقة 

بلقطاع 135، تجزئة لقم 79.

غرض  يهدف   : بلشركة  غرض 

بلشركة إلى :

بملوبد  خالج  بملتخصص  بلتوزيع 
غي4  أو  برنت4نت  بوبسطة  بلغذبئية 

ذلك.
وعلى بلعنوم، كل عنلية تجالية، 
منقولة بو عقالية مرتبطة  صناعية، 
كليا  بكيفية مباشرة أو غي4 مباشرة، 
بو جزئيا بإحدى بلعنليات أو بأخرى 
تيسي4  أو  لتسهيل  أعاله  بملذكولة 
كل  وكذب  بلشركة،  نشاط  تننية  أو 
مساهنة مباشرة أو غي4 مباشرة على 
متابعة  مقاوالت  في  كانت  شكل  أي 

أغربض مناثلة أو مقرونة بها.
لأسنا8 بلشركة : 10.000 دلهم، 
حصة تابعة للشركة   100 إلى  مجزأ 
حصة،  لكل  دلهم   100 فئة  من 
نقدية  تقدمات  من  بكاملها  مكونة 

ومخصصة كليا للشريك بلوحيد.
عال8 مربك�شي   : بلشريك بلوحيد 
مزدبد  بلجنسية،  مغربي  بن جعفر، 
بالدبل بلبيضاء،   1985 نوفن 4   7 في 
بلساكن بنفس بملدينة إقامة نادية، 
 ،18 بلشقة   4 بلطابق  »ب«  دلج 
بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  وبلحامل 

.BE777(97 لقم
يجب   : بلشركة  حصص  نقل 
معاينة كل تفويت حصص بلشركة 

بعقد عرفي أو توثيقي.
يوم  من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

تقييدها بالسجل بلتجالي.
تم تعيين مسي4   : بإلدبلة بملسي4ة 

للشركة ملدة غي4 محدودة :
مغربي  عال8 مربك�شي بن جعفر، 
 1985 نوفن 4   7 مزدبد في  بلجنسية، 
بنفس  بلساكن  بلبيضاء،  بالدبل 
بملدينة إقامة نادية، دلج »ب« بلطابق 
لبطاقة  وبلحامل   ،18 بلشقة   4

.BE777(97 بلتعريف بلوطنية لقم
بلسنة بملالية للشركة : تبتدئ من 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسن 4.
بلخسائر  إنقاص  بعد   : بلربح 
بلسابقة وبملبالغ بملدلجة في بالحتياطي 
برسا�شي  وبلقانون  للقانون  تطبيقا 
يخصص  بلربحي،  بلت4حيل  وإضافة 
بلربح بلصافي للشريك بلوحيد ما لم 
يقرل بلشريك بملذكول تخصيص آخر.

بلقانوني  بإليدبع  إنجاز  تم   -  II

بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  بكتابة 

 (0(0 أكتوبر   (0 في  بالدبل بلبيضاء 

تحت لقم 6)7505.

بالسجل  بلشركة  تقييد  تم   -  III

بلتجالي بالدبل بلبيضاء في 0) أكتوبر 

من   476(55 لقم  تحت   ،(0(0

بلسجل بلتحليلي.
عن موجز وبيان

بإلدبلة بملسي4ة

عال8 مربك�شي بن جعفر

502 P

DIRECTS CONSEILS MAROC

شركة خ 4ة بلحسابات وبلتدقيق وبالستشالة

مقر بلشركة : بلدبل بلبيضاء 353 زبوية شالع 

محند بلخامس وشالع بملقاولة

BETA ALF
SARL

شركة محدودة بملسؤولية

لأسنالها : 360.000 دلهم

مقر بلشركة : بلدبل بلبيضاء، إقليم 

بلنوبصر، لقم 1، جامع عنر ببن 

بلخطاب، بلجناعة بلقروية بأوالد 

صالح

س.ت لقم 35)151 - ت.ج. 

لقم 03571))0 - ت.م.8. 

000037456000010

نقل مقر بلشركة
 ،(019 نوفن 4   (9 في  بتاليخ   -  I

قرل بلجنع بلعام غي4 بلعادي لشركة 

»BETA ALF SARL« شركة محدودة 

بملسؤولية، بنقل مقر بلشركة :

إقليم  بلبيضاء،  بلدبل   : من 

بلجناعة  دبئرة بوسكولة،  بلنوبصر، 

بلقروية بأوالد صالح، دوبل بلهوبولة، 

طريق لقم 109 من بلدبل بلبيضاء إلى 

أوالد سعيد.

إقليم  بلبيضاء،  بلدبل   : إلى 

ببن  عنر  جامع   ،1 لقم  بلنوبصر، 

بأوالد  بلقروية  بلجناعة  بلخطاب، 

صالح.

من  بلبند  تعديل  تم  وبالتالي، 

بلنظام برسا�شي.
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بلقانوني  بإليدبع  إنجاز  تم   -  II

بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  بكتابة 

 (0(0 مالس   11 في  بلبيضاء  بالدبل 

تحت لقم 734019.
عن موجز وبيان

بإلدبلة بملسي4ة

لحسن أوبلق

503 P

فيدبلكو

شركة محدودة بملسؤولية

لأسنالها : 100.000 دلهم

عضو بهيئة بلخ 4بء بملحاسبين

زنقة مصطفى بملعاني، لقم 357، بلدبل بلبيضاء

ENGIE CONSEIL

SARL

شركة محدودة بملسؤولية

لأسنالها : 100.000 دلهم

مقر بلشركة : شالع ببربهيم بلرودبني 

لقم 303، بلطابق بلخامس بلدبل 

بلبيضاء

س.ت بلدبل بلبيضاء لقم 330557

قبو8 تقدمة سندبت
سبتن 4   (3 حسب قربل مؤلخ في 

شركة  في  بلشركاء  قرل   ،(0(0

»ENGIE CONSEIL«، ما يلي :

بلحصص  مجنوع  تقدمة  قبو8 

بلسيد  ينلكها  بلتي  للشركة  بلتابعة 

بملهدي  موالي  وبلسيد  بنكي4بن  علي 

بلقابضة  لشركتهنا  بلبلغيتي 

)هولدينغ) على بلتوبلي.

7 من بلنظام  6 و  تعديل بلبندين 

برسا�شي.

تم إنجاز بإليدبع بلقانوني بكتابة 

بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

تحت   (0(0 أكتوبر   19 في  بلبيضاء 

لقم 86)750.
عن موجز وبيان

بإلدبلة بملسي4ة

بلسيد موالي بملهدي بلبلغيتي

504 P

فيدبلكو

شركة محدودة بملسؤولية

لأسنالها : 100.000 دلهم

عضو بهيئة بلخ 4بء بملحاسبين

زنقة مصطفى بملعاني، لقم 357، بلدبل بلبيضاء

PRIME HOLDING
SARL AU

شركة محدودة بملسؤولية 
ذبت شريك وحيد

لأسنالها : 4.000)) دلهم
مقر بلشركة : شالع ببربهيم بلرودبني 

لقم 303، بلطابق بلخامس 
بلدبل بلبيضاء

س.ت بلدبل بلبيضاء لقم 345437
بلزيادة في بلرأسنا8

عادي  غي4  قربل  بنوجب   -  1
قام   ،(0(0 سبتن 4   (4 في  مؤلخ 
 PRIME« لشركة  بلوحيد  بلشريك 

: »HOLDING
بلشركة  لأسنا8  في  بالزيادة 
للشركة،  تابعة  حصة   (00 بتقدمة 
دلهم   100 فئة  من  بسنية  بقينة 
بلشركة  في  ينلكها  بلتي  لكل حصة، 
 ،»ENGIE CONSEIL« بملسناة 
بالدبل  بلتجالي  بالسجل  بملقيدة 

بلبيضاء تحت لقم 330557.
بنبلغ  تقدل  بملنجزة  بلتقدمة  إن 

4.000)1 دلهم.
وبالتالي، بتعديل تحرير بلبندين 6 

و 7 من بلنظام برسا�شي.
بلقانوني  بإليدبع  إنجاز  تم   -  (
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  بكتابة 
 (0(0 أكتوبر   19 في  بالدبل بلبيضاء 

تحت لقم 89)750.
عن موجز وبيان

بإلدبلة بملسي4ة

بلسيد عنر بنكي4بن

505 P

فيدبلكو

شركة محدودة بملسؤولية

لأسنالها : 100.000 دلهم

عضو بهيئة بلخ 4بء بملحاسبين

زنقة مصطفى بملعاني، لقم 357، بلدبل بلبيضاء

DAHLIAS HOLDING
SARL AU

شركة محدودة بملسؤولية
 ذبت شريك وحيد

لأسنالها : 4.000)) دلهم

مقر بلشركة : شالع ببربهيم بلرودبني 
لقم 303، بلطابق بلخامس

 بلدبل بلبيضاء

س.ت بلدبل بلبيضاء لقم 05)461

ت.ج. لقم  9065)457

بلزيادة في بلرأسنا8
عادي  غي4  قربل  بنوجب   -  1

قام   ،(0(0 سبتن 4   (4 في  مؤلخ 

 DAHLIAS لشركة  بلوحيد  بلشريك 

: HOLDING

بلشركة  لأسنا8  في  بالزيادة 

للشركة،  تابعة  حصة   (00 بتقدمة 

دلهم   100 فئة  من  بسنية  بقينة 

بلشركة  في  ينلكها  بلتي  لكل حصة، 

بملقيدة   ،ENGIE CONSEIL بملسناة 

بلبيضاء  بالدبل  بلتجالي  بالسجل 

تحت لقم 330557.

بنبلغ  تقدل  بملنجزة  بلتقدمة  إن 

4.000)1 دلهم.

وبالتالي، بتعديل تحرير بلبندين 6 

و 7 من بلنظام برسا�شي.

بلقانوني  بإليدبع  إنجاز  تم   -  (

بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  بكتابة 

 (0(0 أكتوبر   19 في  بالدبل بلبيضاء 

تحت لقم 88)750.
عن موجز وبيان

بإلدبلة بملسي4ة

بلسيد موالي بملهدي بلبلغيتي

506 P

فيدبلكو

شركة محدودة بملسؤولية

لأسنالها : 100.000 دلهم

عضو بهيئة بلخ 4بء بملحاسبين
زنقة مصطفى بملعاني، لقم 357، بلدبل بلبيضاء

GSOF COMPANY
SARL AU

شركة محدودة بملسؤولية ذبت 

شريك وحيد
لأسنالها : 10.076.100 دلهم

مقر بلشركة : شالع بلزلقطوني 
لقم 16)، بلطابق بلسادس بلدبل 

بلبيضاء

س.ت بلدبل بلبيضاء لقم 71181)

تغيي4 تسنية بلشركة

 13 في  مؤلخ  قربل  بنوجب   -  1

بلوحيد  بلشريك  قام   ،(0(0 يوليو 

بتغيي4 تسنية بلشركة بلتي أصبحت  

.»GSOF COMPANY«

 ( بلبند  تحرير  بتعديل  وبالتالي، 

من بلنظام برسا�شي.

بلقانوني  بإليدبع  إنجاز  تم   -  (

بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  بكتابة 

 (0(0 سبتن 4   5 في  بلبيضاء  بالدبل 

تحت لقم 748456.
عن موجز وبيان

بإلدبلة بملسي4ة

507 P

LAMENA TRANSFERT
تدبي4 حر رصل تجالي

 1( بنوجب عقد عرفي مؤلخ في 

مالية  بلسيدة  فإن   ،(0(0 أكتوبر 

بلحاملة  من جنسية مغربية،  بربدة، 

لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

بلبيضاء  بالدبل  وبلساكنة   B47710
بلطابق  بلكندي،  عنر  زنقة   ،11

قد  بولكون،   ،14 بلشقة  بلخامس، 

منحت على سبيل تدبي4 حر إلى شركة 

شركة   »LAMENA TRANSFERT«

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذبت 

بملغربي،  للقانون  خاضعة  وحيد 

بالدبل  بالجتناعي  مقرها  بلكائن 

بلبيضاء تجزئة 80، شالع سيدي عبد 
بملقيدة بالسجل بلتجالي  بلرحنان، 

 ،453319 تحت لقم  بلبيضاء  للدبل 

برصل  لحلو،  حنزة  بلسيد  ينثلها 

بلسيدة مالية  تنلكه  بلذي  بلتجالي 
زنقة   - بلكائن بالدبل بلبيضاء  بربدة، 

عباس محنود بلعقاد لقم 14 وبملقيد 

بالسجل بلتجالي للدبل بلبيضاء تحت 
باستغال8 كل نشاط   358.418 لقم 

تجالي.

 LAMENA« شركة  ستستغل 

لحسابها،  بحرية   ،»TRANSFERT

وعلى  بملنفردة  مسؤوليتها  تحت 

بصفتها مدبرب  مخاطرها ومجازفاتها، 

حرب، برصل بلتجالي بملعني.

508 P
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TBA COM
تأسيس

.TBA COM : بإلسم

بلتوبصل،   : بلشركة  غرض 

وتنظيم بلتضاهربت.

بلعنوبن : 4، شالع طالق ببن زياد 

شقة 3 مسي4ة ) تنالة.

دلهم   100.000  : بملا8  لأس 

حصة بجتناعية   1000 مقسنة إلى 

من فئة 100 دلهم مننوحة إلى :

 340 بل 4كة  عبد هللا  بن  شيناء 

حصة من فئة 100 دلهم.

 330 كي4بن  ببن  بلرحنان  عبد 

حصة من فئة 100 دلهم.

من  حصة   330 بننو�شى  مهدي 

فئة 100 دلهم.

بلتسيي4 : يعهد بلتسيي4 إلى بلسيد 

بلقاطن  كي4بن  ببن  بلرحنان  عبد 

زنقة محند عبدو   3 بالدبل بلبيضاء 

وبلسيد مهدي   ،BE849587 ب.ت.و 

بلبيضاء،  بالدبل  بلقاطن  بننو�شى 

 31/33 لقم   7 زنقة  ميامال  تجزئة 

.BK(79691 .كاليفولنيا ل.ت.و

مدة بلشركة : 99 سنة ببتدبء من 

تاليخ توقيع بلنظام برسا�شي.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   (1 بتاليخ  بتنالة  بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم 131045.

509 P

 SOCIETE TADAMOUN

EMMAR
S.C.I

تأسيس  تم  بنقت�شى عقد عرفي 

بلشركة بلعقالية بملدنية :

بلتسنية : بلتضامن إعنال.

لقم  بلتجالي  للسجل  بلخاضعة 

130381 وتحنل بلخصائص بلتالية :

بلوحدبت بلسكنية بشكل  إنشاء 

تضامني.

مشاليع سكنية بقتصادية  إنشاء 

لذوي بلدخل بملحدود.

بلسيد  للشركة  بلفعلي  بملسي4 

بلكفلي عبد هللا.

 1 بلنامسية بلشقة   13( بلعنوبن 

تنالة.

510 P

ARDAMAN MOROCCO
 SUCCURSALE DE SOCIETE

ETRANGERE

410، شالع بلزلقطوني - إقامة حند 

- شقة 1 - 0100) بلدبل بلبيضاء

بلسجل بلتجالي لقم 470701

لشركة  قربل  بنقت�شى 

 ARDAMAN & ASSOCIATES INC,

ب  بالجتناعي  مقرها  بلكائن   ،INC

باسادينا،   - شالع فوتهيل   ،3475-E

بملتحدة  بلواليات  كاليفولنيا،  والية 

أغسطس   (4 بتاليخ  برمريكية، 

لشركة  فرع  إنشاء  تقرل   ،(0(0

أجنبية باملوبصفات بلتالية :

 ARDAMAN  : بإلسم 

MOROCCO - وكالة شركة أجنبية.

بالستشالبت   : بلوكالة  موضوع 

بلتقنية.
لقم بلسجل بلتجالي : 470701.

410، شالع بلزلقطوني   : بلعنوبن 

- إقامة حند - شقة 1 - 0100) بلدبل 

بلبيضاء.

حسن  أشرف  بلسيد   : بملدير 
لياض.

بتاليخ  بلوكالة  تأسيس  تم 
بلجهوي  باملركز   (0(0 ) سبتن 4 

لالستثنال بالدبل بلبيضاء.
قصد بلنشر وبإلعالن

511 P

STE MEGA INK

SARL
بملنعقد  بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

بتاليخ 0) يوليو 0)0) تقرل ما يلي :

تغيي4 بملقر بالجتناعي  للشركة من 
أ  بلعنالة  بوطالب  بلعزيز  عبد  زنقة 
زنقة   14 بلعكالي بلرباط بلى   7 لقم 

برلين بلطابق بالل�شي بملحيط بلرباط.

من   4 بملادة  تغيي4  تقرل  وعليه 

بلقانون بالسا�شي.

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 

 4391 تحت لقم  بالرباط،  بلتجالية 

بتاليخ 8 أكتوبر 0)0).

512 P

 STE CENTRE DENTAIRE

NAOMI
SARL AU

لبسنالها : 100.000 دلهم

بلسجل بلتجالي لقم : 5615)1

بالستثنائي  بلعام  بلجنع  قرل 

بكتوبر   9 بتاليخ  وبملنعقد  للشركة، 

0)0) بلحل بملسبق للشركة.

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 

بكتوبر   (( بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 

0)0)، تحت لقم 04)4.

513 P

STE MALAGA MAGIQUE
شركة ذبت مسؤولية محدودة

بنساهم وبحد

تاسيس شركة
بنقت�شى سند عرفي محرل بسال 

0)0)، فقد أنشأت  في فاتح سبتن 4 

محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 

ملساهم وحيد وبلتي تتصف كالتالي :

 STE MALAGA  : بلتسنية 

.MAGIQUE

أشغا8  بلنظافة،   : بلهدف 

مختلفة.
زنقة   (6 لقم   : بالجتناعي  بملقر 

عبدة بطانة سال.

سنة تنطلق من يوم   99  : بلفت4ة 

بلتاسيس.

 100.000  : بالجتناعي  بلربسنا8 

حصة من   1000 بلى  دلهم مقسنة 

فئة 100 دلهم موزعة كالتالي :

بلسيد كريم بملالقي 1000 حصة.

بلتسيي4  مهنة  يتولى   : بلتسيي4 

بلسيد كريم بملالقي.

بلسنة بالجتناعية : من فاتح يناير 

بلى 31 ديسن 4.

بالنجاز  لتكوين   %  5  : باللباح 

بلقانوني وبلحاصل يبقى لهن بشالة 

بلجنع بلعام.

تم باليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 

ببالبتدبئية بسال، تحت لقم 35195، 

بلسجل بلتجالي لقم 5)1)3.

514 P

STE MIVA MOS
شركة ذبت مسؤولية محدودة

بنساهم وبحد

تاسيس شركة
بنقت�شى سند عرفي محرل بسال 

أنشأت  فقد   ،(0(0 سبتن 4   15 في 

محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 

ملساهم وحيد وبلتي تتصف كالتالي :

.STE MIVA MOS : بلتسنية

: أعنا8 بلصباغة، بلطبخ  بلهدف 

وبلنظافة و أشغا8 مختلفة.
زنقة   (6 لقم   : بالجتناعي  بملقر 

عبدة بطانة سال.

سنة تنطلق من يوم   99  : بلفت4ة 

بلتاسيس.

 10.000  : بالجتناعي  بلربسنا8 

دلهم مقسنة بلى 100 حصة من فئة 

100 دلهم موزعة كالتالي :

 100 بعطوط  بملصطفى  بلسيد 

حصة.

بلتسيي4  مهنة  يتولى   : بلتسيي4 

بلسيد  بملصطفى بعطوط.

بلسنة بالجتناعية : من فاتح يناير 

بلى 31 ديسن 4.

بالنجاز  لتكوين   %  5  : باللباح 

بلقانوني وبلحاصل يبقى لهن بشالة 

بلجنع بلعام.

تم باليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 

أكتوبر   15 بسال،بتاليخ  ببالبتدبئية 

بلسجل   ،35(00 تحت لقم    ،(0(0

بلتجالي لقم 147)3.
بملسي4

515 P
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ديوبن بالستاذ بلساملاني عبد بلهادي

موثق

مقرها بالجتناعي : 119 شالع بميل زوال 

بلدبلبلبيضاء

STE FARAH  D'HABITAT

SARL

لبسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 3 زنقة 

عاد8 بلحربفي حي بملستشفيات 

بلدبلبلبيضاء

بنقت�شى محضر عام لسمي تلقاه 

بالستاذ عبد بلهادي بلساملاني بملوثق 

سبتن 4  و10   9 بتاليخ  بالبيضاء 

لفع  على  بلشركاء  بتفق   ،(0(0

لبسنا8 بلشركة بلى مبلغ 6.048.000 

دلهم.

من  محرل  لسمي  عقد  بنقت�شى 

و10   9 بتاليخ  بملذكول  بملوثق  طرف 

علي  بلسيد  فان   (0(0 سبتن 4 

بلرحيوي قد فوت مجنوع بلحصص 

بملذكولة  بلشركة  في  ينلكها  بلذي 

مناصفة بلى بلسادة عبد هللا بغزبوني 

تم  فقد  وعليه  بغزبوني  ولشيد 

بستقالة بلسيد علي بلرحيوي وتعيين 

ولشيد  بغزبوني  هللا  عبد  بلسادة 

بتوقيع  للشركة  مسي4بن  بغزبوني 

مزدوج ملدة غي4 محدودة.

 11 بتاليخ  لسمي  عقد  بنقت�شى 

0)0)، كذلك تم تبني نظام  سبتن 4 

بلشريكين  من طرف  معد8  أسا�شي 

بلوحيدين.

كتابة  لدى  بلقانوني  باليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بلتجالية بالبيضاء 

لقم  تحت   ،(0(0 بكتوبر   ( بتاليخ 

لقم  بلتجالي  بالسجل   ،748333

.183471
بنثابة مقتطف وبيان

ذ بلساملاني عبد بلهادي

موثق

516 P

ديوبن بالستاذ بلساملاني عبد بلهادي

موثق

مقرها بالجتناعي : 119 شالع بميل زوال 

بلدبلبلبيضاء

STE PALACE D'HABITAT

SARL

لبسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : شالع وبد زيز 

زنقة 4) بلطابق بالو8 لقم 3 

بلدبلبلبيضاء

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

بلهادي  عبد  بالستاذ  تلقاه  بلذي 

لفع   بالبيضاء  بملوثق  بلساملاني 

لبسنا8 بلشركة بلى مبلغ 3.500.000 

دلهم.

من  محرل  لسمي  عقد  بنقت�شى 

بلسيدين   فان  بملذكول  بملوثق  طرف 

عبد هللا بغزبوني ولشيد بغزبوني  قد 

فوتا بلى بلسيد علي بلرحيوي جنيع 

حصصهم في بلشركة بملذكولة.

وعليه تم تغيي4 بلشركة بلى شركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذبت 

وحيد وبستقالة بلسيد لشيد بغزبوني 

مسي4ب  بلرحيوي  علي  بلسيد  وتعيين 

وحيدب للشركة ملدة غي4 محدودة.

من  محرل  لسمي  عقد  بنقت�شى 

 10 و   9 طرف بملوثق بملذكول بتاليخ 

تم تبني نظام أسا�شي   (0(0 سبتن 4 

معد8 جديد لشركة ذبت مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد.

كتابة  لدى  بلقانوني  باليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بلتجالية بالبيضاء 

لقم  تحت   ،(0(0 بكتوبر   ( بتاليخ 

لقم  بلتجالي  بالسجل   ،74833(

.164(83
بنثابة مقتطف وبيان

ذ بلساملاني عبد بلهادي

موثق

517 P

 STE DERICHEBOURG
OULMES
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : N°2 HAY PAM 2

OULMES CENTRE OULMES
تغيي4 بلتسنية

 تعديل بلنشاط بالجتناعي
وتغيي4 بملقر بالجتناعي

للشركة  بلوحيد  بلشريك  بتخذ 
 DERICHBOURG OULMES SARL
AU بتاليخ 10 مالس 0)0)، بلقربلبت 

بلتالية :
بلشركة  بسم  تغيي4 
 DERICHBOURG OULMES
 ARMA بالن  أصبح  بلذي 

.ENVIRONNEMENT
تعديل بلنشاط بالجتناعي.

تغيي4 بملقر بالجتناعي للشركة من 
لقم ) حي بام وملاس بملركز وملاس.

بن  مهدي  شالع  بلرباط  بلى 
تجزئة سنية،   ،5 تجزئة لقم  بركة، 

بلسوي�شي.
تحيين بلنظام بالسا�شي للشركة.

وقد تم باليدبع بلقانوني باملحكنة 
لقم  تحت  بالخنيسات  بالبتدبئية 

11)1 بتاليخ 0) أكتوبر 0)0).
مقتطف من أجل بالشهال

518 P

STE DIGITCOOP
شركة ذبت مسؤولية محدودة

تاسيس  شركة
مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بتاليخ )1 أكتوبر 0)0)، تم تاسيس 
محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 

باملنيزبت بلتالية :
 STE DIGITCOOP  : بلتسنية 

.SARL
بلتطوير   : بالجتناعي  بلهدف 

بملعلوماتي.
في  حدد   : بلشركة  لبسنا8 
90.000 دلهم موزعة بلى 900 حصة 
قد تم  دلهم،   100 بجتناعية بقينة 
تحريرها بالكامل وبملخصصة للشركاء 

بنا يتناسب مع مساهنتهم أي :

 300  .. بلعاطري  ل�شى  بلسيد 

حصة.

بلسيد عنر لحكيم ... 300 حصة.

بلسيد طه بلعبادي ... 300 حصة.

بملجنوع ......... 900 حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتاسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

يناير  فاتح  من   : بملالية  بلسنة 

بالولى  بلسنة  ماعدب  ديسن 4   31 بلى 

تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.

بملقر بالجتناعي : 15 شالع بالبطا8 

شقة لقم 4 بكدب8 بلرباط.

من  بلشركة  تسي4   : بلتسيي4 

طرف بلسيد ل�شى بلعاطري بلحامل 

 A745784 لقم  بلوطنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غي4 محدودة.

باملحكنة  بلتجالي  بلسجل  لقم 

بلتجالية بالرباط : 146997.
مقتطف من أجل بالشهال

519 P

STE IZ FONCIERE
شركة ذبت مسؤولية محدودة

تاسيس  شركة
مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم  قد   ،(0(0 أكتوبر   9 بتاليخ 

مسؤولية  ذبت  شركة  تاسيس 

محدودة باملنيزبت بلتالية :

 STE IZ FONCIERE  : بلتسنية 

.SARL

بالنعاش   : بالجتناعي  بلهدف 

بلعقالي.

في  حدد   : بلشركة  لبسنا8 

 1000 بلى  موزعة  دلهم   100.000

دلهم،   100 حصة بجتناعية بقينة 

قد تم تحريرها بالكامل وبملخصصة 

بنا يتناسب مع مساهنتهم  للشركاء 

أي :

 500  .. بلخالدي  زياد  بلسيد  

حصة.

 500  ... بلسيد بسناعيل سالوي  

حصة.
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بملجنوع ......... 1000 حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتاسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

يناير  فاتح  من   : بملالية  بلسنة 

بالولى  بلسنة  ماعدب  ديسن 4   31 بلى 

تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.

بملقر بالجتناعي : 15 شالع بالبطا8 

شقة لقم 4 بكدب8 بلرباط.

: تسي4 بلشركة من طرف  بلتسيي4 

بلحامل  سالوي  بسناعيل  بلسيد 

و   A34((88 بلوطنية لقم  للبطاقة 

بلسيد زياد بلخالدي بلحامل للبطاقة 

 A661991 لقم  بلوطنية  بلتعريف 

ذلك ملدة غي4 محدودة.

باملحكنة  بلتجالي  بلسجل  لقم 

بلتجالية بالرباط : 146989.
مقتطف من أجل بالشهال

520 P

مكتب بالستشالبت وبلخدمات بلذهنية 

شركة ذبت مسؤولية محدودة

ذبت بلشريك بلوحيد

مستشال قانوني

بلهاتف : 56.)05.35.50.9

 STE CHASAIM TPS

SARL AU
مقرها بالجتناعي : لقم 1) تجزئة 

مريم ويسالن مكناس

تاسيش شركة
 STE شركة    : بلشركة  بسم 

.CHASAIM TPS SARL AU

: سيد لعنرتي عبد  مسي4 بلشركة 

بلسالم بلحامل لبطاقة بلوطنية لقم  

 8589)4دب8.

نشاط بلشركة : نقل بضائع بلغي4 

أقل من 3.5 طنن بلتصدير وبالستي4بد.

 100.000  : بلشركة  لبسنا8 

دلهم.

1) تجزئة  مقرها بالجتناعي : لقم 

مريم ويسالن مكناس.

مدة بلشركة : 99 سنة.

سجلها بلتجالي : 50983.

تم باليدبع بلقانوني للشركة لدى 

بملحكنة بلتجالية بنكناس بتاليخ 14 

أكتوبر 0)0)، تحت لقم 61)3.
حرل بتاليخ 0) أكتوبر 0)0)

521 P

مكتب بالستشالبت وبلخدمات بلذهنية 

شركة ذبت مسؤولية محدودة

ذبت بلشريك بلوحيد

مستشال قانوني

بلهاتف : 56.)05.35.50.9

 STE DOTSH CHARLIE
SARL AU

مقرها بالجتناعي : لقم 30 مكرل 

زنقة 8 حي بالمان مكناس

تاسيش شركة
 STE شركة    : بلشركة  بسم 

.DOTSH CHARLIE SARL AU

غدوبني  سيد   : بلشركة  مسي4 

محند  بلحامل لبطاقة بلوطنية لقم 

5841 دب8 و.

بلعطول  تجالة   : بلشركة  نشاط 

بلتجنيل  موبد  تجالة  بالجنلة، 

بالجنلة، بلتصدير وبالستي4بد.

 100.000  : بلشركة  لبسنا8 

دلهم.
مكرل   30 لقم   : مقرها بالجتناعي 

زنقة 8 حي بالمان مكناس

مدة بلشركة : 99 سنة.

سجلها بلتجالي : 50877.

تم باليدبع بلقانوني للشركة لدى 

بتاليخ بنكناس  بلتجالية   بملحكنة 

 8 أكتوبر 0)0)، تحت لقم 3164.
حرل بتاليخ 0) أكتوبر 0)0)

522 P

STE IGUAOU BUILDING
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة

تاسيس  شركة
مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم   ،(0(0 سبتن 4     (3 بتاليخ 

مسؤولية  ذبت  شركة  تاسيس 

محدودة باملنيزبت بلتالية :

 STE IGUAOU  : بلتسنية 

.BUILDING SARL

أشغا8  بجنيع  بلقيام   : بلهدف 

بلبناء.

لياض  بقامة   : بالجتناعي  بملقر 

كربنادب   59 بريستيجيا،  بالندلس 

شقة لقم 18 حي بلرياض بلرباط.

 100.000  : بلشركة  لبسنا8 

دلهم.

يدير بلشركة وملدة غي4   : بلتسيي4 

محددة بلسيد إكي أحند.

باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 

بلتقييد  لقم  بالرباط،  بلتجالية 

بالسجل بلتجالي لقم 146631، لقم 

أكتوبر   13 بتاليخ   ،107588 باليدبع 

.(0(0
ملخص قصد بلنشر

523 P

 STE AZORN AFRIQUE

 MEDIA
SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
تم   ،(0(0 سبتن 4   18 بتاليخ 

تسجيل عقد عرفي تحت لقم 037)) 

 AZORN AFRIQUE تاسيس شركة 

.MEDIA SARL AU

بالعالم   : بالجتناعي  بلهدف  

بلتوبصل وبلتكوين.

دلهم   10.000  : لأسنا8 بلشركة 

مقسنة بلى 400 حصة من فئة 100 

دلهم للحصة بلوبحدة.

بلشكل  على  بلشركاء  بين  موزعة 

بلتالي :

بلسيد خالد يون�شي 400 حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : مدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير بلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة ماعدب بلسنة 

بالولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.

شالع   178  : بالجتناعي  بملقر 

بلقاهرة بلشقة لقم ) حي وبد بلدهب 

تنالة.

خالد يون�شي مغربي لقم   : بملسي4 

.IA134913 بلبطاقة بلوطنية لقم
بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

لقم : 130779 تنالة.

.ICE  : 00(6(864(000014

.IF N°: 459811(9

.TP (7904564 TEMARA
بمضاء : خالد يون�شي

524 P

STE PTP CPFRAC
SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
 (4 بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

سبتن 4 0)0) تم تاسيس شركة ذبت 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

وبلتي تحنل بلخصائص بلتالية :

.STE PTP COFRAC : بلتسنية

.SARL AU : بلصفة بلقانونية

مقاو8 بناء،   : بلهدف بالجتناعي   

تاجي4 معدبت بلبناء.
لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

فئة  من  حصة   1000 بلى  مقسنة 

دلهم للحصة بلوبحدة موزعة   100

بين بلشركاء على بلشكل بلتالي :

 1000 مختالي  بما8  بلسيدة 

حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتاسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير بلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة ماعدب بلسنة 

بالولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.
بملقر بالجتناعي : أما8 5 لقم 416 

حي بملسي4ة يعقوب بملنصول بلرباط.

بملسي4 : بلسيد لشيد بوناصح.
 : بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

.146845

525 P
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STE ABOUTSTORY
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

بشريك وحيد
لأسنالها : 100.000 دلهم

على بثر قربل بملسي4 ليوم 3) سبتن 4 
 ABOUTSTORY لشركة   (0(0
بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 
 100.000 لأسنالها  وحيد،  بشريك 

دلهم تقرل ما يلي:
تنت  بملصفي  تقرير  قربءة  بعد 

بملصادقة على حسابات بلتصفية.
وبلنطق  بملصفي  ذمة  وإخالء 

بإقفا8 عنليات بلتصفية.
بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 
بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
0)0)، تحت  19 أكتوبر  بسال بتاليخ 

لقم 6))35.
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STE SOTRA JAD
SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

لأسنالها : 100.000 دلهم
تأسيس شركة

 (9 بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تأسيس  تم  بتنالة،   (0(0 سبتن 4 
محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 

بشريك وحيد بالصفات بلتالية :
بسم   بلشركة  تحنل   : بلتسنية 

.SOTRA JAD SARL AU
بلطابق   11 لقم   : بملقر بالجتناعي 

بلسفلي بقامة هبة تامسنا تنالة.
أشغا8  بلبضائع،  نقل   : بلهدف 

بلبناء وأشغا8 متعددة.
بنبلغ  حدد   : بلشركة  لأسنا8 
 1000 دلهم مقسنة على   100.000
 100 قينة بلحصة بلوبحدة  حصة، 

دلهم، ينتلكها :
بقينة  بدليس  بلعاطفي  بلسيد 

1000 حصة.
في  محددة  بلشركة  مدة   : بملدة 
99 سنة ببتدبء من تاليخ تسجيلها في 

بلسجل بلتجالي.

يسي4 بلشركة بلعاطفي   : بلتسيي4 
بدليس.

سجلت بلشركة بالسجل بلتجالي 
للنحكنة بالبتدبئية بتنالة تحت لقم 

.131067
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STE 2 R TAMWIL
SARL

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
بالستثنائي بملؤلخ بتاليخ فاتح أبريل 

0)0)، قرل بلشركاء ما يلي :
بملنطقة  من  بلرئي�شي  بملقر  نقل 
 (9 لقم  »فيتا«  تجزئة  بلصناعية 
بلرباط بلى بملنطقة بلصناعية »ز ك« 

لقم 4 جناعة عين عتيق تنالة.
بالسا�شي  بلقانون  تحديث 

للشركة.
باملحكنة  بلقانوني  باليدبع  تم 
سبتن 4   (0 بالبتدبئية بتنالة بتاليخ 
لقم   ،4186 باليدبع  لقم   ،(0(0

بلتقييد بالسجل بلتجالي 131033.
528 P

 SOCIETE MAROCAINE
 CONSULTING ET DE

RECOUVREMENT
-SMCR-

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

تأسيس شركة
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تأسيس  تقرل   (0(0 سبتن 4   17
 SOCIETE MAROCAINE شركة  
 CONSULTING ET DE
-  RECOUVREMENT - SMCR 
محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 

خصائصها كالتالي :
وبلتي تحنل بلخصائص بلتالية :

تحصيل  بستشالبت   : بلهدف 
بلديون - تدبو8.

لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 
على  بلوبحدة  للحصة  دلهم   100

بلشكل بلتالي :

أمينة  بملحندي  بلعلوي  بلسيدة 
340 حصة.

بلسيدة بلناجي نزهة 330 حصة.
 330 فتيحة  بملودني  بلسيدة 

حصة.
من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 
31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.
50 شالع سوس   : بملقر بالجتناعي 

سوي�شي بلرباط.
بملسي4 : بلسيدة بلعلوي بملحندي 

أمينة.
بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

.147003
529 P

DEVILLE PRODUCTION
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
تأسيس شركة

 5 في  بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ 
شركة   تأسيس  تقرل   (0(0 أكتوبر 
شركة   DEVILLE PRODUCTION
محدودة خصائصها  مسؤولية  ذبت 

كالتالي :
وبلتي تحنل بلخصائص بلتالية :

 - للتصنيع  صناعي   : بلهدف 
بستي4بد وتصدير، تدبو8.

لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 
على  بلوبحدة  للحصة  دلهم   100

بلشكل بلتالي :
بلسيد بليك جانين 50) حصة.

بلسيدة بلسيدة بلعلوي بملحندي 
أمينة 50) حصة.

 (50 جانين  بليك  أدبم  بلسيد 
حصة.

 (50 جانين  ليلى  سالة  بلسيدة 
حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.

بملقر بالجتناعي : فيال 3) زنقة 16 

نون 4 أكدب8 بلرباط.

بملسي4 : بلسيد بليك جانين.
بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 

.147001

530

STE COSMOLOGIE
تأسيس شركة

بملؤلخ  بلعرفي  بلعقد  بنقت�شى 

تم  بسال   (0(0 يوليو   10 بتاليخ 

للشركة  برسا�شي  بلقانون  وضع 

ذبت بملسؤولية بملحدودة بلتي تحنل 

بلخصائص بلتالية :

وبلتي تحنل بلخصائص بلتالية :

.STE COSMOLOGIE : بلتسنية

وأشغا8  بلبناء  مقاو8   : بملوضوع 

متنوعة.

 4 بيتي  إقامة   : بالجتناعي  بملقر 

عنالة م ) لقم 38 بلطابق برو8 سال 

بلجديدة سال.

في  حدد   : بالجتناعي  بلرأسنا8 

 1000 إلى  مقسم  دلهم   100.000

دلهم مقسم   100 حصة ذبت قينة 

بين بلشركاء بالشكل بلتالي :

 1000 بملفتاحي  محند  بلسيد 

حصة ذبت قينة 100 دلهم للحصة 

أي ما قينته 100.000 دلهم.

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

شخص  ذبت  محدودة  مسؤولية 

وبحد.

محند  بلسيد  عين   : بملسي4 

غي4  ملدة  للشركة  كنسي4  بملفتاحي 

محدودة.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بسال  بلتجالية  باملحكنة  بلقانوني 

 3(049 تحت بلسجل بلتجالي لقم 

بتاليخ 5 أكتوبر 0)0).

531
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 SOCIETE TAYMAT

IRRIGATION

SARL

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة

بلذي  بلعرفي  بلعقد  إثر  على 

تم  أسفله  بلشركة  شركاء  وقعه 

لشركة  برساسية  بلقوبنين  وضع 

من  وبلتي  محدودة  مسؤولية  ذبت 

خصائصها :

 SOCIETE  : بلتسنية بالجتناعية 

.TAYMAT IRRIGATION SARL

بملوضوع : 

أشغا8  بلسقي،  تجهيزبت  تثبيت 

وإعادة  بلغرس  للبناء،  أو  مختلفة 

بلطاقة  تجهيزبت  تثبيت  بلتشجي4، 

بلشنسية، تثبيت بلشبكات بلحامية 

بملساحات  تيهئ  بملثنرة،  لألشجال 

بلفالحية، بملفاوضة.

تونفيت  مركز   : بالجتناعي  بملقر 

عنالة إقليم ميدلت.

بملدة : 99 عاما.

بلرأسنا8 : 100.000 دلهم مكونة 

100 دلهم  1000 حصة بقينة  من 

للحصة موزعة على بلشكل بلتالي :

أيت  بملصطفى  موالي  بلسيد 

بلبوهالي 510 حصة.

بلسيد حنيد أخوبو 490 حصة.

للسيد  بلتسيي4  أسند   : بلتسيي4 

موالي بملصطفى أيت بلبوهالي.

بلسنة بملحاسبية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسن 4.

بإليدبع : تم بإليدبع بلقانوني لدى 

باملحكنة  بلتجالي  بلسجل  مصلحة 

لقم  تحت  بنيدلت  بالبتدبئية 

)0/17)0) بتاليخ 1) أكتوبر 0)0)، 

بلسجل بلتجالي لقم 499).

532 P

مكتب بلتهامي للخ 4ة وبملحاسبة

11 شارع محمد الخامس درب أكادير وزان

TEL : 05.37.46.66.23

FAX : 05.37.46.66.23

SOCIETE ICE CREAM REDA
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 100.000 DH
 SIEGE SOCIAL : QUARTIER
 AIN ABI FARES DERB HADJ

ABDELKRIM N° 3 OUAZZANE
تأسيس شركة محدودة بملسؤولية

 بنقت�شى محضر جنع عام تأسي�شي
مؤلخ في 9 مالس 0)0) بندينة وزبن 
بملسؤولية  ذبت  شركة  تأسيس  تم 
بملحدودة بشريك وحيد وباملوبصفات 

بلتالية :
بلتسنية : شركة آيس كريم ل�شى.
أبي  عين  حي   : بالجتناعي  بملقر 
فالس دلب بلحاج عبد بلكريم لقم 3 

وزبن.
مبلغ  في  حدد   : بلشركة  لأسنا8 
 1000 إلى  مقسنة  دلهم   100.000
موزعة  دلهم   100 فئة  من  حصة 

كاآلتي :
 1000 بلسيد علي ل�شى ساهم بـ 

حصة بجتناعية.
بملجنوع : 1000 حصة بجتناعية.

بملهام : بيع بملثلجات بالجنلة.
بلسنة بملالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسن 4.
في  بلشركة  مدة  حددت   : بملدة 
تأسيسها  تاليخ  من  ببتدبء  سنة   99

بلنهائي.
عين بلسيد علي   : تسيي4 بلشركة 
بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  ل�شى 
كنسي4   G1((969 لقم  بلوطنية 
وحيد للشركة ملدة غي4 محددة وتلزم 

بلشركة بتوقيعه وحده.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بوزبن  بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   (( بتاليخ 

895) سجل تجالي لقم 1653.
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STE AMANIMAT SERVICES
SARL

بلرأسنا8 : 100.000 دلهم

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

بتيفلت  عرفي  عقد  بنقت�شى 

وضع  تم   (0(0 سبتن 4   (( بتاليخ 

ذبت  لشركة  برسا�شي  بلقانون 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلخصائص 

بلتالية :

 STE  : بالجتناعية  بلتسنية 

.AMANIMAT SERVICES SARL

موبد  بيع   : بالجتناعي  بلهدف 

بلبناء، أشغا8 مختلفة أو بلبناء.
حي   3 لقم   : بالجتناعي  بملقر 

بملستقبل سيدي عال8 بلبحربوي.

بملدة بالجتناعية : 99 سنة ببتدبء 

من تاليخ تأسيسها.

حدد   : بالجتناعي  بلرأسنا8 
دلهم   100.000 لأسنا8 بلشركة في 

فئة  من  حصة   1000 على  موزعة 

100 دلهم للحصة وزعت كنا يلي :

بلسيد محند بلعثناني 80 حصة.

بلسيد محند بلعثناني 0) حصة.

بلسنة بالجتناعية : تبدأ من فاتح 

يناير إلى 31 ديسن 4 من كل سنة.

بلتسيي4 : تم تعيين بلسادة محند 

بلعثناني ومحند بلعثناني كنسي4ين 

للشركة ملدة غي4 محدودة.

تم إيدبع بلسجل بلتجالي بنكتب 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بتيفلت 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   16 بتاليخ 

.184
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MAJD GLOBAL INVEST
تكوين شركة ذبت مسؤولية 

محدودة
بشريك وبحد

يوم بتنالة  عرفي  لعقد   تبعا 

9 أكتوبر 0)0) تم إنشاء شركة ذبت 

بملنيزبت  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلتالية :

بسم  أخذت  بلشركة   : بالسم 

.MAJD GLOBAL INVEST

بلخاصة  برعنا8  كل   : برهدبف 

بالعقال وبلبناء.

بملالية  بلتجالية،  بلعنليات  كل 

وبلعقالية وبلصناعية بملرتبطة مباشرة 

أو غي4 مباشرة بأهدبف بلشركة.

بلنخلة  إقامة   : بالجتناعي  بملقر 

 1 شالع بلحسن   4 بلشقة   A عنالة 

تنالة.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

بلتسجيل بالسجل بلتجالي.
 100.000 في  حدد   : بملا8  لأس 

حصة   1000 إلى  مقسم  دلهم 

بجتناعية كلها محرلة نقدب من طرف 

بلشركاء :

بلسيد ماجد حنيد 34000 دلهم.

 33000 عزيز  بدببربهيم  بلسيد 

دلهم.

بلسيد نا�شي مربد 33000 دلهم.

بلسنة بالجتناعية : بلسنة بالجتناعية 

تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسن 4 

من كل سنة.

بلتسيي4 : بلشركة مسي4ة من طرف 

بلسيد ماجد حنيد.

برلباح : بعد خصم %5 لالحتياط 

بلقانوني، بلباقي يوزع أو يؤجل حسب 

قربلبت بلجنعية بلعامة بلعادية.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلقانوني 

 (3 يوم   4(14 لقم  تحت  بتنالة 

أكتوبر 0)0).
عن بلنسخة وبلنص

535 P

MAISON UMAMI
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة
لأسنالها : 100.000 دلهم

سجل تجالي لقم 146991 بلرباط

في مؤلخ  موثق  عقد   بنقت�شى 
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 أكتوبر   5

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية :
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 : للشركة  بلقانوني  بالسم 

.MAISON UMAMI SARL

 - بلبقالة   : بالجتناعي  بلهدف 

متعهد حفالت - بستي4بد وتصدير.
لأسنا8 بلشركة : 100.000 دلهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

100 دلهم.
زينب موبفق 500 حصة.

بدل بلدين لقنان 500 حصة.

 بملدة : 99 سنة ببتدبء من بلتأسيس

بلسجل  وضع  تاليخ  من  أي  بلنهائي 

بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدء من تاليخ بلتسجيل.
لياض برندلس   : بملقر بالجتناعي 

بلشطر GH5 عنالة 90 محل لقم 3) 

حي بلرياض بلرباط.
بملسي4 : زينب موبفق.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 بلضبط لدى بملحكنة بلتجالية بالرباط

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   (( بتاليخ 

.48(0
بنقت�شى مقتطف وبيان

بملسي4

536 P

برمانة بمللكية للنغرب

9) شالع بلعلويين لقم 1 بلرباط

شركة إيريزار ماروك 
ش.م

بتاليخ بملنعقد  بلعام  بلجنع   إن 

إيريزبل  لشركة   (0(0 مالس   31

بالصخي4بت  مقرها  ش.م  مالوك 

بلبيضاء بلدبل  بلسريع   بلطريق 
 بلرباط، لأسنالها 37.300.000 دلهم

وبملسجلة بالسجل بلتجالي بالرباط 

على  صادق  قد   63361 لقم  تحت 

خوسيه  لبفاييل  بلسيد  تعيين 

ولئيس  كندير  إيكيفالييتا  ست4يلينغ 

مالوك  إلزبل  لشركة  بإلدبلة  مجلس 

ش.م.

ليحل محل بلسيد خوسيه مانويل 

أوكاسيتاس الندب بلذي بستقا8.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالرباط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   13 بتاليخ 

.107606
بنثابة مقتطف وبيان

في4ماك

537 P

STE MT EXTRA SUD
SARL AU

تأسيس شركة
تأسيس  تم  بنقت�شى عقد عرفي 

شركة باملنيزبت بلتالية :

.STE MT EXTRA SUD : بلتسنية

 SARL  : بلشكل بلقانوني للشركة 

.AU

بلوفاق تجزئة   : بلشركة   مقر 
لقم )67 بلعيون.

 : للشركة  بالجتناعي  بلنشاط 

أشغا8 عامة وأشغا8 بلبناء.
 100.000  : بلشركة  لأسنا8 

دلهم.

يعهد إلى بلسيد محند   : بلتسيي4 

 (1000( محدودة  غي4  ملدة  بلطالعي 

حصة بـ 100 دلهم للحصة.

باملحكنة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

)) أكتوبر  بالبتدبئية بالعيون بتاليخ 

0)0) تحت لقم 531)/0)0).

سجل تجالي لقم 33537.

538 P

N S M A
SARL AU

تعديالت قانونية
بلوبحد  بملساهم  قربل  إثر  على 

ملساهم   (0(0 سبتن 4   (5 بتاليخ 

ذبت  شركة   N S M A شركة 

وبحد  بنساهم  بملحدودة  بملسؤولية 

دلهم   (.000.000 لأسنالها  بلبالغ 

شاوية  زنقة  بنلتقى  مقرها  وبلكائن 

158 شقة  وزنقة جي4وي إقامة لقم 
لقم 1 بلعيون تقرل :

ليشنل  بلشركة  نشاط  توسيع 

برنشطة بلتالية :

جنيع برشغا8 بملتعلقة بالصباغة 
بملضادة للتآكل ... إلخ.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بالعيون 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   (0 بتاليخ 

.(0(0/(519
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TIM INTER FRIGO
SARL AU

تعديالت قانونية
بلوبحد  بملساهم  قربل  إثر  على 
ملساهم   (0(0 سبتن 4   (5 بتاليخ 
شركة   TIM INTER FRIGO شركة 
بنساهم  بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 
 (0.000.000 لأسنالها  بلبالغ  وبحد 
خالد  بشالع  مقرها  وبلكائن  دلهم 
 1( 3 شقة لقم  بن بلوليد إقام لقم 

بلعيون تقرل :
للشركة  بالجتناعي  بملقر  تحويل 
من بلعنوبن بلقديم إلى عنوبن جديد 
خط  حي   1 لقم  أصيلة  زنقة   : هو 

بلرملة 1 شقة لقم ) بلعيون.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بالعيون 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   (0 بتاليخ 

.(0(0/(518
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MB GARDIENNAGE
SARL

تعديالت قانونية
بلعام  بلجنع  قربل  إثر  على 
 MB شركة  ملساهم  بالستثنائي 
ذبت  شركة   GARDIENNAGE
بملسؤولية بملحدودة بلبالغ لأسنالها 
مقرها  وبلكائن  دلهم   100.000
بتجزئة بلربحة لقم 354 زنقة ميجك 

بلعيون تقرل :
من حصص  حصة   500 تفويت 
بلسيدة بقبي4ية فهيم لفائدة بلسيد 

عبد بلجليل مستاكو.
للشركة  بلقانوني  بلشكل  تحويل 
من شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 
إلى شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بنساهم وبحد.

تعيين بلسيد عبد بلجليل مستاكو 

كنسي4 وحيد للشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بالعيون 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   (1 بتاليخ 

.(0(0/(5(6

541 P

TESGRAD MEDIA
SARL

تعديالت قانونية
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملنعقد بنقر بلشركة بتاليخ 5 أكتوبر 

0)0) قرل شركاء بلشركة ما يلي :

بيع حصص :

 100 بملتناز8 بلسيد جدو سالمة 

حصة.

بلعينين  ماء  بلسيد  له  بملتناز8 

محند أفكو 100 حصة.

تغيي4 بلشكل بلقانوني للشركة من 

.SARL AU إلى SARL

بلسيد  بستقالة   : بلتسيي4 

بملسعودي سعيد من تسيي4 بلشركة 

محند  بلعينين  ماء  بلسيد  وتعيين 

تم  للشركة كنا  أفكو كنسي4 جديد 

بعتناد بإلمضاء بلوحيد له.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بالعيون 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   1( بتاليخ 

.(411/(0(0
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PESHEVAR TRAV
SARL

بيشيفال طربف ش.م.م

برأسنا8 : 10.000 دلهم

)1 بيز شالع لبنان لقم 3 محيط 

بلرباط

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية
 بعقد عرفي مؤلخ بتاليخ 13 أكتوبر

 0)0) ومسجل بالرباط بنفس بلتاليخ

لشركة  برسا�شي  بلقانون  وضع  تم 

محدودة بملسؤولية خصائصها كالتالي :
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بلتسنية : بيشيفال طربف ش.م.م.
بلشركاء :

للبطاقة  حامل  بلكندبفي  لحا8 
.A35648 بلوطنية لقم

للبطاقة  حامل  بلشاوي  مني4 
.D348180 بلوطنية لقم

جنيع برعنا8   : أهدبف بلشركة 
بملرتبطة للنجالة وبرشغا8.

شالع  بيز   1(  : بالجتناعي  بملقر 
لبنان لقم 3 محيط بلرباط.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 
تسجيل بلشركة بالسجل بلتجالي.

دلهم   100.000  : بلرأسنا8 
مقسنة إلى 100 حصة من فئة 100 
دلهم موزعة بالتساوي بين بلشريكين 

بنعد8 50 حصة لكل منهنا.
لحا8  بلسيدبن  عين   : بلتسيي4 
مسي4بن  بلشاوي  ومني4  بلكندبفي 

للشركة ملدة غي4 محددة.
بلسنة بالجتناعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسن 4.
برلباح : %5 مخصصة لالحتياطي 
بلقانوني وبلباقي يقسم على بلشركاء 

حسب حصصهم.
تسجيل  تم   : بلتجالي  بلسجل 
ملدينة  بلتجالي  بالسجل  بلشركة 

بلرباط تحت لقم 146969.
مقتطف وبيان لالشهال
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DEROUAELEC
SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
لأسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : تجزئة جوهرة 
بلدلوة 77) لقم 3 بلدلوة

بتاليخ  بلعرفي  بلعقد  بنقت�شى 
قوبنين  وضع  تم   (0(0 أكتوبر   5

بلشركة ذبت بملنيزبت بلتالية :
 DEROUAELEC  : بلتسنية 

.SARL
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة.
بيع   : بإيجاز  بالجتناعي  بلغرض 

بملنتجات بلكهربائية وبلعقاقي4.

بملدة : حددت في 99 سنة.
جوهرة  تجزئة   : بالجتناعي  بملقر 

بلدلوة 77) لقم 3 بلدلوة.
بلرأسنا8 : حدد في مبلغ 100.000 
دلهم مقسنة إلى 1000 حصة قينة 
دلهم مقسنة على   100 كل وبحدة 
بلشريكان بلسيد عبد بملجيد شكري 
500 حصة وبلسيد عزيز تولزين 500 

حصة.
تسي4 بلشركة من طرف   : بإلدبلة 
وبلسيد  شكري  بملجيد  عبد  بلسيد 

عزيز تولزين.
تم لدى كتابة   : بإليدبع بلقانوني 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئية ب 4شيد 
عن طريق بملركز بلجهوي لالستثنال 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   6 بتاليخ 

.M00101/(0
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IFRANE ACCESSOIRES
SARL

لأسنالها : 100.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : لقم ) إقامة 

بلنافولة حي بلسالم إفربن
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
بتاليــخ مــؤلخ  عرفــي  لعقــد   تبعــا 
6) أغسطس 0)0) تم وضع بلقانون 
بملســؤولية  ذبت  لشــركة  بلتأسي�شــي 

بملحــدودة ذبت بلخاصيــات بلتاليــة :
بسم  بلشركة  تأخد   : بلتسنية 
شركة   IFRANE ACCESSOIRES

ذبت بملسؤولية بملحدودة.
 MARCHAND DE BAS : بلهــدف
 ET BONNETERIE EN DETAIL -
 VENTE ACCESSOIRES MAISON

.EN DETAIL
بملقر  يقع   : بالجتناعي  بملقر 
إقامة   ( برقم  للشركة  بالجتناعي 

بلنافولة حي بلسالم بفربن.
بملــدة : حــددت مــدة بلشــركة فــي 99 

ســنة.
 100.000  : بلرأســنا8 بالجتناعــي 
دلهــم مقســنة علــى 1000 حصــة مــن 
بلوبحــدة  للحصــة  دلهــم   100 قينــة 

علــى بلشــكل بلتالــي :

نجاة جيد 50) حصة.
بلحرتي فاطنة بلزهربء 50) حصة.

بلحرتي سعد : 50) حصة.
بلحرتي سفيان : 50) حصة.

بملجنوع : 1000 حصة.
عين بنقت�شى بلقانون   : بلتسيي4 
غي4  ملدة  مسي4ب  للشركة  برسا�شي 
محدودة بلسيدة جيد نجاة بلحاملة 

.D(50415 لبطاقة بإلقامة لقم
بكتابــة  تــم   : بلقانونــي  بإليــدبع 
بــأزلو  بالبتدبئيــة  باملحكنــة  بلضبــط 
0)0) تحــت لقــم  30 ســبتن 4  بتاليــخ 

.1375 بلتجــالي  بلســجل 
546 P

SOCIETE SOLINADE
SARL AU

لأسنالها : 100.000.00 دلهم
مقرها بإلجتناعي : لقم 596 برلز 5 
شالع بلحسن بلثاني أحدبف أزلو

تأسيس
 شركة محدودة بملسؤولية وذبت 

بلشريك بلوحيد
بلتأسي�شي  بلقانون  وضع  تم 
ذبت  بملسؤولية  محدودة  لشركة 
عرفي  لعقد  تبعا  بلوحيد  بلشريك 
ذبت   ،(0(0 أكتوبر   6 مؤلخ بتاليخ 

بلخاصيات بلتالية :
إسم  بلشركة  تأخذ   : بلتسنية 
شركة   SOCIETE SOLINADE
بلشريك  وذبت  بملسؤولية  محدودة 

بلوحيد.
 INSTALLATION  : بلهدف 

.MATIERES D’IRIGATION
.ENERGIE SOLAIRE
.TRAVAUX DIVERS

بملقر  يقع   : بإلجتناعي  بملقر 
برلز   596 برقم  للشركة  بإلجتناعي 

5 شالع بلحسن بلثاني أحدبف أزلو.
بملدة : حددة مدة بلشركة في 99 

سنة.
 : بإلجتناعي  بلرأسنا8 
على  مقسنة  دلهم   100.000.00
1000 حصة من قينة 100.00 دلهم 

للحصة بلوبحدة على بلشكل بلتالي :

عن�شي عزيز 1000 حصة.

1000 حصة.

بلقانون   بنقت�شى  : عين  بلتسيي4 

غي4  ملدة  مسي4ب  للشركة  برسا�شي 

محدودة بلسيد عن�شي عزيز بلحامل 

.DA30605 لبطاقة بإلقامة لقم

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بأزلو  بإلبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   (1 بتاليخ 

بلسجل بلتجالي 1383.

547 P

STE. DISPOVET
SARL AU

تأسيس
 (8 بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ في 

قد  تنالة،  بالرباط   (0(0 سبتن 4 

بملسؤولية  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

تحنل  وحيد  شريك  ذبت  بملحدودة 

بلخصائص بلتالية :

.DISPOVET SARL AU : بلتسنية

بلصفة بلقانونية : شركة محدودة 

بملسؤولية وذبت بلشريك بلوحيد.

بلهدف بإلجتناعي :

بستي4بد وتوزيع برجهزة بلطبية.

بلطب بلبيطري.

دلهم   100.000.00  : بملا8  لأس 

مقسنة إلى 1000حصة من فئة 100 

دلهم للحصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

بلسنة بملالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسن 4 من كل سنة ما عدب بلسنة 

برولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.

بملقر بإلجتناعي : 15 شالع بربطا8 

لقم 4 أكدب8 بلرباط.

بلتسيي4 : بلسيد يوسف طرشيق.

بلتجالية  باملحكنة  بلتسجيل  تم 

 (0(0 أكتوبر   13 بتاليخ  بالرباط 

بلسجل بلتجالي لقم 146651.

548 P
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 STE. TRANSPORT HASSAN

BADR
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

لأسنالها : 100.000 دلهم

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

 (0(0 يوليو   7 بتاليخ  بإلستثنائي 

قرلت بلشركة ما يلي :

بلسيدة  من  حصة   100 تفويت 

زهي4ة حبسان إلى بلسيد حسن برقي.

حبسان  زهي4ة  بلسيدة  بستقالة 

من منصبها كنسي4ة للشركة.

تعيين بلسيد حسن برقي كنسي4 

في بلشركة ملدة غي4 محدودة.

مقر بلشركة طريق بلقيدس لقم 9 

بملنزه عبيد تنالة.

بالسجل  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلتجالي 

 (0(0 سبتن 4   (4 بتاليخ  بالرباط 

تحت لقم 9130).

لقم بلسجل بلتجالي : 118689.

549 P

AFIFI CONSULTING

TRAVAUX DE COMPTABILITE

GSM : 0661.355.783

afifi.consulting@gmail.com

LINO VA
S.A.R.L.AU

تبعا ملقربلب عقد مسجل  بالرباط 
في 3) سبتن 4 0)0) تم وضع بلقانون 

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

باملنيزبت  وحيد  بشريك  محدودة 

بلتالية :

بلتسنية : LINO VA ش.م.م.ش.و.

عقبة  شالع   : بإلجتناعي  بملقر 

عنالة 46 بلشقة ) أكدب8 بلرباط.

بملوضوع :

 بلوساطة في بيع مختلف بلسلع.

تنوين ومطاعم.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلفعلي للشركة. 

: تسي4 بلشركة من طرف  بلتسيي4 

بلسيدة ملياء شفشاف.

بلرأسنا8 : 10.000 دلهم مقسنة 
دلهم   100 بقينة  حصة   1000 إلى 

للحصة في ملكية بلشريك بلوحيد.
بلسنة بإلجتناعية : تبتدئ في فاتح 
ديسن 4 باستثناء   31 يناير وتنتهي في 

سنة بلتأسيس.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية بالرباط  بلضبط بالحكنة  
تحت   (0(0 أكتوبر   (1 بتاليخ 
لقم  بلتجالي  بلسجل   4781 لقم 

.146953
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AFIFI CONSULTING

TRAVAUX DE COMPTABILITE

GSM : 0661.355.783

afifi.consulting@gmail.com

 FUNDRAISING
CONSULTING

S.A.R.L.AU
تبعا ملقربلب عقد مسجل  بالرباط 
في 16 سبتن 4 0)0) تم وضع بلقانون 
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
باملنيزبت  وحيد  بشريك  محدودة 

بلتالية :
 FUNDRAISING  : بلتسنية 

CONSULTING ش.م.م.ش.و.
عقبة  شالع   : بإلجتناعي  بملقر 

عنالة 46 بلشقة ) أكدب8 بلرباط.
بملوضوع :

 بإلستشالة في برعنا8.
من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلفعلي للشركة. 
: تسي4 بلشركة من طرف  بلتسيي4 

بلسيد نبيل بلشباباة.
بلرأسنا8 : 10.000 دلهم مقسنة 
دلهم   100 بقينة  حصة   1000 إلى 

للحصة في ملكية بلشريك بلوحيد.
بلسنة بإلجتناعية : تبتدئ في فاتح 
ديسن 4 باستثناء   31 يناير وتنتهي في 

سنة بلتأسيس.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية بالرباط  بلضبط باملحكنة  
تحت   (0(0 أكتوبر   (1 بتاليخ 
لقم  بلتجالي  بلسجل   4780 لقم 

.146951
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 SOCIETE LAGNANET
OLIVIERS

SARL
بنقت�شى عقد عرفي حرل بسطات 
بلعام  بلجنع  قرل   ،(0(0 أكتوبر   (

بلعادي وبلغي4 بلعادي ما يلي :
بلعادي  بلعام  بلجنع  صادق 
بارغلبية  بلعادة  غي4  على  بملنعقد 
طرف   من  بملنجز  بملالي  بلتقرير  على 
يوليو   31 بملسي4 وبملحصول إلى غاية 
بمليزبنية  على  صادق  كنا   (0(0
 بلعامة وبملحاسبة بملحصولة إلى غاية

 31 يوليو 0)0).
وبفق بلجنع بلعام بلعادي بملنعقد 
على غي4 بلعادة بارغلبية على مشروع 
بيع جزئي أو كلي للقطاع لقم ) ولقم 
عقالي  لسم  بلسكني  بملركب  من   3

.15/19405
وبفق بلجنع بلعام بلعادي بملنعقد 
على غي4 بلعادة بارغلبية على إعطاء 
بلحامل  هللا  عبد  بلفقيه  بلسيد 
 BH95848 لقم  بلوطنية  للبطاقة 
بلصالحيات  جنيع  للشركة  كنسي4 
بلبيع  وعود  وتوقيع  لبيع  بلقانونية 
بملتعلقة باملركب بلسكني قطاع لقم 
طبقا  بلثنن  قبض  مع   3 ولقم   (
بلحقوق  لبيع  بلقانونية  للنساطي4 
بلعينية ولفع جنيع بلرهون بملتعلقة 

بالعقال بملذكول أعاله.
وبفق بلجنع بلعام بلعادي بملنعقد 
على غي4 بلعادة بارغلبية على مشاليع 
6000) حصة إجتناعية من  بيع 
طرف  من  بملنتلكة  دلهم   100 فئة 
بلحامل  بلحسني  مصطفى  بلسيد 
إلى   G96775 بلوطنية لقم  للبطاقة 

.IA( CONST SARL AU شركة
إجتناعية  حصة   130000 بيع 
من فئة 100 دلهم للحصة  بلوبحدة 
بملعطي  بلسيد  طرف  من  منتلكة 
بلوطنية  للبطاقة  بلحامل  بلربشيق 

لقم AB1(6435 إلى كل من :
78000حصة إجتناعية من فئة 
إلى  بلوبحدة  للحصة   دلهم   100

.E BATIMENT SARL( شركة

من  إجتناعية  حصة   5(000  
100 دلهم للحصة  بلوبحدة إلى  فئة 

.IA( CONST SARL AU شركة
000)5 حصة إجتناعية من  بيع 
بلوبحدة  للحصة   دلهم   100 فئة 
عبد هللا  بلسيد  من طرف  بملنتلكة 
بلوطنية   للبطاقة  بلحامل  بلفقيه 
طول  في  شركة  إلى   BH95848 لقم 

بإلنشاء.
جنيع  بلعام  بلجنع  أبلغ  كنا 
بلشركاء على أن أي شريك في شركة 
له   LAGNANET OLIVIERS SARL
بلحق في بلشفعة في أجل ال يتعدى 
30 يوم ببتدبء من تاليخ إبالغ بملسي4 
بلجنع  هذب  أن  كنا  بلبيع  بنشاليع 
بلعام هو بنتابة إبالغ لجنيع بلشركاء.
قرل بلجنع بلعام بلعادي بملنعقد 

على غي4 بلعادة بارغلبية :
 (.000.000.00 مبلغ  ضخ  على 
أجل في  بلشركة  خزينة  في   دلهم 
من تاليخ  يوم ببتدبء   30 ال يتعدى   
وبلغي4  بلعادي  بلعام  بلجنع   هذب 
على  بلشركاء  بين  مقسنة  بلعادي 
ما8  لأس  في  أسهنهم  نسبة  حسب 

بلشركة .
ملسي4  لبتب شهري صافي  تحديد 

بلشركة يقدل ب 30.000.00 دلهم.
جنيع  بلعام  بلجنع  هذب  أعطى 
هذب  لحامل  بلقانونية  بلصالحيات 
بملساطي4  إتنام  أجل  من  بملحضر 

بلقانونية بملعنو8 بها.
بلتسجيل  وبجبات  إستفتاء  تم 
في بسطات  بإلبتدبئية  بملحكنة   في 

 13 أكتوبر 0)0).
من أجل بلخالصة وبلبيان 

بملسي4
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NEO ARCHITECTURE
تأسيس شركة محدودة بملسؤولية 

بشريك وحيد
مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
0)0)، تنت  )1 أكتوبر  بالرباط يوم 
لشركة  بلتأسي�شي  بلقانون  صياغة 
محدودة بملسؤولية بشريك وحيد لها 

بلخصائص بلتالية :
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 NEO  : بلتسنية 
.ARCHITECTURE

بلهدف :
مهندس معنالي.

شالع   4 فيال   : بإلجتناعي  بملقر 
بلنوبيال قطاع 17 حي لياض بلرباط.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 
تأسيس بلشركة.

بلرأسنا8 : حدد لأسنا8 بلشركة 
في مبلغ 100.000.00 دلهم.

 Mr. عهد تسيي4 بلشركة   : بإلدبلة 
.EL OUAZZANIE NABIL

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 
غاية 31 ديسن 4.

وتسجيل  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالرباط،  بلتجالي  بالسجل  بلشركة 
تحت لقم   ،(0(0 أكتوبر   (( بتاليخ 

.146979
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L’OISE SERVICE
SARL AU

 L’OISE بلتصفية بلنهائية لشركة
SERVICE SARL AU

لشركة  بلوحيد  بلشريك  بجتنع 
L’OISE SERVICE SARL AU  في جنع 
سبتن 04)0)،   (4 يوم  بستثنائي 

وقرل ما يلي :
بلتصفية بلنهائية للشركة.

بلحسين  بلطويلي  بلسيد  تعيين 
بصفته مصفيا للشركة.

 1(16  : وجعل محل بلتصفية ب 
تجزئة بلوفاق تنالة.

باملحكنة   بلقانوني  بإليدبع  تم 
عدد  تحت  بالرباط  بلتجالية 

.107777
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TRANS KRIMODER شركة
ش.م.م.بشريك أوحد

تأسيس
بالناضول،  عرفي  عقد  بنقت�شى 
وبتاليخ 13 أكتوبر 0)0)، تم تأسيس 
ذبت  لشركة  برسا�شي  بلقانون 
أوحد،  بشريك  بملحدودة  بملسؤولية 

وبلتي لها بملنيزبت بلتالية :

TRANS KRIMODER : بلتسنية
ش.م.م.بشريك أوحد.

بملوضوع : بلشركة ذبت هدف :
نقل بلبضائع لحساب بلغي4.

بلنقل بلدولي للبضائع.
بستي4بد آليات بلبناء.

بلعنليات  جنيع  عامة  وبصفة 
وبملالية  وبلصناعية  بلتجالية 
بلتباط  لها  بلتي  وبلعقالية  وبملنقولة 
مباشر أو غي4 مباشر بأحد برهدبف 
شأنها  من  وبلتي  أعاله،  بملدكولة 

بملساهنة في إنناء بلشركة.
مقرها بإلجتناعي : حي أوالد لحسن 

زنقة لقم 8 شقة )1 بلناضول.
بملدة : 99 سنة.

دلهم   100.000  : بلرأسنا8 
 100 حصة بقينة   1000 مقسم إلى 

دلهم للوبحدة ، حسب ما يلي :
بلسيد بكريم عنر 1000 حصة.

بلسيد بكريم عنر  عين  بلتسيي4: 
كنسي4  ملدة غي4 محدودة.

لإلحتياط بلقانوني   %  5  : برلباح 
وبلباقي يوزع بين بلشركاء.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بإلبتدبئية  باملحكنة   بلضبط 
 (0(0 أكتوبر   19 بتاليخ  بالناضول 

تحت 0/3411)0).
مقتطف من أجل بإلشهال

بملسي4
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 GROUPE SAPPHIRE شركة
ASCENSEUR MAROC

ش.م.م بشريك وبحد
تأسيس

بالناضول،  عرفي  عقد  بنقت�شى 
وبتاليخ 7 سبتن 4 0)0)، تم تأسيس 
ذبت  لشركة  برسا�شي  بلقانون 
أوحد،  بشريك  بملحدودة  بملسؤولية 

وبلتي لها بملنيزبت بلتالية :
 GROUPE SAPPHIRE : بلتسنية

.ASCENSEUR MAROC
بملوضوع : بلشركة ذبت هدف :

بملصاعد  وتركيب  تجنيع 
بلكهربائية وبلساللم بملتحركة.

بلكهربائية  بملصاعد  بستي4بد 

وقطع بلغيال بملرفقة.

بلعنليات  جنيع  عامة  وبصفة 

وبملالية  وبلصناعية  بلتجالية 

بلتباط  لها  بلتي  وبلعقالية  وبملنقولة 

مباشر أو غي4 مباشر بأحد برهدبف 

شأنها  من  وبلتي  أعاله،  بملذكولة 

بملساهنة في إنناء بلشركة.
لعري  حي   : بإلجتناعي  مقرها 

بلشريف  علي  موالي  زنقة  بلشيخ 

بلطابق بلرببع لقم 8 بلناضول.

بملدة : 99 سنة.

دلهم   100.000  : بلرأسنا8 

 100 حصة بقينة   1000 مقسم إلى 

دلهم للوبحدة ، حسب ما يلي :

بلسيد بل 4يج أنس 1000 حصة.

بصفته  أنس  بل 4يج  بلتسيي4: 

بلشريك بروحد عين كنسي4  ملدة غي4 

محدودة.

لإلحتياط بلقانوني   %  5  : برلباح 

وبلباقي يوزع بين بلشركاء.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بإلبتدبئية  باملحكنة   بلضبط 

 (0(0 أكتوبر   17 بتاليخ  بالناضول 

تحت لقم 3116.
مقتطف من أجل بإلشهال

بملسي4
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SOCIETE GROW VERT
S.A.R.L.A.U

منعقد  عام  جنع  بنوجب  قرل 

تأسيس   (0(0 سبتن 4   14 بتاليخ 

شركة ذبت بلخصائص بلتالية :

 SOCIETE شركة   : بلتسنية 

.GROW VERT S.A.R.L.A.U
برو8  بلطابق   : بإلجتناعي  بملقر 
زيتون  بلتجزئة   (0 ب   ( لقم  شقة 

تكوين أكادير .

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تسجيلها في بلسجل بلتجالي.

بلهدف :

من  نوع  أي  وبيع  شربء  تصنيع 

بملنتجات بلزلبعية.

بلفوبكه  وتصدير  بستي4بد 

بلطازجة أو بلخضال بالجنلة. 
مبلغ  حددفي    : بلشركة  لأسنا8 
 500 إلى  دلهم مقسنة   50.000.00
للحصة  دلهم   100 فئة  من  حصة 

بلوبحدة حرلت كاملة.
: بلشركة تسي4 من طرف  بلتسيي4 

.FELIX GAOMEZ FERNANDEZ
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية باكادير  بلضبط باملحكنة  
تحت   (0(0 أكتوبر   (0 بتاليخ 
لقم  بلتجالي  بلسجل   96779 لقم 

.44775
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CEVAL GIE
مجنوعة ذبت بلنفع بإلقتصادي

منظنة بوبسطة بلظهي4 لقم 99-1-
)1 بتاليخ 5 ف 4بير 1999 بلذي تم 

تتنينه بوبسطة بلقانون لقم 97-13 
بملتعلق باملجنوعات ذبت بلنفع 

بإلقتصادي كنا تم تعديله وتتنينه 
بوبسطة بلقانون لقم 13-66

بملقر بإلجتناعي : 14)، شالع ببن 
سينا بلدبلبلبيضاء.

بلسجل بلتجالي بالدبلبلبيضاء 
تحت لقم 85899)

بلتعريف بلضريبي : 14446197
بلعام  بلجنع  محضر  بنوجب 
 (7 في  بملؤلخ  لألعضاء  بملختلط 
بإلدماج  بعتناد  تقرل   ،(016 يوليو 
هولسيم  شركة  ضم  طريق  عن 
مالوك HOLCIM MAROC بوبسطة 
 LAFARGE بإلسننت  الفالج  شركة 
 (016 يوليو   4 بتاليخ   CIMENTS
لشركة  بإلجتناعية  بلتسنية  وتغيي4 
 LAFARGE بإلسننت  الفالج 
CIMENTS لتصبح مستقبال تسنيتها 
ش.م  مالوك  هولسيم  الفالج 
 LAFARGE HOLCIM MAROC SA
بملجنوعة  لدى  منثلة  برخي4ة  هذه 
بوبسطة بلسيد عبد بللطيف حنوش 
إدبلة سيفا8  مجلس  لئيس  بصفته 
بإلقتصادي  بلنفع  ذبت  مجنوعة 
كنا تقرل باقت4بح من مجلس بإلدبلة 
نتيجة  برسا�شي  بلقانون  تعديل 

لذلك.
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كنا بعتند مجلس بإلدبلة بملنعقد 
بتاليخ 11 يوليو 016) هذب بإلدماج.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة   ضبط  كتابة 
أكتوبر   (1 بتاليخ  بالدلبلبيضاء 

0)0) تحت لقم 750979.
للنقتطف وبلبيان

بملنثل بلقانوني

558 P

I أكتيف كابيتال
ش.م.م

ACTIF CAPITAL I S.A.S
شركة مساهنة مبسطة
بلرأسنا8 بإلجتناعي: 
87.000.000)دلهم

بملقر بإلجتناعي : 30، شالع موالي 
يوسف، بلدبلبلبيضاء

بلسجل بلتجالي بالدبلبلبيضاء 
تحت لقم 138.365

بلتعريف بلضريبي : 164)110
لئيس  قربلبت  محضر  بنوجب 
بلشركة بملؤلخ في 30 سبتن 4 0)0)، 

تقرل ما يلي :
معاينة بستقالة شركة كوجيفيم 
ش.م.م.ش.و، منثلة بوبسطة بلسيد 
لئيس  مهام  من  سقوط  جنيل 
بلشركة ببتدبء من 30 سبتن 4 0)0).
أنفيست  أكتيف  شركة  تعيين 
ش.م منثلة بوبسطة جنيل سقوط 

بصفته لئيس جديد للشركة.
لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة   ضبط  كتابة 
أكتوبر   (( بتاليخ  بالدبلبلبيضاء 

0)0) تحت لقم )4)751.
للنقتطف وبلبيان

بملنثل بلقانوني

559 P

MEGA SAISS
ش.م.م 

ذبت لأسنا8 يقدل ب : 100.000 
دلهم

بملقر بإلجتناعي : شقة بالطابق 
بلثاني بلجهة بليننى حي بلرشاد لقم 

196 عين تاوجطات
بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بعين 
 (0(0 سبتن 4   14 بتاليخ  تاوجطات 
قرلت بلجنعية بلعامة للشركة ذبت

 ،MEGA SAISS بملسؤولية بملحدودة 
 100.000 ب   يقدل  لأسنا8  ذبت 

دلهم وبلذي يوجد مقرها بإلجتناعي 

بليننى  بلجهة  بلثاني  بالطابق  بشقة 

عين تاوجطات   196 حي بلرشاد لقم 

ما يلي :

قبو8 بيع 160 حصة إجتناعية في 

ملكية بلسيد يوسف بلغيس لفائدة 

 170 وكدلك  كروم،  لحسن  بلسيد 

بلسيد  ملكية  في  إجتناعية  حصة 

لحسن  بلسيد  لفائدة  بنزهرة  مربد 

كروم.

بلغيس  يوسف  بلسيد  تعيين 

مسي4بن  كروم   لحسن  وبلسيد 

للشركة وملدة غي4 محددة.

بلغيس  يوسف  بلسيد  منح 

جنيع  كروم  لحسن  وبلسيد 

لتسيي4  وبإلختصاصات  بلسلطات 

بلشركة بإمضاء منفصل.

تحيين بلقانون برسا�شي للشركة.

مسائل مختلفة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بإلبتدبئية  باملحكنة   بلضبط 

 (0(0 أكتوبر   (1 بتاليخ  بنكناس 

تحت لقم 3375.

560 P

ES SAF NEW
ش م. م

لأسنالها 50.000 دلهم.

بملقر بالجتناعي : 10 شالع بلحرية، 

بلطابق 3، لقم 5، بلدبل بلبيضاء

سجل تجالي عدد : 476181.

بنقت�شى عقد عرفي منجز بتاليخ   

أنظنة  تأسيس  تم   (0(0 كتوبر   9

شركة محدودة بملسؤولية و بلتي تتنيز 

بنا يلي :

   ES SAF NEW شركة   : بلتسنية 

ش. م. م.

بلهدف : تهدف بلشركة إلى : 

بالستي4بد و بلتصدير,

جنيع برنشطة بلتي تكون بلهدف 

بالجتناعي و بلتي ينكن تطولها، 

بلعنليات  جنيع  عامة،  بصفة 

بملدنية،  بلصناعية،  بلتجالية، 

بلعقالية أو بملنقولة و بلتي لها بلتباط 

مباشر أو غي4 مباشر بأحد برهدبف 

بملحددة أو بملرتبطة بالشركة.

بالجتناعي  بلرأسنا8   : بلرأسنا8 

تم تحديده في 50.000 دلهم مقسنة 

فئة  من  بجتناعية  حصة   500 إلى 

100دلهم للوبحدة موزعة كلها لسيد 

ألصا في بحند )400 حصة) و ألصا في 

يونس )100 حصة).

بملقر بالجتناعي : 10 شالع بلحرية، 
بلطابق 3، لقم 5، بلدبل بلبيضاء.

بملدة 99 : سنة.

بحند  في  بلصا  بلسيد   : بلتسيي4 

غـي4  ملدة  و  للشركة  بلوحيـد  بملسي4 

محـدودة.

بلسنة بالجتناعية : من 1 يناير إلى 

31 ديسن 4.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

بلبيضاء بتاليخ 0)0)/19/10، تحت 
لقم 750/475.

مقتطف من أجل بإلشهال.

561 P

أسكام صتروس
ش.ذ.م.م 

بملساهم بلوحيد

ASKAM CITRUS

SARL A.U
لأسنالهـا 000 100 دلهـم

مقـرهـا بالجتناعي: لقم 13 بلطابق 

بلرببع عنالة صفوى حي بملسي4ةـ 

أكادير

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة.

بنقت�شى عقد عرفي حرل بالدبخلة 

تأسست   ،(0(0 سبتن 4   4 بتاليخ 

بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 

بملساهم بلوحيد  باملوبصفات بلتاليـة :

صت4وس  أسكام   : بلتسنـيـة 

 ASKAM« ش.ذ.م.م بملساهم بلوحيد

».CITRUS S.A.R.L. A.U

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل   

بملسؤولية بملحدودة بملساهم بلوحيد 

موضوع  خالصة   : بملوضوع   

بلشركة :

أي  وتصدير  وبستي4بد  تسويق   -

منتج زلبعي طازج أو مجند.

- إنشاء وتشغيل وحدبت بلتكييف 

وبلتعبئة ري منتج زلبعي.

أي  وبستي4بد  وتصدير  تسويق   -

أطعنة بحرية طازجة أو مجندة.
بلطابق   13 لقم  بملـقـربالجتناعي: 

بملسي4ةـ  حي  صفوى  عنالة  بلرببع 

أكادير.

بملوسم بالجتناعي : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسن 4.

في  محددة  بلشركة  مدة   : بملــدة 

99 سنة من يوم تقييدها في بلسجل 

بلتجالي .

بلتسيـيـر : ستكون بلشركة مسي4ة 

وملدة غي4 محددة من طرف :

إلي�شي،  بلدين  صالح  بلسيد 

بملغربي بلجنسية، بملزدبد بتاليخ : 

لبطاقة  وبلحاملة   1974-07-02

 NO (85983 : بلتعريف بلوطنية لقم

بكتابة  تم  بلقـانوني  بإليـدبع 

   : بالبتدبئية  بأكادير  بملحكنة  ضبط 

0)0)/07/10 تحت لقم 96583.
ملخـص لغايـة بلنشـر

بملسي4

562 P

 GOLDEN

AGROALIMENTAIRE
 SARL AU

تأسيس
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بلبيضاء  بالدبل   (0(0 سبتن 4   (1

مسؤولية  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

تحنل  وحيد  بشريك  محدودة 

بلخصائص بلتالية :

 GOLDEN  : بلتسنية   -

AGROALIMENTAIRE SARL AU

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل   -

مسؤولية محدودة بشريك وحيد. 
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شعيب  أبا  شالع   (47 بملقر   -

بلدكالي بلطابق برو8 حي بلفرح بلدبل 

بلبيضاء.

- بلهدف:

وشربء،  بيع  ،تحويل،  تصنيع   •

توزيع  و  بملتاجرة  وبست4بد،  تصدير 

جنيع موبد بالستهالك وخاصة بملوبد 

بلغذبئية ) بملربى و بلعسل بلصناعي)

• تعليب جنيع بملوبد بلغذبئية

بصفة عامة مختلف بلعنليات   •

بلصناعية، و  بملالية،  و   بلتجالية، 

و بلعقالية و بملنقولة بلتي لها عالقة 

بالهدف  مباشرة  غي4  أو  مباشرة 

بالجتناعي للشركة.

- بملدة : 99 سنة إبتدبءب من تاليخ 

بلتأسيس بلنهائي.

- بإلدبلة : تسي4 بلشركة من طرف 

بلسيد لب�شي أزكيك ملدة غي4 محددة.

- بلسنة بملالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسن 4 من كل سنة.
 100.000  : بلشركة  لأسنا8   -

كل  حصة   1.000 إلى  مقسم  دلهم 
يحرل  دلهم   100 بقينة  وبحدة 

بالكامل، كنا يلي بلسيد لب�شي بزكيك  

1000حصة. 

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع   -

بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلقانوني 

 (0(0 أكتوبر   16 بتاليخ  بلبيضاء 
وتم تقييد بلشركة بالسجل بلتجالي 

بالدبل بلبيضاء تحت لقم 476015.

563 P

HOUSSAM OPTIC
SARL AU

بلمؤلخ  علفي  عقد  بنقت�شى 
قلل   (9/09/(0(0 بتاليخ  بالبيضاء 

بلشريك بلوحيد إنشاء شلكة ذبت 

بلشريك  بلمحدودة ذبت  بملسؤولية 

بلوحيد ذبت بلخصائص بآلتية :

.HOUSSAM OPTIC : بلتسمية

بلغرض : نظالبتي. 

بسيدي   : بالجتناعي  بملقر 

 17GH(  بل 4نو�شي مجنوعة بلتقدم

بلطابق بلثاني  بلدبل بلبيضاء.

لأسمالها : 100.000 دلهم مجزئة 

دلهم   100 حصة بقينة   1.000 إلى 

للحصة 

بلسيد  بلشركة  يسيل   : إدبلتها 

حسام بولحيل

بلقانوني لدى كتابة  تم بال يدبع 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

بالبيضاء يوم 14 أكتوبر 0)0) تحت 

بالسجل  وبملقيدة   749605 بلرقم 

بلتجالي تحت لقم 475675.

564 P

جرد تورتيت لألشغال
شركـة محدودة بملسؤولية بشريك 

وحيد لأسنالها 100.000 دلهم

6) شالع مرس بلسلطان شقة 3 

بلطابق 1

بلدبل بلبيضاء - بملغرب

بلـتــأسـيـس

بالدبل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

سبتن 4   (8 بتاليخ  بلبيضاء 

برسا�شي  بلقانون  تحرير  تم   (0(0

بملسؤولية  محدودة  لشركة 

خاصيتها بلوحيد  بلشريك   ذبت 

 كالتالي :

بلتسنية : جرد تولتيت لألشغا8

بلهدف : 

- أعنا8 بلبناء أو برشغا8 بملتنوعة 

)tout corps d’état) ؛

وبلتطوير،  بلبناء  أعنا8   -

وبلبناء  وبإليجال،  وبلبيع،  وبلشربء، 

و  وبإلدبلة  وبلتنظيم،  وبلتطوير، 

؛  بلعقالبت  أو  بلعقالبت  بستغال8 

بالستي4بد وبلتصدير؛

- بقتناء وإدبلة أي أصو8 عقالية، 

مساهنات  وبيع  بلشربء،  طريق  عن 

بلشركة ؛ تأجي4 جنيع حقوق بمللكية 

جنيع  عام  وبشكل  وبلعقالبت 

بملعامالت بلعقالية :

- جنيع عنليات بلتنثيل وبلت4قيات 

بملتعلقة بالعنليات بلعقالية؛  

- بلتنقيب عن أسوبق بلعقالبت في 

بملغرب وبلخالج ؛

- بلتنظيف وبلبستنة ؛

- أعنا8 بلبستنة ؛

- بيع موبد بلبناء ؛

- شربء وتشغيل أي معدبت بلبناء 

وشربء موبد بلبناء ؛

بلشربء،  بيع  بلعقالبت  ترويج   -

تأجي4 هذه بلعقالبت،  بلبناء.  خدمة، 

بملنتلكات  بيع  إعادة  ولبنا  وإدبلة 

أو  بمللكية  وحقوق  بلسعا8 

برثاث:بملناظر بلطبيعية؛ بالستدبمة، 

وبلصرف  بلوصو8  طرق  وخلق 

بلصحي وبملساحات بلخضربء:  بالنتهاء 

بلفرعية  برقسام  جنيع  إنشاء  من 

للنظام  وفقا  بلسكنية  بلبيوت  أو 

بلقانوني بلذي تريده بإلدبلة بملغربية؛

بملتعلقة  برلض  حقوق  بيع   -

بلتنتع  أو  لأللض  بلكاملة  بامللكية 

بملساكن  بيع  وكذلك  بها،  بلخاص 

بلتي تنلك هذه بلحقوق في برلب�شي 

أو خالف  وديا  بالقرعة؛  أو  بالجنلة 

ذلك بالنتهاء أو قيد بإلنشاء أو نفذت 

»حسب بلطلب« لتخصيص تصنيم 

ومعايي4  إدبلة  من  وزخرفتها  بملباني 

بلزبائن ؛

أو كل  تأجي4 جزء  عند بلضرولة، 

تخصيص  أو  بملذكولة  بلعقالبت 

أماكن معينة عن طريق  من  شركاء 

مساهناتهم  مقابل  في  بملشالكة 

بلعقالبت   : بملساهنات  هذه  ونسب 

وبلعالقات  بلعقالية،  وبلوساطة 

ومنح  وتنثيالت بلشربكة،  بلتجالية، 

بالمتياز ؛

وبلودبئع  بملباني  تشييد   -

عن  بارصالة  وبإلدبلة  وبلخدمات 

ثالثة؛  أطربف  عن  نيابة  أو  نفسها 

إدبلة بملنتلكات؛ شربء وبيع بملنتجات 

بلبناء  أعنا8  أي  بلعقالية:إنجازبت 

أساسا  أو بلتجديد إعادة بلتصنيم، 

من خال8 بستخدبم بلتقنيات وبملوبد 

بلتقليدية ؛

- حربسة مدنية ؛

- بلتطهي4 وبلنظافة و إبادة بلفئ4بن ؛

- بستي4بد - تصدير؛

بملعامالت  جنيع  عامة،  بصفة  و 
بلتجالية أو بالستي4بدية أو بلصناعية 
بلعقالية  أو  بملنقولة  أو  بملالية  أو 
بملرتبطة بشكل مباشر أو غي4 مباشر 
بارشياء بملذكولة أعاله أو بلتي ينكن 

أن تساهم في إنناء بلشركة.
شالع مرس   (6  : بملقر بالجتناعي 
بلدبل   1 بلطابق   3 شقة  بلسلطان 

بلبيضاء - بملغرب
بملدة : 99 سنة.

دلهم   100.000  : بلرأسنا8 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 
عن  بلحصص  سددت  دلهم   100
كاملها ووزعت على بلشريك بلوحيد 

بلسيد بوفد بلحسن.
بلتسيي4: عهد به ملدة غي4 محددة 
بوفد  للسيد  مطلقة  بصالحيات  و 
نتالكانت  بغي4  حي  بملقيم  بلحسن 

تافربوت تيزنيت بلبيضاء 
ٍبلى31  يناير   1 من   : بلسنة بملالية 

ديسن 4.
بلقانوني  لالحتياط   %5  : برلباح 
يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  أما  وبلباقي 
تحت بالحتياط  حسبنا يقرله بلجنع 

بلعام.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
تحت   (0/10/(0(0 بتاليخ  بلبيضاء 

لقم 750683. 
بلسجل  في  بلشركة  تسجيل  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي 
تحت   (0/10/(0(0 بتاليخ  بلبيضاء 

.476467
من أجل بلتخليص و بإلشهال 

565 P

 ANIR FROID
 CLIMATISATION

SARL AU
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 (0(0 1) سبتن 4  في  بالدبل بلبيضاء 
لشركة  برسا�شي  بلقانون  إعدبد  تم 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذبت 

وحيد باملنيزبت بلتالية :
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فروب  بني4   : بلشركة  تسنية 
كليناتيزبسيو.
بلشركاء :

بلسيدة أبربم نادية ذي بلجنسية 
باغيل بو ضرضول  بلقاطنة  بملغربية 

بكادير.
وشربء  بيع   : بلشركة  غرض 

بملكيفات بلهوبئية.
10 زنقة بلحرية   : بملقر بالجتناعي 

بلطابق 3 بلشقة 5 بلدبل بلبيضاء.
دلهم   100.000  : بملا8  لأس 
مقسنة إلى 1000 حصة بقينة 100 
وبملكتتبة  بلوبحدة  للحصة  دلهم 
بلشريك  نقدب عن طريق  وبملدفوعة 

بلوحيد بلسيدة أبربم نادية.
بملدة : 99 سنة.

بإلدبلة ستدبل بلشركة من طرف 
بلشريكة بلوحيدة بلسيد أبربم نادية.
تلتزم بلشركة بالتوقيع   : بلتوقيع 
بلسيدة  بلوحيد  للشريك  بلوحيد 

أبربم نادية.
بلقانونية  بإلجربءبت  تنفيذ  تم 
في بملحكنة بلتجالية بالدبل بلبيضاء 

تحت لقم بلتسجيل 475411.
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 LOGOS AFRICA شركة
SERVICES

SARL
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 (0(0 )) سبتن 4  في  بالدبل بلبيضاء 
لشركة  برسا�شي  بلقانون  إعدبد  تم 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذبت 

وحيد باملنيزبت بلتالية :
لوجوس أفريكا   : تسنية بلشركة 

سي4فيس.
بلشركاء :

ذي  بوبريري  هدى  بلسيدة 
بلجنسية بملغربية بلقاطنة بزنقة ببن 
جهي4، تجزئة بلبي4وني، إقامة بلياس، 
بلدبل  بولكون،   ،11 شقة   ،( طابق 

بلبيضاء.

بملشاليع  إدبلة   : بلشركة  غرض 

بلعقالية.

بملقر بالجتناعي : تول كريسطا8 1، 

بلطابق 10، شالع بملوحدين، 000)، 

بلدبل بلبيضاء.
دلهم   100.000  : بملا8  لأس 

مقسنة إلى 1.000 حصة بقينة 100 

وبملكتتبة  بلوبحدة  للحصة  دلهم 

بلشريك  نقدب عن طريق  وبملدفوعة 

بلوحيد بلسيدة هدى بوبريري.

بملدة : 99 سنة.

من  بلشركة  ستدبل   : بإلدبلة 

طرف بلشريك بلوحيد بلسيدة هدى 

أوبريري.

تلتزم بلشركة بالتوقيع   : بلتوقيع 

بلسيدة  بلوحيد  للشريك  بلوحيد 

هدى بوبريري.

بلقانونية  بإلجربءبت  تنفيذ  تم 

في بملحكنة بلتجالية بالدبل بلبيضاء 

تحت لقم بلتسجيل 475479.

567 P

بئتنانية كونفيسكو

ش م م
محاسب معتند من طرف بلدولة

بلهاتف : 55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية 
بشريك وحيد

ينونا برومو

YAMONA PROMO
SARL D’AU

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقانون  تأسيس  تم   ،(5/09/(0(0

برسا�شي لشركة محدودة بملسؤولية 

بشريك وحيد خصائصها كاآلتي : 

- بلتسنية : ينونا برومو.

وشربء  بيع   : بالجتناعي  بلغرض 
بلعقالي  بإلنعاش  برلضية،  بلبقع 

وجنيع برشغا8 بلعنومية
- بملقر بالجتناعي : 13 زنقة بحند 
بالو8  بلطابق  باللب  بقامة  بملجاطي 

بلشقة 8 بملعاليف  بلدبلبلبيضاء .

- بملدة : 99 سنة.

- بلرأسنا8 بالجتناعي : 00.000) 

000) حصة بقينة  دلهم مقسم إلى 

كلها محرلة  دلهم لكل وبحدة،   100

صحري،  نعينة  بلسيدة  لفائدة 

مغربية، بملزدبد بتاليخ )15/06/198 

بزناتة عين حرودة ، بلساكنة بتجزئة 

بلتسي4 زنقة 8 بلرقم 11 سيدي مومن 

بلبيضاء.

عينت بلسيدة نعينة   : بلتسيي4   -

كنسي4ة  أعاله،  بملذكولة   ، صحري 

منفردة للشركة ملدة غي4 محدودة.

تبتدئ من فاتح   : بلسنة بملالية   -

يناير إلى 31 ديسن 4.

باملركز  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلبيضاء  بالدبل  لالستثنال  بلجهوي 

وبلتقييد   07/10/(0(0 بتاليخ 

عدد    تحت  بلتجالي  بالسجل 

.475.037
مقتطف و بيان
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 FIDUCIAIRE AL AMANA &CIEL

CONSULTING-SARL AU

 SIEGE SOCIAL :1, RUE Fath Bnou

 Khaffane, 2éme etage - Appt 3 -

Belvédère CASA

Tel: 0522246888/0633131179

SET IGEN IDOF CAR
ش.م.م

تأسيس شركة
إنشاء  تم   (0(0/10/8 بتاليخ 

بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 

وخصائصها هي كالتالي :

 IGEN  : بالجتناعية  بلتسنية 

IDOF CAR ش.م.م.

بلهدف بالجتناعي : تهدف بلشركة 

إلى :

وكالة تأجي4 سيالبت بدون سائق.

بملقر بالجتناعي : 

(4 BIS BLOC L ETAGE MG 

ESSLAMA 3 GROUPE 3 

بلدبل بلبيضاء

 بلتسيي4 : سيتم تسيي4 بلشركة

 BOUGUERN من طرف بلسيدة

HAYAT بصفتها مسي4ة للشركة

 وملدة غي4 محددة وسيقوم بنختلف 

تنظيم  و  إدبلة  من  بلشركة  أعنا8 

بالعتناد  كنا سيتم  قيود  أي  بدون 

على توقيعها في جنيع بلوثائق بإلدبلية 

و بلبنكية.

في  حدد   : بالجتناعي  بلرأسنا8 

إلى  مقسنة  دلهم   600.000 مبلغ 

6.000 حصة بجتناعية من فئة 100 

دلهم للوبحدة تخصص على بلشكل 

بلتالي :

 OUBAR HASSAN : بلسيد 

000) حصة.

 ZELBANE AHMED : بلسيد 

000) حصة.

 BOUMALEK بلسيد 

: MOULOUD 000) حصة.

محرلة  حصة   6000  : بملجنوع 

بالكامل.

 OUBAR بلسيد  بلشريك  دفع 

نقدب  مجنوعه  ما   HASSAN

00.000) دلهم.

 ZELBANE بلسيد  بلشريك  دفع 

AHMED ما مجنوعه نقدب 00.000) 

دلهم.

بلسيد  بلشريك  دفع 

ما   BOUMALEK MOULOUD

مجنوعه نقدب 00.000) دلهم 

بملجنوع : 600.000 دلهم محرلة 

بالكامل.
بلسنة بالجتناعي : تبتدئ في برو8 

من يناير وتنتهي في 31 ديسن 4 من كل 

سنة.

سنة تبتدئ   99 :محددة في  بملدة 

للشركة   بلنهائي  تأسيس  يوم  من 

بروبن  قبل  بلحل  حالة  باستثناء 

عليه  بملنصوص  بلتأجيل  حالة  أو 

قانونيا.

باملحكنة  تم  بلقانوني  بإليدبع 

لقم  تحت  لبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

بتاليخ  بلتجالي  لسجل   4751(3

.(0(0/10/8
لإلشالة وبلتنبيه

بملسي4ة

569 P
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» K & CO «
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

عنوبن مقرها بالجتناعي 151 زنقة 

بسامة ببن زيد بلطابق بلثاني حي 

كو�شي NG بملعاليف بلبيضاء.

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

476631 بلبيضاء 

تأسيس

  (( بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ في 

بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 سبتن 4 

بملسؤولية  ذبت  للشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية :

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة   : بلشركة  تسنية 

 K &  « بنختصر تسنيتها   بالقتضاء 

» CO

 CONSEIL غرض بلشركة بايجاز 

.DE GESTION

 151 بالجتناعي  مقرها  عنوبن   

زنقة بسامة ببن زيد بلطابق بلثاني حي 

كو�شي  N G بملعاليف، بلبيضاء .

بجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة   *

بلشركة 99 سنة .

 100000  مبلغ لبس ما8 بلشركة 

دلهم مقسم كالتالي .

حصة   500 بدليس  خي  بلسيد 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 بلسيدة كاملي ص 4ينا 500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

بلعائلية  و  بلشخصية  برسناء 

و موبطن ميسر بلشركة

بلسيد خي بدليس عنوبنه فرنسا 

لقم بطاقته بلوطنية BE 793886 ؛ 

عنوبنها  ص 4ينا  كاملي  بلسيدة 

بلوطنية   لقم بطاقتها  بلبيضاء  بلدبل 

.BE 8185(1

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (1 بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750788.
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 FIDUCIAIRE AL AMANA &CIEL
CONSULTING-SARL

 SIEGE SOCIAL : 1, RUE Fath Bnou
 Khaffane, 2éme etage – Appt 3- Belvédère

CASA
Tel: 0522246888/0633131179

BH PAPIER
ش.م.م

تأسيس شركة دو شريك وحيد 
إنشاء  تم   05/10/(0(0 بتاليخ 
و  بملحدودة  بملسؤولية  دبت  شركة 

خصائصها هي كالتالي :
 BH  «  : بالجتناعية  بلتسنية 

PAPIER » ش.م.م دو شريك وحيد
بلهدف بالجتناعي : تهدف بلشركة 

إلى :
تدبو8 جنيع أنوبع برولبق وبملوبد 

بالستهالكية برخرى للطباعة.
تدبو8 جنيع أنوبع بملوبد وبردوبت 

بلخاصة بالطباعة.
بلعنليات  جنيع  عامة  بصفة  و 
و  برثاثية  و  وبلصناعية  بلتجالية 
بلعقالية و بملالية بملرتبطة  مباشرة أو 
غي4 مباشرة بارهدبف بملعلنة أو بلتي 

من شأنها أن تيسر إنناءها. 
بملقر بالجتناعي : 1 زنقة بلفتح بن 
بلفدير   ( 3 بلطابق  خفان شقة لقم 

بلدبل بلبيضاء.
بلشركة  تسيي4  سيتم   : بلتسيي4 
 HACHIMI بلسيدة  طرف  من 
للشركة  بصفتها مسي4ة   KAOUTAR
وملدة غي4 محددة وسيقوم بنختلف 
تنظيم  و  إدبلة  من  بلشركة  أعنا8 
بالعتناد  كنا سيتم  قيود  أي  بدون 
على توقيعها في جنيع بلوثائق بإلدبلية 

و بلبنكية. 
بلرأسنا8 بالجتناعي :حدد في مبلغ 
 1000 إلى  مقسنة  دلهم   100.000
100 دلهم  حصة بجتناعية من فئة 
للوبحدة تخصص على بلشكل بلتالي :

 HACHIMI KAOUTAR بلسيدة -
1000حصة

محرلة  حصة   1000 بملجنوع   -
بالكامل.

 HACHIMI  دفع بلشريك بلسيدة
نقدب  مجنوعه  ما   KAOUTAR
 100.000  : دلهم بملجنوع   100000

دلهم محرلة بالكامل.

في  تبتدئ   : بالجتناعية  بلسنة 

بالو8 من يناير وتنتهي في 31 ديسن 4 

من كل سنة.

99 سنة تبتدئ  : محددة في  بملدة 

للشركة   بلنهائي  تأسيس  يوم  من 

بالوبن  قبل  بلحل  حالة  باستثناء 

عليه  بملنصوص  بلتأجيل  حالة  أو 

قانونيا.

باملحكنة  تم  بلقانوني  بإليدبع 

لقم  تحت  بلبيضاء  للدبل  بلتجالية 

بتاليخ  بلتجالي  لسجل   476153

.19/10/(0(0
لإلشالة و بلتنبيه 

بملسي4ة 
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THESONES

دسونس
SARL

 RC: 146701 TP :25706128

IF: 47225738 

ICE : 002607881000095

تأسيس شركة ذبت بملسٶولية 

بملحدودة

بملؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بالرباط بتاليخ 16 سبتن 4 0)0)، تم 

تأسيس شركة باملوبصفات بلتالي :

بلتسنية : دسونس

بملقر بإلجتناعي للشركة : 15 شالع 

بربطا8، لقم 4 - أكدب8 بلرباط.

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة

بلهدف :

 بلتسيي4، وبإلدبلة، وبالستشالبت، 

وبالستثنالبت في بلشركات  وبإلبدبع، 

بختالف  على  برخرى  وبرنشطة 

بلخالج  وفي  بملغرب  في  أنوبعها 

باملغرب  وبالستثنالبت  وبملشالكة 

وبلخالج.

 مدة بلشركة : 99 سنة  ببتدبء من 
تسجيلها بالسجل بلتجالي

بلرأسنا8 : 100.000 دلهم.

هانز  بلسيد  تعيين  تم   : بلتسيي4 
جي4ت  وبلسيد  فيليب  ديكروس 
ملدة  للشركة  كنسي4ين  جروسنان 

غي4 محدودة مع توقيع منفصل.
بلسنة بالجتناعية : تبدأ من فاتح 

يناير إلى 31 ديسن 4.
بإليدبع  تم   : بلتجالي  بلسجل 
بلقانوني لقم 4543 باملحكنة بلتجالية 
(0(0 أكتوبر   14 بتاليخ   بالرباط 
لقم   تحت  بلتجالي  بلسجل  و 

.146701
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KLBDIGIRAY
SARL

مقرها بإلجتناعي : محل في بلطابق 
برل�شي لقم 133 تجزئة بلنول 

أكيوض مربكش
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

107((1
تأسيس شكل بلشركة

موثق  عقد  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بنربكش   (0(0 أكتوبر  فاتح  مؤلخ 
لشكل  برسا�شي  بلقانون  إعدبد  تم 

بلشركة باملنيزبت بلتالية :
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودوة.
.KLBDIGIRAY : تسنية بلشركة

غرض بلشركة بإيجاز :
للننتجات  بإلنت4نت  ع 4  بلتجالة   
بلتجنيل  ومستحضربت  بلحرفية 

)بلتجالة بإللكت4ونية) .
بإلستي4بد وبلتصدير.

محل في   : عنوبن بملقر بإلجتناعي 
بلطابق برل�شي لقم 133 تجزئة بلنول 

أكيوض مربكش.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100000  : مبلغ لأسنا8 بلشركة 

دلهم.
بلشخصية  بلشركاء  أسناء 

وبلعائلية وعناوينهم : 
بلقاطن  عدنان  بلعكيدي  بلسيد 
أكيوض   133 لقم  بلنول  بتجزئة 

مربكش.
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بلقاطن  يوسف  كاوكاو  وبلسيد 

34) دلب بملحجوب دوبل أكيوض  ب 

مربكش.

وبلسيد بوعربب زكرياء بلقاطن ب 

0)) تجزئة م 4وكة مربكش.

 : بلشركاء  على  برنصبة  توزيع 

. PARTS 334 بلعكيدي عدنان

. PARTS 333 كاوكاو يوسف

.PARTS 333 بوعربب زكرياء

أسناء مسي4ي بلشركة بلشخصية 

وبلعائلية وعناوينهم.

بلقاطن  عدنان  بلعكيدي  بلسيد 

أكيوض   133 لقم  بلنول  بتجزئة 

مربكش.

بلقاطن  يوسف  كاوكاو  وبلسيد 

34) دلب بملحجوب دوبل أكيوض  ب 

مربكش.

وبلسيد بوعربب زكرياء بلقاطن ب 

0)) تجزئة م 4وكة مربكش.

بنربكش  بلقانوني  بإليدبع  تم 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   14 بتاليخ 

.116308
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GET SAKANE 
شركة محدودة بملسؤولية

بتاليخ   عرفي  عقد  بنقت�شى 

تأسيس تم   13/10/(0(0 

شركة محدودة   »  GET SAKANE  «

بملسؤولية خصائصها كالتالي:

» GET SAKANE «  : بلتسنية

بلغرض : منعش عقالي.

بلبيضاء بلدبل   : بالجتناعي   بملقر 
 1 بلطابق  بوجنعة  زنقة ص 4ي   1(

بلشقة 6.

بملدة : 99 سنة ببتدءب من تسجيلها 

بلنهائي بالسجل بلتجالي.
 (00.000  : بلتجالي  لأسنالها   

حصة من   (000 إلى  دلهم مقسنة 

فئة 100 دلهم موزعة كالتالي :

بلسيد سعيد لزقي : 680 حصة 

بلسيد علي لزقي 660 حصة.

بلسيد  أحند لزقي : 660 حصة  

مجنوع بلحصص : 000) حصة.

بلسيد سعيد لزقي : 68.000 دلهم

بلسيد علي لزقي:  66.000 دلهم

بلسيد أحند لزقي : 66.000دلهم  

 (00.000  : بلحصص  مجنوع 

دلهم.

تم تعيين بلسيد سعيد   : بإلدبلة 

لزقي، بلسيد علي لزقي و بلسيد أحند 

إمضاء  مع  للشركة  مسي4ين  لزقي 

مشت4ك

لزقي سعيد  بلسيد  من   لكل 

و بلسيد علي لزقي، بلسيد سعيد لزقي 

علي  بلسيد  أو  لزقي  أحند  بلسيد  و 

لزقي و بلسيد أحند لزقي.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

تحت   ((/10/(0(0 بتاليخ  بلبيضاء 
لقم 751147.
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AHDAT LYAWM
تأسيس شركة

بنقت�شى عقد عرفـي مؤلخ في   -I
تم إيدبع بلقانون   ،(0(0 يوليوز   (1

بملسؤولية  ذبت  لشركة  بلتأسي�شي 

بملحدودةو ذبت بملنيزبت بلتالية :

AHDAT LYAWM : بلتسنية

بلهدف : بلصحافة و بالعالم.
حي   1( زنقة   (1  : بملقربالجتناعي 

لاللة سكينة زوبغة فاس.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تأسيسها بلنهائي.

بلرأسنا8   : بالجتناعي  بلرأسنا8 

مئة   100.000 في  محدد  بالجتناعي 

ألف   1.000 إلى  مقسم  دلهم  ألف 

100 دلهم  حصة بجتناعية من فئة 

مئة دلهم للوبحدة، مكتتبة و محرلة 

بالكامل وتنتلك بلسيدة غزالن خوة 

500حصة بجتناعية و بلسيد هشام 

بلتوبتي500 حصة بجتناعية.

تبتدئ بلسنة   : بلسنةبالجتناعية 

بالجتناعية من فاتح يناير وتنتهي في   

31 ديسن 4.

بلتسيي4 : تم تعيين بلسيدة غزالن 

خوة مسي4ة للشركة.

بالسجل  بلقانوني  بإليدبع  تم   -II

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلتجالي 

تحت   ،09/09/(0(0 بتاليخ  بفاس، 

لقم63649
ملخص قصد بلنشر

575 P

4 MATESGAMES
SARL

تأسيس شركة
في مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
بلقانون  إيدبع  تم   (0(0 سبتن 4   8

بملسؤولية  ذبت  لشركة  بلتأسي�شي 

بملحدودة وذبت بملنيزبت بلتالية :

.4 MATESGAMES : بلتسنية

بلعاب  وتطوير  تصنيم   : بلهدف 

بلفيديو.

شالع   55  : بالجتناعي  بملقر 

بلزلقطوني فضاء بلزلقطوني بلطابق 

برو8 حي بملستشفيات بلدبل بلبيضاء.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تأسيسها بلنهائي.

بلرأسنا8   : بالجتناعي  بلرأسنا8 

دلهم   100.000 بالجتناعي محدد في 

بجتناعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

دلهم للوبحدة مكتتبة   100 من فئة 

ومحرلة بالكامل وينتلك بلسيد أنس 

بجتناعية  حصة   500 علوي  ديدي 

حصة   500 شنان  بملهدي  وبلسيد 

بجتناعية.

بلسنة بالجتناعية : تبتدئ بلسنة 

بالجتناعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسن 4.

أنس  بلسيد  تعيين  تم   : بلتسيي4 

ديدي علوي كنسي4 للشركة.

بالسجل  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلتجالي 

أكتوبر   19 بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل 

0)0) تحت لقم 476133.
ملخص قصد بلنشر

576 P

SPORT PERFORMANCES
تأسيس شركة

I-  بنقت�شى عقد عرفـي مؤلخ في 
بلقانون  إيدبع  تم   ،1(/01/1994

بملسؤولية  ذبت  لشركة  بلتأسي�شي 

بملحدودة و ذبت بملنيزبت بلتالية :

 SPORT  : بلتسنية 

PERFORMANCES

بلهدف : غرض بلشركة في بملغرب 

وبلخالج :

تسويق جنيع بملوبد بلرياضية

- بستي4بد و تصدير.

أي  على  وبإلشربف  بلتدليب   -

نشاط ليا�شي.

بملعامالت  جنيع  أعم  وبصولة   -

بلصناعية  أو  بالستي4بد  أو  بلتجالية 

أو بملالية أو بملنقولة أو بلعقالية بلتي 

مباشر  غي4  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 

بارهدبف بملذكولة أعاله أو بلتي قد 

تسهل تننيتها.

شالع   81  : بالجتناعي  بملقر 

لجي4وند بلدبل بلبيضاء

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تأسيسها بلنهائي.

بلرأسنا8   : بالجتناعي  بلرأسنا8 

بالجتناعي محدد في 100.000 .دلهم 

بجتناعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100 دلهم للوبحدة، مكتتبة 

  : و محرلة بالكامل و موزعة لفائدة 

غسا�شي أمين 999 حصة بجتناعية

1 حصة  بلسيدة  غسا�شي أسناء 

بجتناعية

بلسنة بالجتناعية : تبتدئ بلسنة 

بالجتناعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسن 4.

بلسيد    تعيين  تم   : بلتسيي4 

غسا�شي أمين مسي4ب للشركة.

لدى  بلقانوني   بإليدبع  تم   -  II

بلبيضاء،  بالدبل  بلتجالية  بملحكنة 

بتاليخ 1994/)14/0، تحت لقم669

بالسجل بلتجالي لقم 73001.
ملخص قصد بلنشر

577 P
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» GAZKOUM «
تأسيس شركة

مؤلخ  عرفـي  عقد  بنقت�شى   -I
بلقانون  إيدبع  تم  في0)0)/09/)0، 
بملسؤولية  ذبت  لشركة  بلتأسي�شي 

بملحدودة و ذبت بملنيزبت بلتالية :
.» GAZKOUM « : بلتسنية

بلهدف : غرض بلشركة في بملغرب 
وبلخالج :

بلغازية  بملوبد  وتوزيع  تسويق 
وبلوقود وجنيع بملنتجات بلنفطية.

بملعامالت  جنيع  أعم  وبصولة   -
بلصناعية  أو  بالستي4بد  أو  بلتجالية 
أو بملالية أو بملنقولة أو بلعقالية بلتي 
مباشر  غي4  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 
بارهدبف بملذكولة أعاله أو بلتي قد 

تسهل تننيتها.
بملقر بالجتناعي : 10 شالع بلحرية 
بلطابق بلثالث شقة 5 بلدبل بلبيضاء

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 
تأسيسها بلنهائي.

* بلرأسنا8 بالجتناعي : بلرأسنا8 
بالجتناعي محدد  في 100.000 دلهم 
بجتناعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة 100..دلهم للوبحدة، مكتتبة 
 : و محرلة بالكامل و موزعة لفائدة 

بملعاون عبد بلحق.
بلسنة بالجتناعية : تبتدئ بلسنة 
بالجتناعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسن 4.
بلتسيي4 : تم تعيين بلسيد  بملعاون 

عبد بلحق مسي4ب للشركة
لدى  بلقانوني   بإليدبع  تم   -  II
بلبيضاء،  بالدبل  بلتجالية  بملحكنة 
تحت   ،0(/10/(0(0 بتاليخ 
بلتجالي لقم  بالسجل  لقم77)748 

474507
ملخص قصد بلنشر.
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ELEMENTS 4
Sarl

تأسيس شركة
مؤلخ  عرفـي  عقد  بنقت�شى   -  I
بالبيضاء  مسجل  في0)0)/10/08 
إيدبع  تم   ،((/09/(0(0 بتاليخ 
ذبت  لشركة  بلتأسي�شي  بلقانون 
بملسؤولية بملحدودة و ذبت بملنيزبت 

بلتالية :

ELEMENTS Sarl 4 : بلتسنية

معدبت  وتركيب  توزيع   : بلهدف 

بلتدفئة بلشنسية.

شالع    (17  : بالجتناعي  بملقر 

إبربهيم بلرودبني إقامة بلفتح بلطابق 

برو8 لقم 3 بلدبل بلبيضاء

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تأسيسها بلنهائي.

بلرأسنا8   : بالجتناعي  بلرأسنا8 

دلهم   10.000 في  بالجتناعي محدد  

100 حصة بجتناعية من  مقسم إلى 

مكتتبة للوبحدة،  100.دلهم   فئة 

 و محرلة بالكامل و موزعة لفائدة : 

5.000 دلهم 50 حصة بجتناعية

Mr OLIVIER ANGLADE

 Mr GUILLAUME LOIC

BRUNO BOURTOURAULT

50 حصة بجتناعية 5000 دلهم

بلسنة بالجتناعية : تبتدئ بلسنة 

بالجتناعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسن 4.

بلسيد  تعيين  تم   : بلتسيي4 

OLIVIER ANGLADE مسي4ب للشركة

بالمضاء كنا تصبح بلشركة ملزمة 

 OLIVIER لسيد  بملنفرد  بالتوقيع 

 ANGLADE

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  II

بلبيضاء،  بالدبل  بلتجالية  بملحكنة 

لقم  تحت   ،16/10/(0(0 بتاليخ  
750100 - 91)4) بالسجل بلتجالي 

.476.005
ملخص قصد بلنشر

579 P

H&LI DEVELOPMENT
شركة مجهولة

لأسنالها 500.000.) دلهم

بملقر : -10 9إقامة أوشتال، شالع 

بإلمام بلعلو�شي – بلدبل بلبيضاء 

بلسجل بلتجالي عدد : 13577)

يوم  بستثنائي  محضر  بنقت�شى 

0)0)/07/09، قرلت شركة بملعرفة 

بإسهاب أعاله ما يلي :

بلسيدة    : جديد  متصرف  تعيين 
هند بنحدو بلحاملة لبطاقة بلتعريف 
 CIN N ° BE716(05 بلوطنية لقم 
وبستقالة متصرف : بلسيد هشام بن 
بلتعريف  لبطاقة   بلحامل  بلجياللي 

 : CIN N ° Z145767 بلوطنية لقم
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 : بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

0)0)/07/10 تحت لقم 748809.
580 P

STE MERVEILLE MENAGE  
SARL

بلعام  بلجنع  قربل  بنوجب 
 (4/04/(0(0 بتاليخ  بالستثنائي 
 Sté Merveille Menage لشركة 
 Sarl برأس ما8 قدله 17 مليون دلهم،

قرلت :
وتعديل  بلشركة  غرض  تنديد 

بملادة ) من بملوبد :
لصناعة  أولية  موبد  بستي4بد 

مستحضربت بلتجنيل
بلتجنيل  مستحضربت  تصنيع 

ومنتجات بلنظافة بلشخصية.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بلبيضاء،  بالدبل  بلتجالية 
 17059 لقم  تحت   (0(0/1(/08

.74(8(8
581 P

INTERLINGE
SARL

لأس بملا8 000.000.) دلهم
بيع برسهم وبلت 4ع بها

بتاليخ  خاص  محضر  بنوجب 
بلبيضاء،  بالدبل   ((/07/(0(0

مسّجل بتاليخ 0)0)/19/8، لوحظ
للسيد  منلوك  سهم   5000 بيع 
بلشركة  في  بلعزيز  عبد  بلقباج 
INTERLINGE Sarl لصالح  بملذكولة 
بلسيد بإلدلي�شي بالدلي�شي بلقيطوني 

ببوكر.
تعود  سهم   1000 بـ  بلت 4ع 
بالدلي�شي  بإلدلي�شي  للسيد  ملكيتها 
بلقيطوني ب بوكر في بلشركة بملذكولة 
بلسيد  لصالح   INTERLINGE Sarl

بإلدلي�شي بلقيطوني أحند.

تعود  سهم   1000 بـ  بلت 4ع 

بالدلي�شي  بإلدلي�شي  للسيد  ملكيتها 

بلقيطوني ببوكر في بلشركة بملذكولة 

بلسيد  لصالح   INTERLINGE Sarl

بإلدلي�شي بلقيطوني عنر.

بلنظام  من   6 بملوبد  تعديل   -

برسا�شي

تجديد بإلدبلة بلسيد بالدلي�شي   -

بلقيطوني ب بوكر

- إصالح بلنظام برسا�شي.

سجل  في  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكنة 

لقم  تحت   (1/09/(0(0 بتاليخ 

.746704 - (0936

582 P

JARDINS DE SAFI
.S.A

شركة بملساهنة برأسنا8 

7.990.600) دلهم

بملقر بلرئي�شي : 88 زنقة مربك�شي - ي 

بملستشفيات- بلدبل بلبيضاء

 بلسجل بلتجالي. : 166511

 بلدبل بلبيضاء-

 بلرقم بلضريبي : 80)1106

بالستقالة وتعيين مدير
بتاليخ خاص  عقد   بنقت�شى 

5) سبتن 4 0)0)، قرل بلجنع بلعام 

بلعادي ما يلي :

بإلقربل باستقالة بلسيد لويس   •

 luis مالتينيز  فرنانديز  ميغيل 

من    miguelfernandez martinez

منصب مدير

سنوبت   6 بلتعيين كندير ملدة   •

 la compagnie financiere“ لشركة 

شركة  وهي   ،  Holding atlas“ sa

بملغربي  بلقانون  بنوجب  تأسست 
بلتجالي  بلسجل  لدى  ومسجلة 

 ،181.559 برقم  بلبيضاء  بلدبل 

 marc كريكي4  مالك  بلسيد  وينثلها 

حامل بطاقة بالقامة لقم   ،kreiker

be64247w
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باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

0)0)/15/10 برقم 749956.

583 P

STE »TURTLES CAR«
ش. م. م

لأسنالها : 600.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : إقامة مريم،

لقم 0)1، بلطابق بلثامن، شقة 7)،

زبوية شالع أنفا وزنقة بلجزبئر،

بلدبل بلبيضاء

سجل تجالي عدد 951 96)

بنقت�شى عقد عرفي  منجز بتاليخ 

شركة  شركاء  قرل   (1/9/(0(0

»TURTLES CAR« ش.م.م مايلي :

من  بلشركة  لأسنا8  في  بلزيادة 

 11.(50.000 إلى  دلهم   600.000

حصة   11(.500 إلى  مقسنة  دلهم 

وذلك  للوبحدة  دلهم   100 بقينة 

بدمج بلحساب بلجالي للشركاء :

بزوح فريد : 10.650 حصة.

وبزوح نبيل : 95.850 حصة.

بلشركة  لأسنا8  في  تخفيض 

إلى  دلهم   11.(50.000 مليون  من 

يعاد8  ما  وهو  دلهم    600.000

مجنوع  من  دلهم   10.650.000

في  وبملتنثلة  بملحذوفة  بلحصص 

نسبة من بلخسائر بملت4تبة.

6 بلفصو8  تغيي4  سيتم   بنوجبه 

و 7 من بلقانون برسا�شي للشركة.

تعديل بلقانون برسا�شي للشركة 

ومالمته مع برحكام بلجديدة للقوبنين 

ظهي4   (1.05 للقانون  بملنظنة  

  (006 ف 4بير   13 بتاليخ   1.06.(1

وبملكنل  بملعد8   (14(7 محرم   15(

للقانون 5.96 بملتعلق بالشركات ذبت 

بملسؤولية بملحدودة.

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 

بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

0)0)/14/10 تحت لقم 679749.
مقتطف من أجل بإلشهال

584 P

فيدما ش م م

بلهاتف : 40.46.34.))0

بلفاكس : 4.85.96).))0 

contact@fidma.ma بل 4يد بإللكت4وني

بلدبل بلبيضاء

شركة بروموديل
ش م م

إضافة مسي4ين
بنقت�شى محضر بلجنعية بلعامة 

لشركة   (0(0/9/30 بلعادية  بلغي4 

مسؤولية  ذبت  شركة  بروموديل 

 34.500.000 لأسنالها  محدودة 

بالدبل  بالجتناعي  مقرها  دلهم، 
شالع سيدي عبد   ،6 لقم  بلبيضاء، 
بولينب،  إقامة   ،10 لقم  بلرحنان، 

قرل بلشركاء ما يلي :

مشالكين  مسي4ين  إضافة 

جديدين، وفًقا للنادة 15 من بلنظام 

برسا�شي، لفت4ة غي4 محددة.

1 - بلسيدة بشرى محروش.

) - بلسيد يونس علمي مروني.

شركة  مع  بلتعاقد  سيتم 

بروموديل بتوقيع بلسيد صالح بلدين 

بلقدمي4ي.

باملحكنة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

0/10/14)0) تحت لقم 749687.
للنسخة وبلبيان

585 P

الشركة املغربية للطباعة
فيدما

»PIPO«
باختصال »بيبو«

شركة محدودة بملسؤولية
لأسنالها 4.000.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : 70 زنقة بلعرعال 

بلدبل بلبيضاء

تغيي4 بملقر بالجتناعي
يوم مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 

بلبيضاء  بالدبل   (0(0 سبتن 4   10

بتاليخ بملدينة  بنفس   مسجل 

بجتناع  تم   (0(0 سبتن 4   16  

بلشركاء وقد تقرل ما يلي :

بملوجود  بالجتناعي  بملقر  تغيي4 

بالدبل  بلعرعال  زنقة   70 بـ  حاليا 

بلبيضاء إلى لقم 9 زنقة بلسحلبة عين 

بلسبع بلدبل بلبيضاء.

 N° 9 RUE DES ORCHIDEES

.AIN SEBAA CASABLANCA

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

 (0(0 أكتوبر   8 بتاليخ  بلبيضاء 

بنفس  تم  كنا   748959 لقم  تحت 

بلتاليخ إيدبع تصريح بلتغيي4 بالسجل 

بلتجالي تحت لقم 3170).
بنثابة مقتطف وبيان

586 P

FIDUCIAIRE COMPTABLE

ACH COTRA شركة
ش.م .م )ش.و)

بلرفع و بلزيادة في لأسنا8 بلشركة
تعديل بنود بلقانون برسا�شي 

للشركة
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

 (0(0/9/9 بتاليخ  بالستثنائي 

 ACH شركة  شركاء  قرل  بالبيضاء، 

بملسؤولية  محدودة  شركة   COTRA

لأسنالها  وحيد  شريك  ذبت 

دلهم مقرها بالجتناعي   1.000.000

بلثالث،  بلطابق  بلحرية،  زنقة   ،10

بلشقة 5، بلدبل بلبيضاء ما يلي :

بلرفع وبلزيادة في لأسنا8 بلشركة 

دلهم مقسنة   500.000 بنبلغ قدله 

بلحصة  ثنن  حصة   5.000 على 

دلهم ليصبح لأسنا8   100 بلوبحدة 

مقسنة  دلهم   1.500.000 بلشركة 

بلحصة  ثنن  حصة   15.000 على 

بلوبحدة 100 دلهم.

برسا�شي  بلقانون  بنود  تعديل 

للشركة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

في  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

0/9/18)0) تحت لقم )74655.

587 P

BK EXPO شركة
ش.م .م.ش.و

تحويل بملقر بالجتناعي
بيع بلحق بالجتناعي 

بلجنع  محضري  بنقت�شى 
في  بملؤلخين  بالستثنائيين  بلعام 
 (0(0/10/7 و   (0(0/10/(3
بلوحيد  بلشريك  قرل  ببنسلينان، 
محدودة  شركة   BK EXPO لشركة 
بملسؤولية دبت شريك وحيد ما يلي :

للشركة  بالجتناعي  بملقر  تحويل 
بلولود،  تجزئة   : بلجديد  للعنوبن 

بقعة 07)، محل 5، بوزنيقة.
طرف  من  بالجتناعي  بلحق  بيع 
بلسيدة مبالكة بلنظام لفائدة بلسيد 
 1.000 يشنل  بلذي  سرحان  صالح 

حصة كاملة.
تسي4 بلشركة من طرف   : بإلدبلة 

بلسيد صالح سرحان.
بإمضاء  بلشركة  تلتزم   : بإلمضاء 

بلسيد صالح سرحان.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  ببنسلينان  بإلبتدبئية 
449 وبتاليخ  0/10/5)0) تحث لقم 

0/10/13)0) تحت لقم 486.
588 P

O EYES
 شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

 ذبت بلشريك بلوحيد
لأسنالها 10.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : تكنوبالك، شالع 
بلدمام، طريق بلنوبصر، مكتب 80) 

بلدبل بلبيضاء
بلسجل بلتجالي : 99937)

بلعادي  غي4  بلقربل  بنقت�شى 
سبتن 4   9 بتاليخ  بلوحيد  للشريك 
بالجتناعي  بملقر  تحويل  قرل   ،(0(0
للشركة إلى بلعنوبن بآلتي : تكنوبالك، 
شالع بلدمام، طريق بلنوبصر، مكتب 

80) بلدبل بلبيضاء.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 
بلرقم  تحت   (0(0 15 أكتوبر 

.750039
بملنثل بلقانوني

589 P
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 DNA BUILDING شركة

CONTRACTOR
SARL

شركة محدودة بملسؤولية
لأسنالها : 100.000دلهم

ومقرها بإلجتناعي بلكائن بحي موالي 
لشيد، تجزئة بلفضل، بلعنالة 948، 

بملحل 1، بلدبل بلبيضاء

في إطال بملحضر بلشفوي بملنعقد 
تقرل   (019/(/4 يوم   بالبيضاء 

ما يلي :

بيع بلسيد أحند حصاد ملجنوع 

بجتناعية  حصة   500 حصصه 

بلوبحدة  للحصة  دلهم   100 بقينة 

يعني   حصاد  محند  بلسيد  لفائدة 

50.000 دلهم.

تغيي4 بلشكل بلقانوني للشركة من 

شركة محدودة بملسؤولية إلى شركة 

محدودة بملسؤولية بشريك وبحد.

تحيين بلقانون برسا�شي للشركة 

تبعا ملا سلف ذكره.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بالبيضاء بتاليخ 019/3/7) 

تحت لقم 695718.

بلسجل بلتجالي لقم 407335.
لإلشالة وبلبيان

590 P

 SET COMPTOIR

 COMMERCIAL ET

 AGRICOLE DE CHAOUEN

2CAC
S.A.R.L

شركة ذبت مسؤولية محدودة
لأسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : شالع مليلية، حي 
سيدي بوجنعة، شفشاون

بتاليخ  عرفي  عقد   بنوجب 

بلجنع  عقد  تم   (0(0 سبتن 4   15

بلعام بالستثنائي تقرل ما يلي :

بجتناعية  حصة   100 بيع 

إلى  نبيلة  لقري�شي  بلسيدة  للشريكة 

بلسيدة حنان سلوى.

تعديل بلقانون برسا�شي للشركة.
نبيلة   لقري�شي  بلسيدة   بستقالة 
من منصبها كنسي4ة للشركة وتعيين 
كل من بلسيد باليش عبد بللطيف  
بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
لقم )Q8611 و بلسيدة حنان سلوى 
بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 
لقم LC51807 مسي4ين للشركة ملدة 

غي4 محدودة.
بللطيف  عبد  باليش  إمضاء 
للنعامالت  كافية  سلوى  حنان  أو 

بلبنكية و بإلدبلية.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 
.(0(0/10/19 بتاليخ  بشفشاون 

تحت لقم 0/94)0).
591 P

STE CHOCOMAR
شركة ذبت مسؤولية محدودة
بلرأسنا8 : 1.550.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : 17 زنقة بلحرية 
جيليز بنربكش

زيادة لأسنا8 بلشركة
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
 ،(005 مالس   (8 بالستثنائي بتاليخ 
شوكومال  لشركة  بالجتناعي  باملقر 

ش.م.م، تم تقرير ما يلي :
من  بلشركة  لأسنا8  زيادة 
 1.550.000 بلى  دلهم   1.150.000

دلهم مخصصة للحسابات بلجالية.
بلقانون  من  و7   6 بلبند  تغيي4 

بلتأسي�شي للشركة.
بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 
أبريل   18 بلضبط بنربكش في تاليخ 

005)، تحت بلرقم 3.389).
592 P

STE CHOCOMAR
شركة ذبت مسؤولية محدودة
بلرأسنا8 : 1.550.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : 17 زنقة بلحرية 
جيليز بنربكش

زيادة لأسنا8 بلشركة
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
بالستثنائي بتاليخ 8) سبتن 4 010)، 
شوكومال  لشركة  بالجتناعي  باملقر 

ش.م.م، تم تقرير ما يلي :

زنقة  بلى  بالجتناعي  بملقر  تحويل 
 5 لقم  بالندلس  بقامة  يوغوسالفيا 

جليز بنربكش.
بنشاء فرع في بملقر بلقديم 17 زنقة 

بلحرية جيليز بنربكش.
خيال عالمة تجالية توندونسيا.

من  وبلرببع  بلثاني  بلبند  تغيي4 
بلقانون بلتأسي�شي للشركة.

بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 
أبريل   (0 بلضبط بنربكش في تاليخ 

011)، تحت بلرقم 50.186.
593 P

 CHOCOMAR
TENDANCIA ش.م.م

بلرأسنا8 : 000.000.) دلهم
بملقر بالجتناعي : زنقة يوغوسالفيا 
إقامة برندلس لقم 5 جيليز بنربكش

زيادة لأسنا8 بلشركة
H بنقت�شى محضر بلجنع بلعام 
بالستثنائي بتاليخ 0) سبتن 4 013)، 
شوكومال  لشركة  بالجتناعي  باملقر 

ش.م.م، تم تقرير ما يلي :
من  بلشركة  لأسنا8  زيادة 
 (.600.000 إلى  دلهم   (.000.000

دلهم.
تغيي4 بلبند بلسادس وبلسابع من 

بلقانون بلتأسي�شي للشركة.
إعادة تصنيم بلقانون بلتأسي�شي 

للشركة.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط بنربكش، في تاليخ 5) أكتوبر 

013)، تحت بلرقم 6)63.9.
594 P

SET TAIBA AUTOMOTIVE
ش.م.م

لأسنالها : 10.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : 10 شالع بلحرية، 

بلطابق 3، لقم 6، بلدبل بلبيضاء
سجل تجالي عدد : 318517

بنقت�شى عقد عرفي منجز بتاليخ 
شركة  شركاء  قرل   (0(0/9/(1
ش.م.م   TAIBA AUTOMOTIVE

مايلي :

من  بلشركة  لأسنا8  في  بلزيادة 

دلهم   350.000 إلى  دلهم   10.000

مقسنة إلى 3.500 حصة بقينة 100 

دلهم للوبحدة وذلك بدمج بلحساب 

جديد  دبئن  إلى  بلحساب  تقرير 

للشركاء شركة :

بلسيد كريم أزوبغ : 800) حصة.

 700  : بلولدبني  حسـنى  بلسيدة 

حصة.

6 بلفصو8  تغيي4  سيتم   بنوجبه 

و 7 من بلقانون برسا�شي للشركة.

تعديل بلقانون برسا�شي للشركة 

بلجديدة  برحكام  مع  ومالمته 

 (1.05 للقانون  بملنظنة  للقوبنين 

ظهي4 1).1.06 بتاليخ 13ف 4بير 006)  

وبملكنل  بملعد8   (14(7 محرم   15(

للقانون 5.96 بملتعلق بالشركات ذبت 

بملسؤولية بملحدودة.

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 

بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

))/0/10)0) تحت لقم 06)751.
مقتطف من أجل بإلشهال

595 P

SOCIETE ICITOUT
SARL

إقامة شهرزبد 3، تقاطع شالع عبد 

بملومن وزنقة سنية، بلطابق 6، 

بلشقة 7)، بلدبل بلبيضاء 0340)

R.C : 463673

 ،(0(0 أغسطس   (4 بعتباًلب من 

وبفق بلزمالء وقرلوب ما يلي :

 150 تحويل  على  بملوبفقة   -  1

مشربح  سفيان  بلسيد  بين   
ً
سهنا

لصالح بلسيد عثنان نبيغا.

) - بملوبفقة على تحويل 00) سهم 

لصالح  مشربح  سفيان  بلسيد  بين 

بلسيد بلياس شكول.

قلم  في  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكنة 

لقم  تحت   (0(0/10/14 بتاليخ 

.749774

596 P
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 ENGIE SERVICES شركة
MAROC

بلشكل بلقانوني : شركة مجهولة
لأس بملا8 : 376.700.))) دلهم

بملقر : طريق بلجديدة PK 374، كلم 
13,5، بملجنع بلقروي أوالد عزوز، 

محافظة بلنوبصر، 0190)
بلدبل بلبيضاء

بلسجل بلتجالي عدد : 34017
بنقت�شى عقد عرفي بملؤلخ بتاليخ 
أخذ مجلس إدبلة   ،(0(0 يوليو   (7
علًنا  مغرب  سي4فيس  بنجي  شركة 

بالقربلبت بلتالية :
بستقالة بلسيد فيليب ميكيل من 

مهامه كرئيس تنفيذي.
 
ً
تعيين بلسيد يوسف بنعلي مديرب

.
ً
عاما

إيدبعه  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية  باملحكنة 
برقم   (0(0 أكتوبر   16 بتاليخ 

.75015(
للرأي وبإلشالة

597 P

 ENGIE SERVICES شركة
MAROC

بلشكل بلقانوني : شركة مجهولة
لأس بملا8 : 376.700.))) دلهم
،PK 374 بملقر : طريق بلجديدة

كلم 13,5، بملجنع بلقروي أوالد 
عزوز، محافظة بلنوبصر، 0190) 

بلدبل بلبيضاء
بلسجل بلتجالي عدد : 34017

بلسين  قانون  أحكام  بنوجب 
في   (0(0 يونيو   15 بملؤلخ  بلخاص 
إدبلة  مجلس  أخذ  بلبيضاء،  بلدبل 
علنا  مغرب  سي4فيس  بنجي  شركة 

بالقربلبت بلتالية :
بلحنيد  عبد  بلسيد  بستقالة 
للرئيس  كنائب  مهامه  من  حربغوب 

بلتنفيذي.
بلحاج  أسناء  بلسيدة  بستقالة 

من مهامها كنديرة.
بستقالة بلسيد بالت بوسنانز من 

مهامه كندير.
بلجنع  بجتناع  ملحضر  وفقا 

قرل   ،(0(0 يونيو   30 بتاليخ  بلعام 
بالجتناع: 

ليون،  بدليان  بلسيد  تعيين 
1975 ، بلجيكي  3 سبتن 4  بملولود في 
73 زنقة بومولي  بلجنسية، مقيم في 
لقم  بلسفر  لجوبز  وبلحامل  بكوزي 

EP674(64 كندير.
إيدبعه  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية  باملحكنة 
برقم   (0(0 أكتوبر   16 بتاليخ 

.750157
للرأي وبإلشالة

598 P

SPORT PERFORMANCES
بملقر بالجتناعي : 81، شالع 

لجي4وند، بلدبل بلبيضاء
لأسنا8 : 00.000) دلهم

إعالن تعديلي
بلعام  بلجنع  قربل  على  بناًء 
بشركة  شركاء  بتخذ  بالستثنائي، 
SPORT PERFORMANCE باإلجناع 

بلقربلبت بلتالية :
زيادة ونقص لأس بملا8 :

 07/10/(007 بتاليخ 
 SPORT« شركة  شركاء  قرل 
PERFORMANCES« باإلجناع زيادة 
لأس ما8 بلشركة من 00.000) دلهم 
إلى 00.000).1 دلهم وإنشاء 10.000 

سهم جديد.
لأس  تخفيض  بلشركاء  يقرل  ثم 
 (00.000.00 بنبلغ  بلشركة  ما8 

دلهم.
بنبلغ  بملا8  لأس  تحديد  تم 
1.000.000 دلهم موزعة على بلنحو 

بلتالي :
غسا�شي أمين : 999.000 دلهم.
غسا�شي أسناء : 1.000 دلهم.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية بالدبل بلبيضاء 007/7/19) 

تحت لقم )9730).
تعديلها  بإيدبع  بلشركة  قامت 
بلبيضاء  بالدبل  بلتجالي  بلسجل  في 
لقم  تحت   (007/7/19 بتاليخ 

.73001
599 P

SPORT PERFORMANCES
برأس ما8 : 1.000.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : جان 8، بلطابق 
بلثالث، شالع غالين، حي 
بملستشفيات، بملعاليف،

بلدبل بلبيضاء
بشركة  يسمى  ما  شركاء  قرل 
SPORT PERFORMANCES ما يلي :

تغيي4 غرض بلشركة :
تغيي4  بلشركاء  مجنوعة  قرلت 

بلغرض من بلشركة :
عروض  تهيئة  في  مقاو8   : من 

منظنة إلى :
بلبشرية  بملوبلد  خدمات 

بملتخصصة في حلو8 بلتوظيف.
قلم  في  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلبيضاء     بالدبل  بلتجالية  بملحكنة 
لقم  تحت   (014/1/7 بتاليخ 

00539(05
قامت بلشركة بإيدبع تعديلها في 
بلسجل بلتجالي للدبل بلبيضاء بتاليخ 

014/1/7) تحت لقم 73001.
600 P

COUTEXPORT شركة
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة
لأسنالها : 500.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : إقامة زكرياء، 
زنقة 8، لقم 19، عين بلشق،

بلدبل بلبيضاء
بلرسم بلتجالي لدى بملحكنة 

بلتجالية لقم 08851)
بلتعريف بلضريبي : 3)7)4013

بستقالة بملسي4ين
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
 19 يوم  بستثنائيا  بملنعقد  بلعادي 
019) قرل بلشركاء في بلشركة  أبريل 
بملرفة   COUTEXPORT SARL

بإسهاب أعاله ما يلي :
بلسيدين  بستقالة  على  بملوبفقة 
محند  وبلسيد  حيدل  محند  �شي 

لدوبن من منصب مسي4 في بلشركة.
حيدل،  كوثر  بلسيدة  بتعيين 
بتاليخ بملزدبدة  بلجنسية،  مغربية 

لبطاقة  بلحاملة   ،(001 أبريل   5  
 ،BW13(38 بلتعريف بلوطنية لقم 
زنقة  بلساكنة بحي موالي عبد هللا، 
)9، بلدبل بلبيضاء كنسي4ة  50، لقم 

بلوبحدة للشركة ملدة غي4 محددة.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
بلبيضاء بتاليخ 15 أبريل 019) تحت 

لقم 699776.
601 P

SET H&LI GROUP
شركة مجهولة

لأسنالها : 7.000.000 دلهم
بملقر : 13 مكرل زنقة بلسعدية 

بلسيا8 - بلدبل بلبيضاء
بلسجل بلتجالي عدد : 13307)

يوم  بستثنائي  محضر  بنقت�شى 
بملعرفة  شركة  قرلت   ،(0(0/9/7

بإسهاب أعاله ما يلي :
تعيين متصرف جديد :

بلحاملة  بنحدو،  هند  بلسيدة 
 CIN لبطاقة بلتعريف بلوطنية لقم 
وبستقالة متصرف   N ° BE716(05
بلحامل  بلجياللي  بن  هشام  بلسيد 
 CIN لبطاقة بلتعريف بلوطنية لقم 

.N ° Z145767
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

0/10/7)0) تحت لقم 748806.
602 P

 SET LARUCCI
IMMOBILIERE

SARL AU
بلجنعية  محضر  على  بناء 
 (5 فى  بملنعقدة  بالستثنائية  بلعامة 
 LARUCCI لشركة   (0(0 سبتن 4 
ذبت  شركة   IMMOBILIERE
بلشريك  ذبت  بملحدودة  بملسؤلية 

بلوحيد قد قرل ما يلي :
تفويت حصص بلسيد بدل بلدين 

بلعرو�شي للسيد محند بلعرو�شي.
بلدين  بدل  بلسيد  بستقالة 

بلعرو�شي من بلتسيي4.
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بلعرو�شي  محند  بلسيد  تعيين 
كنسي4 للشركة ملدة غي4 محدودة.

بلقانونى لدى كتابة  تم بال يدبع 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
بالبيضاء يوم 0/10/9)0) تحت لقم 
وبملقيدة بالسجل بلتجالي   749084

تحت لقم 1)3874.
603 P

STE BRAIN INVEST
SARL

نقل بملقر بلرئي�شي
بتاليخ  خاص  محضر  بنوجب 
ومسجل  بالدبل بلبيضاء   (0(0/1/(
 (0(0/1/(0 بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل 

قرل بلشركاء :
إقامة   : بلرئي�شى  بملقر  نقل 
بزمول،  طريق   ،19 فيال  بلياسنين، 

بلدبل بلبيضاء إلى بلعنوبن بلجديد:
وشالع  بلجزبئر  شالع  زبوية 
بلطابق  هاولر،  إقامة   ،1 بلحسن، 

بلثاني، بلشقة )1، بلدبل بلبيضاء.
بلنظام  من   4 بملادة  تعديل 

برسا�شي وفًقا لذلك.
بملحكنة  في  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بلبيضاء،  بالدبل  بلتجالية 
748136- لقم  تحت   (0(0/10/1

.((358
604 P

فرع بلشركة بلعربية بلليبية 
لالستثنالبت بلخالجيـــــة

الفيــكــــــــــو
158، شالع أنفا – بلطابق بلرببع –
مقرها بالجتناعي : بالدبل بلبيضاء

تسيي4 حـــــــر
 4 للعقدين بملؤلخين يوم  تبعا   -
ماي018)، فان شركة الفيكو منحت 
بلحر  بلتسيي4  فنادق  كنزي  لشركة 

لفندقي فرح مربكش و فرح أكادير.
مدونة  من   153 للفصل  طبقا   -
بلقانوني  بإلبدبع  فان  بلتجالة 
سينجز  بلحر  بلتسيي4  بهذب  بملتعلق 
لدى كتابة ضبط بملحكنة بلتجالية 
بالدبلبلبيضاء مع بلتقييد في بلسجل 

بلتجالي للفرع لقم 89715.
605 P

  ETIX EVERYWHERE MAROC

إتكس إفريوير بملغرب

ICE : 001568805000031  

RC. 313681 

زيادة حصة لأس بملا8
باإلجناع  بلشركة  شركاء  صادق 

على بلقربلبت بلتالية :

 : بملحذوفة  أو  بملضافة  بلعناصر 

بجتنع شركاء بلشركة في إطال بلجنع 

 (6/08/(019 بلعادي  بلغي4  بلعام 

بلقربلبت  على  باإلجناع  ووبفقوب 

بلتالية : 

تقرل   : بلشركة  بستنربل عنليات 

في أعقاب  موبصلة أنشطة بلشركة، 

للشركة،  بلصافية  بلقينة  نقص 

 (1/4( لبع  من  أقل  أصبحت  وبلتي 

لأس ما8 بلشركة.

قرلبلجنع   : بملا8  لأس  زيادة 

لأس  في  بلزيادة  بلعادي  غي4  بلعام 

 4.000.000 ما8 بلشركة لنقلها من 

دلهم إلى 10.000.000 دلهم، بزيادة 

من خال8  دلهم،   6.000.000 قدلها 

دمج بلحساب بلجالي للشريك شركة 

إتكس فينونسيا8 هولدينغ أفريقيا، 

سهم جديد بقينة   60.000 بإصدبل 

بسنية 100 دلهم لكل منهنا.

7 من بلنظام  و   6 تعديل بملادتين 

بلسابق،  للقربل  نتيجة   : بالسا�شي 

قبلت بلجنع بلعام تعديل بملادتين 06 

من بلنظام برسا�شي بعد نقل   07 و 

برسهم.

نتيجة  برسا�شي:  بلنظام  تعديل 

بلعام  يقرل  بلسابقة،  للقربلبت 

بلغي4بلعادي تعديل بلنظام برسا�شي.

تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بالبيضاء  بلتجالية  باملحكنة 

(019  /09/(5  بتاليخ 

تحت لقم 00714835.

606 P

HMW TRADING
SARLAU

إعالن تعديلي 
لأسنالها 500.000 دلهم

ب  بلجربح  حيضر  إقامة   38
6) بركون بلدبل  زنقة ببو بلوقت لقم 

بلبيضاء
بناءب على محضر بجتناع بلجنع 
بتاليخ  للشركة  بالستثنائي  بلعام 

.07/09/(0(0
 .HMW TRADING SARLAU

برأس ما8 500،000 دلهم ما يلي :
قرل بلجنع بلعام زيادة لأس بملا8 
دلهم  )مليون)   1.000.000 بنقدبل 
)خنسنائة   500.000 من  ليصبح 
)مليون   1.500.000 إلى  ألف) 
بدمج جزء  دلهم  ألف)  وخنسنائة 
مليون  بنبلغ  بملحتجزة  برلباح  من 
من  زيادتها  دلهم.   (1،000،000(
عن   1.500.000 دلهم إلى   500.000
بقينة  سهم   10000 إنشاء  طريق 
وبإلفربج  لالكتتاب  دلهم   100.00
عنهم بالكامل وإصدبلها وموزعة على 

بلنحو بلتالي :
صاحب     هشام  لهنام  بلسيد 

10،000 سهم
نتيجة للتوضيح أعاله، قرل بلجنع 
بلنظام  من   7 و   6 بملادتين  تعديل 

برسا�شي على بلنحو بلتالي.
بملادة 6 : بملساهنة.

بلسيد هشام لهنام 1،500،000 
دلهم.

 - بملساهم  بملا8  لأس   :  7 بملادة 
بملساهنون

بلسيد هشام لهنام 15000 سهم
-نقل بملقر بلرئي�شي

بملقر  نقل  بلعام  بلجنع  قرل 
بلرئي�شي بملوجود في 38 إقامة حيضر 
 (6 بلجربح ب زنقة ببو بلوقت لقم 
تجزئة  إلى  بلبيضاء،  بلدبل  بركون 
سيدي مؤمن بلدبل   ،  10 برزهر لقم 

بلبيضاء.
بعتناد  بعد   ، بلعام  بلجنع  قرل 
من   4 بملادة  تعديل   ، أعاله  بلقربل 

بلنظام برسا�شي على بلنحو بلتالي.

- بإلغالق فرع.

قرل بملساهم بلوحيد إغالق فرع 

برل�شي  بلطابق  في  بلوبقع  بملتجر  في 

بلدبل  في  بلوبقع  بملبنى  على  بعتناًدب 

 ،10 لقم  برزهر  تجزئة   - بلبيضاء 

سيدي مومن،

- قرل بلجنع بلعام تحديث بلنظام 

برسا�شي وستبقى نسخة منه مرفقة 

بهذه بملحاضر.

بملحكنة  في  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

0)0)/30/09 تحت لقم )74799.

607 P

LION DU SAHARA
»SARLAU «

شركة ذبت مسؤولية محدودة 

بشريك وبحد

6) شالع مرس بلسلطان بلطابق 

1 - لقم 3

بلدبل بلبيضاء
لأسنالها 100.000 دلهم

تحويل برسهم
بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تفويت  عقد  تم   05/10/(0(0

LION DU SAHARA حصص شركة

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذبت 

وبحد لأسنالها 100.000 دلهم وبلتي 

 (6 بلبيضاء  بالدبل  مقرهابالجتناعي 
شالع مرس بلسلطان بلطابق 1 لقم 3  

 307613 ذبت بلسجل بلتجالي لقم 

حيث فوت بلسيد بلخضر أيوب 900 

حصة لصالح بلسيد بلخضر بلحسين

بستقالة بلسيد بلخضر أيوب من 

منصبه كنسي4 للشركة

بلحسين  بلخضر  بلسيد  تعيين 

مديًرب منفرًدب لفت4ة غي4 محدودة

تحويل بلشكل بلقانوني

بلشركة  بتوقيع  بالحتفاظ  يتم 

بلسيد  بلبنك من قبل  وبلتوقيع مع 

بلخضر بلحسين

سيتم بإليدبع بلقانوني باملحكنة 

بلتجالية بالدبل بلبيضاء.

608 P
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Z & L INVEST
SARL AU

RC N° : 4287
توسيع بلنشاط بالجتناعي للشركة

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
سبتن 4   7 بتاليخ  بملؤلخ  بالستثنائي 
قرل بلشريك بلوحيد لشركة   ،(0(0
ذبت  شركة   »Z & L INVEST«
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
ومقرها  دلهم   100.000 لأسنالها 
زنقة   10 لقم   : بلكائن  بالجتناعي 

بلعربي حاثمي طانطان ما يلي :
بالجتناعي  بلنشاط  توسيع 
بلبناء  أشغا8  ليشنل  للشركة 

وأشغا8 مختلفة.
بالنظام  بلثاني  بلفصل  تغيي4 

برسا�شي للشركة.
تحيين بلنظام برسا�شي.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 
 (0(0 1) أكتوبر  بتاليخ  بطانطان 

تحت لقم 15)/0)0).
609 P

APPRO TECHNIK
SARL

بنقت�شى محضر بلجنعية بلعامة 
 11/09/(0(0 بتاليخ   بالستثنائية 
 APPRO TECHNIKقرل مسي4 شركة
دلهم    100.000 لأسنالها   ،SARL
بلحرية  زنقة   10 بالجتناعي  مقرها 
بلدبل   5 بلشقة لقم  بلثالث  بلطابق 

بلبيضاء ما يلي :
بلحصص  تفويت  على  بملصادقة 

بالجتناعية وهي كالتالي :
فوت بلسيد  عزيز جامع بلى بلسيد 
حصة    500 عابد سعد ما مجنوعه 
بلتي  حصة   500 من  بجتناعية  
 APPRO TECHNIK ينلكها في شركة

.SARL
من  جامع  عزيز  بلسيد  بستقالة 

منصب كنسي4
عابد  بلسيد  جديد  مسي4  تعيين 

سعد.
بلجديد  بلقانون  على  بملصادقة 

برسا�شي للشركة .

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلضبط  كتابة  لدى  بلقانوني 
بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية  باملحكنة 
عدد   تحت   ((/09/(0(0 بتاليخ 
تحت  بلتجالي  وبلسجل   746899

عدد 1134).
بنثابة مقتطف وبيان.

610 P

 CHOCOMAR
ش.م.م

بلرأسنا8 : 600.000.) دلهم
بملقر بالجتناعي : زنقة يوغوسالفيا 
إقامة برندلس لقم 5 جيليز بنربكش

زيادة لأسنا8 بلشركة
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
بالستثنائي بتاليخ 4) سبتن 4 014)، 
شوكومال  لشركة  بالجتناعي  باملقر 

ش.م.م، تم تقرير ما يلي :
سهم   14300 بلتصديق على بيع 
بلسيدة  لصالح  موحيي  محند  من 

ببتسام بلدباغ زليويل ؛
للشركة  بلتجالي  بالسم  وضع 
متبوعا بالرمز ش.م.م ذبت بلشريك 

بلوحيد محل ش.م.م ؛
بستقالة بلسيد محند محيي من 

بلشؤوون بإلدبلية ؛
تعديل بملوبد 7 و 8 و 15 و 16 من 

بلنظام برسا�شي.
إعادة تصنيم بلقوبنين.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط بنربكش، في تاليخ 0) أكتوبر 

014)، تحت بلرقم 69834.

611 P

 CHOCOMAR
ش.م.م

بلرأسنا8 : 100.000.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : 17 زنقة بلحرية 

جيليز بنربكش
تعيين مسي4ة جديدة

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
بالستثنائي بتاليخ 7) سبتن 4 006)، 
شوكومال  لشركة  بالجتناعي  باملقر 

ش.م.م، تم تقرير ما يلي :

بلدباغ  ببتسام  بلسيدة  تعيين 
كنسي4ة  موحي  بلسيد  زوجة  زليو8 

جديدة للشركة ؛
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط بنربكش في تاليخ 18 أكتوبر 

006)، تحت بلرقم 8.737). ؛

612 P

 CHOCOMAR
ش.م.م

بلرأسنا8 : 1.550.000.دلهم
بملقر بالجتناعي : 17 زنقة بلحرية 

جيليز بنربكش
زيادة لأس ما8 بلشركة

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
 ،(009 نوفن 4   5 بتاليخ  بالستثنائي 
شوكومال  لشركة  بالجتناعي  باملقر 

ش.م.م، تم تقرير ما يلي :
من  بلشركة  لأسنا8  زيادة 
 (.000.000 إلى  دلهم   1.550.000
دلهم مخصصة للحسابات بلجالية ؛
تغيي4 بلبند بلسادس وبلسابع من 

بلقانون بلتأسي�شي للشركة.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
مالس   (6 بلضبط بنربكش في تاليخ 

010)، تحت بلرقم )45.10. ؛

613 P

 CHOCOMAR
ش.م.م

بلرأسنا8 : 600.000.دلهم
بملقر بالجتناعي : 17 زنقة بلحرية 

جيليز بنربكش
زيادة لأس ما8 بلشركة

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
 ،(00( مالس   18 بالستثنائي بتاليخ 
شوكومال  لشركة  بالجتناعي  باملقر 

ش.م.م، تم تقرير ما يلي :
من  بلشركة  لأسنا8  زيادة 
 1.150.000 إلى  دلهم   600.000
دلهم مخصصة للحسابات بلجالية ؛
تغيي4 بلبند بلسادس وبلسابع من 

بلقانون بلتأسي�شي للشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أبريل   18 بلضبط بنربكش في تاليخ 

)00)، تحت بلرقم 71).17. ؛

614 P

 CHOCOMAR
ش.م.م

بلرأسنا8 : 1.550.000.دلهم
بملقر بالجتناعي : 17 زنقة بلحرية 

جيليز بنربكش
زيادة لأس ما8 بلشركة

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
 ،(003 ماي   13 بتاليخ  بالستثنائي 
شوكومال  لشركة  بالجتناعي  باملقر 

ش.م.م، تم تقرير ما يلي :
حصة   4600 لــ  بلكلي  بلتفويت 
تجالية لشركة م ب ل ش.م.م لصالح  
بلسيد محند موحيي 875.) وللسيدة 

ببتسام بلدباغ زليو8 5)1.7.
بلنظام  من   7 و   6 بملوبد  تغيي4 

برسا�شي.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
يونيو   6 تاليخ  في  بنربكش  بلضبط 

003)، تحت بلرقم 70).19. 
615 P

شركة فيمار اليتينغ
بلتصـــفـــيــــــــة 

شركة محدودة بملسؤولية  لأسنالها 
00.000) دلهم

مقرها بال جتناعي للتصفية : 9) 
زنقة ببو بسحاق بملالوني

بلدبل بلبيضاء.
بلعام  بلجنع  بنقت�شى   -  1
  08 في  بملؤلخ  للشركاء  بالستثنائي 

يناير 0)0) تم مايلي:
 - بملصادقة على بلتصفية بلنهائية 

للشركة 
بلشركة  مصفي  مهنة  نهاية   -

بلسيد عبد بلنبي ص 4ي. 
بكتابة  بلقانوني  تم بإليدبع   –  (
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
تحت   13/10/(0(0 بتاليخ  بلبيضاء 

عدد 749466.
بملسـي4

616 P
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SA2H BATIM
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة
لأسنالها 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي: لقم 05 عنالة 1 م 

س 4 قصبة بالمين لساسفة

بلدبل بلبيضاء.

بلسجل بلتجالي لقم 49)308

بتاليخ 7 نوفن 4 019) قرل محضر 

للشركاء  بالستثنائي  بلعام  بلجنع 

برئاسة بلسيد بلحسين كوفاوي مايلي :

- بلحل بملسبق للشركة ببتدبء من 

07نون 0194)

بلسيد  للشركة:  مصفي  -تعيين 

بطاقته  لقم  كوفاوي  بلحسين 

BE566988 للتعريف بلوطنية
لقم  بلتصفية:  مقر  -تحديد 

بالمين  قصبة   4 م س   1 عنالة   05

لساسفة بلدبل بلبيضاء.

بلعام  بلجنع  محضر  قرل 

بلسيد  تفويض  للشركة  بالستثنائي 

بجنيع  للقيام  كوفاوي   بلحسين 

بلشركة  بحل  بملتعلقة   بإلجربءبت 

بلسجل  في  بلتشطيب  ذلك  في  بنا 

بلتجالي.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

14نون 04)0) تحت لقم  في  بلبيضاء 

.749694

617 P

CLEARANCE EXPRESS
شركة باسم مشت4ك

لأسنالها  100.000 دلهم

57 زنقة فايدي خليفة بلدبل بلبيضاء

بلسجل بلتجالي لقم : 118887

حل بلشركة
بنوجب عقد عرفي مؤلخ بالدبل 

 (019 ديسن 4   (5 يوم  بلبيضاء 

 : بسنها  وبلتي  بلشركة  تسوية  تقرل 

: CLEARANCE EXPRESS

حل بلشركة.

تحديد مكان بلتصفية.

تعيين بلشخص بملكلف بالتصفية
بلعنوب ن : 57 زنقة فايدي خليفة 

بلدبل بلبيضاء
 : بالتصفية  بملكلف  بلشخص 
بملزدبد  إغاوس  بلوبحد  عبد  بلسيد 

بتاليخ 9 يونيو 1964.
زنقة  تجزئة السيسطا   : بلعنوبن 

بملي4و بلرقم 63) بملحندية.
 : لقم  بلوطنية  للبطاقة  بلحاملة 

.BK17504
بملحكنة  في  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ     بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

0)0)/0/01) تحت لقم 7503)7.
618 P

 
INTEGRAL IT

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة في 
طول بلتصفية.

وعنوبن مقرها بإلجتناعي. بالمان م 
 س 31 عنالة )5) لقم 5
بلدبل بلبيضاء - بملغرب 

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(5(863
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
حل  تقرل   (5/09/(0(0 في  بملؤلخ 
بملحدودة   بملسؤولية  ذبت  شركة 
INTEGRAL IT SARL مبلغ لأسنالها 
مقرها  وعنوبن  دلهم   10.000
بإلجتناعي بالمان م س 31 عنالة )5) 
5 بلدبل بلبيضاء بملغرب - نتيجة  لقم 
8 : قربل بلشريك لجنود بلشركة منذ 

سنوبت.
و حدد مقر بلتصفية . بالمان م س 
بلدبل بلبيضاء   5 )5) لقم  31 عنالة 

بملغرب. 
و عين :

عنوبن،  بلدينالي  صالح  بلسيد 
شطر   06 عنالة  بلزهربء  بقامة 
بوسكولة   11 لقم   03 بلطابق   03

كنصفي للشركة.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

0)0)/10/)) تحت لقم )7)751.
619 P

 »CANALFIL«
SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة 

بملساهم بلوحيد
لأس بملا8 : 100،000 دلهم

بملقر بلرئي�شي : شالع بلزلبوي، 58 
زنقة محند صيدقي، بلطابق وبحد. 

بولكون كازببالنكا

غي4  بلعامة  بلجنعية  قرلت 

 ،16/03/(0(0 بتاليخ  بلعادية 

في بلشركة ذبت بملسؤولية  بلشريك 

بملحدودة وبملساهم بلوحيد في شركة 

»كانالفيل« ما يلي :

حل شركة »كانالفيل« وتصفيتها.

حنان  مؤيد   : بلسيدة  تعيين 

مصفية.

بلرئي�شي  بلتصفية  مكتب  تثبيت 
محند  زنقة   58 بلزلبوي،  شالع  في 
بولكون  وبحد  بلطابق  صيدقي، 

كازببالنكا 

إيدبع قانوني : تم بإليدبع بلقانوني 

بالدبل  بلتجالية  بملحكنة  بسجل 

تحت   11/06/(0(0 بتاليخ  بلبيضاء 
 : لقم  تجالي  سجل   7356(0 لقم: 

.348(93

620 P

 LACHGAR شـركة

ASCENCEUR
 sarl au

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

شريك وحيد
زنقة )1، ص 4ي بوجنعة، بلطابق 

برو8، شقة 6 دلب عنر،

- بلدبل بلبيضاء -

حل بلشركة

1 - بنـقـتـ�شى مـحـضـر بلجـنـع بلعـام 

بلبــيضاء  بالـدبل  بملـنعـقـد  بالسـتثنـائـي 

وبلخـاص بـشركة   (0(0 سبتن 4   17

 LACHGAR ASCENCEUR sarl  «

au« ذبت بملسؤولية بملحدودة شريك 

 100.000 ب  يـقـدل  لأسـنـا8  وحيد 

دلهــم قــرل ما يـلي :

حـل مـبكـر للشـركة.

يونس  لشكر  بلسـيـد  تعـييـن 

كـنصـف للشـركـة.

تحديـد مقـر بلحـل بالعـنـوبن بلتـالـي 

بلطـابـق  صبـري بـوجـنعـة،   ،1( زنـقـة 

بلدبل  عنـر   دلب   6 شـقة  برو8، 

بلبيضاء.

تحديــد بملـهام.

بـكـتابـة  بلقــانـوني  تـم باليـدبع   -  (

بالـدبل  بلتـجالية  باملـحكنة  بلضـبط 

  (0(0 أكتوبر   16 بتـاليخ  بلبيـضاء 

تحت لقـم 36)750.
بيان مختصر

621 P

BNB BLOOMLING

SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة

 برأس ما8 30،000 دلهم

بملقر بلرئي�شي : تجزئة بلولودلقم ب 

6)1 سيدي معروف - بلدبل بلبيضاء

RC : 383057 / IF : (48(4571

إغالق بلتصفية
وبناًء على قربل بلجنع بلعام بتاليخ 

بلرئي�شي،  بنقرها   (3/09/(0(0

قرلت :

- قربل إغالق بلتصفية.

بملصفي هو مربد بلجايدي حامل 

.Q193793 للبطاقة بلوطنية لقم

بملوبفقة على تقرير بملصفي عن   -

جنيع عنليات بلتصفية.

بلتصفية  حساب  فحص   -

وبعتناده ،

- إبربء ذمة بملصفي.

من  بلشركة  بسم  تشطيب   -

بلسجل بلتجالي.

للوثائق  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بملحكنة  في  بلتصفية  وحساب 

بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

0)0)/15/10 تحت لقم 749985.

622 P
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Sté ADVA SARL
شركة محدودة بملسؤولية
لأسنالها 100000 دلهم

بملقر بالجتناعي : شالع بملقاومة 
بلطابق 7، لقم 14 بلدبل بلبيضاء 

تصفية بلشركة
مؤلخ  عرفي  عقد  بنوجب 
 (019 ديسن 4   (7 بتاليخ  بالبيضاء 
قرل بلشريك أمين بملساالمي ، شركة 

محدودة بملسؤولية ما يلي :
تصفية بلشركة.

أمين  بلسيد  تعيين  بلشركاء  قرل 
بملساالمي للقيام بالتصفية.

مقر بلتصفية هو :   شالع بملقاومة 
بلطابق 7، لقم 14 بلدبل بلبيضاء 

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
تحت   (0(0 أكتوبر   (1 في  بالبيضاء 

عدد 978 750.
623 P

PEINTURE CASA SUD
S.A.R.L AU

شركة محدودة بملسؤولية 
ذبت بلشريك بلوبحد

لأسنالها 10.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : 10 زنقة بلحرية 
بلطابق 3 بلشقة 6 بلدبل بلبيضاء
  RC: 346069 IF: 18751566
ICE : 001568885000005  

تصفية بلشركة
مؤلخ  عرفي  عقد  بنوجب 
 ،((/09/(0(0 بتاليخ  بالبيضاء 
لشركة بلوبحد  بلشريك   قرل 

 PEINTURE CASA SUD S.A.R.L  
AU، شركة محدودة بملسؤولية ذبت 

بلشريك بلوبحد ما يلي :
- تصفية بلشركة.

بفريات   حسن  بلسيد  تعيين   -
للقيام بالتصفية.

زنقة   10  : هو  بلتصفية  مقر   -
بلدبل   6 بلشقة   3 بلطابق  بلحرية 

بلبيضاء 
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   -
عدد  تحت  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

)7)749 بتاليخ 0)0)/10/)1.
624 P

Sté GEO PROTECTION
شركة محدودة بملسؤولية 

ذبت بلشريك بلوبحد
لأسنالها  100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : إقامة بلصفا شالع 

بلقدس حي بلكرينات عنالة 107 
لقم 18 بلطابق ) بلدبل بلبيضاء

تصفية بلشركة
مؤلخ  عرفي  عقد  بنوجب 

 ،01/09/(0(0 بتاليخ  بالبيضاء 

 GEO لشركة  بلوبحد  بلشريك  قرل 

محدودة  شركة   ،PROTECTION

بلوبحد  بلشريك  ذبت   بملسؤولية 

ما يلي :

- تصفية بلشركة.

- قرل بلشركاء تعيين بلسيد  عقيل 
لشيد  للقيام بالتصفية.

- مقر بلتصفية هو:

حي  بلقدس  شالع  بلصفا  إقامة 
بلكرينات عنالة 107 لقم 18 بلطابق 

) بلدبل بلبيضاء.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

تحت   17/07/(0(0 في  بالبيضاء 

عدد 740105.

625 P

بئتنانية كونفيسكو ش م م

لالستشالة بلقانونية وبلجبائية 

محاسب معتند من طرف بلدولة

بلهاتف :  .40 .55.59.)).05

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

FIVE COMPANY
SARL D’AU

حل مسبق للشركة 
فايف كومباني م م 

بلربسنا8 00.000) دلهم

97 زنقة عرعال بلطابق بلثالث  مرس 

بلسلطان بلبيضاء 

بلسجل بلتجالي عدد 377.653

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

في  بملؤلخ  للشركة  بالستثنائي 

بنقرها  بملنعقد  و   07/10/(0(0

بالجتناعي تقرل ما يلي : 

بلوحيد  بملسي4  بستقالة  قبو8   -
بإلبربء  وإبربئه  بوشيخ  لشيد  بلسيد 

بلتام
مسبقة  بصفة  بلشركة  حل   -

روبنها.
بوشيخ،  لشيد  بلسيد  تعيين   -
بلشريك بلوحيد بالشركة،  كنصفي 
للشركة ومنحه كافة بلصالحيات في 

هدب بلصدد.
بملدكول  بالجتناعي  بملقر  تعيين   -

بعاله كنقر لتصفية بلشركة.
- تم بإليدبع بلقانوني للنحضرين 
بتاليخ  بالـنحكنة بلتجالية بالبيضاء 
0)0)/15/10 تحت لقم  )74988.  

مقتطف و بيان 

626 P

داطة غينيوم
شركـة محدودة بملسؤولية 

بشريك وحيد 
لأسنالها 10.000 دلهم.

إقامة لياض برلفة مجنوعة 0) 
مدخل ) شقة 14 برلفة 

بلدبل بلبيضاء.
حل قبل برجل للشركة

بلعام  بلجنع  بنقت�شى   -  1
 (4/09/(0(0 بتاليخ  بالستثنائي 
تقرل حل بلشركة بملذكولة أعاله قبل  
بملدة بملحددة و تصفيتها و قد  بنتهاء 
بيت لحسن  نصب كنصفي بلسيد  
برلفة  لياض  إقامة  بملقيم   محند 
 151 شقة   13 مدخل   (6 مجنوعة 
لبطاقة  بلحامل  و  بلبيضاء  برلفة 
  P 139(79 بلتعريف بلوطنية لقم  
من  بملطلقة  بلسلطات  له  وفوضت 
بالجتناعية  بالعنليات  بلقيام  أجل 
تحقيق برصو8 و تخليص  بلجالية، 

بلديون. 
إقامة  ب  حدد  بلتصفية  مقر 
 ( مدخل   (0 لياض برلفة مجنوعة 

شقة 14 برلفة بلدبل بلبيضاء.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  (
بلضبط لدى بملحكنة بلتجالية بالدبل 
تحت   (0/10/(0(0 بتاليخ  بلبيضاء 

لقم )75058.
من أجل بلتخليص و بإلشهال

627 P

STE LMB CONSULTING
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
لأسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 4 زنقة وبد زير 
بلطابق بلثالث شقة لقم 7 بكدب8 

بلرباط
تأسيس شركة

بنشاء  تم  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 LMB لشركة  بالسا�شي  بلقانون 
ذبت  شركة   CONSULTING
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

وبلتي تتصف كنا يلي :
 STE LMB  : بسنها 

.CONSULTING
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
مقرها بالجتناعي : 4 زنقة وبد زيز 
بكدب8   7 لقم  شقة  بلثالث  بلطابق 

بلرباط.
بساسا  بلشركة  تهدف   : هدفها 

دبخل بملغرب وخالجه بلى :
بالستشالية  بلخدمات  مهام 
في  وبلتدليب  وبلدلبسة  وبلخ 4ة 
وبلصرف  وبلطاقة  بملياه  مجاالت 
وبلتننية  وبلبيئة  بلسائلة  بلصحي 

بملستدبمة.
وبلعامة  بلخاصة  بلهياكل  دعم 
بالست4بتيجية  بلدلبسات  بجربء  في 

وبملؤسسية وبلتنظينية.
وبلعامة  بلخاصة  بلهياكل  دعم 
وتنفيذ  تطوير  بست4بتيجيتها  نشر  في 

أنشطاتها بلجديدة وبربمج بلتحو8.
بعدبد ومربقبة بلتنفيذ ومربجعة 
للخدمات  بملفوضة  بالدبلة  عقود 

بلعامة بملحلية.
وبلتشغيلي وبملالي  بلفني   بالعدبد 

وبلتجالي للنشاليع.
بملربجعة بلفنية رعنا8 وتركيبات 
وبلصرف  وبلكهرباء  بلشرب  مياه 

بلصحي بلسائل وبالنالة بلعامة.
بدبلة بالدبء بلفني وبملالي وبلتجالي.
دلبسات  وتحديث  تطوير 
لشبكات  بلرئيسية  بملخططات 
وبلصرف  بلشرب  ومياه  بلكهرباء 

بلصحي بلسائل.
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تسهيل بلدوبلبت بلتدليبية.
بلتأسيس وبالستحوبذ على حصة، 
جنيع  في  بشكالها  بكافة  وبالدبلة 
بلشركات بلتي لها عالقة مباشرة أو 

غي4 مباشرة بهدف بلشركة.
بملعامالت  جنيع  عام  وبشكل 
أو  بلصناعية  أو  بملالية  أو  بلتجالية 
بملنقولة أو بلعقالية بلتي قد تساهم 
بشكل مباشر أو غي4 مباشر في تعزيز 

بلغرض بلرئي�شي للشركة.
من يوم  سنة ببتدبء   99  : أمدها 
تسجيل بلشركة في بلسجل بلتجالي.

بلسيد  بلشركة  يسي4   : بلتسيي4 
للجنسية  حامل  بربيش،  منصف 
لقم  بلوطنية  وللبطاقة  بملغربية، 
زنقة   3 ب  بلساكن   ،A(7(517
بلسادس  محند  شالع  صنهاجة 

بلسوي�شي بلرباط.
كل  في  بلشركة  تلتزم   : بالمضاء 
بملسي4  بامضاء  معامالتها  يخص  ما 

بلسيد منصف بربيش.
لأسنالها : 100.000 دلهم موزعة 
بقينة  بجتناعية  حصة   1000 بلى 

100 دلهم للوبحدة كنا يلي :
1000 منصف بربيش.

من  تبتدئ   : بالجتناعية  بلسنة 
فاتح يناير وتنتهي في متم شهر ديسن 4 
من كل سنة، بستثنائيا بلسنة بالولى 
بلشركة  تأسيس  تاليخ  ستبتدئ من 
بلسنة  من  ديسن 4   31 في  وتنتهي 

بلجالية.
تم باليدبع بلقانوني لدى بملحكنة 
أكتوبر   (( بتاليخ  بالرباط  بلتجالية 
لقم  تجالي  سجل  تحت   ،(0(0

.146999
للتلخيص وبلنشر

بملسي4

628 P

STE SARIM TRANS
شركة ذبت مسؤولية محدودة

في  مؤلخ  توثيقي  عقد  بنقت�شى 
قد   (0(0 أكتوبر   (3 بلرباط بتاليخ 
بملسؤولية  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدودة بشريك وحيد.

من  بلغرض   : بالجتناعي  بلهدف 
بلشركة في كل من بملغرب أو بلخالج 

لحسابها أو نيابة عن بطربف بخرى.
بل 4ي  بلنقل  بسا�شي  بشكل 

للبضائع محليا ودوليا بلى بي وجهة.
كافة  وتنفيذ  متنوعة  بعنا8 

عنليات بلشحن.
وبلشؤون  بالعنا8  جنيع  بدبلة 
ونقل  نوع  بي  من  بالنقل  بملتعلقة 
بملسافرين  أو  بلشركات  موظفي 
بلشركات،  مختلف  لحساب 
لحسابات أو نيابة عن بطربف بخرى.

وبالنعاش  بملقاوالت  بعنا8 
بلعقالي، بلشربكة بلعامة للنقاوالت 
بو  بلسكنية  بملباني  بعنا8  في 
وجنيع  بلصناعية بلعامة وبلخاصة، 
بلطرق  وأعنا8  بلتجالية،  بالعنا8 

وبلصرف بلصحي.
بيع موبد ومعدبت بلبناء.

بستي4بد وتصدير.
بلرما8  مقالع  بستغال8 
باللب�شي  من  وغي4ها،  وبلصخول 
بلزلبعية وبملشاتل مع تربية بملوب�شي 
بملنتجات  في  وبلتجالة  وبلدوبجن، 

بلزلبعية ومنتجات بلصيد.
بلسنكية  بملنتجات  تصدير 
بلزلبعة  وكدب  بانوبعها  وبلزلبعية 

وبالعنا8 وبلخدمات بلزلبعية.
بملنتجات  كافة  وتوزيع  تسويق 

لجنيع بلجهات.
وبلصناعي  بلتجالي  بلت4ويج 
وبلتوزيع  وبلتعبئة  وبلتصنيع 
جنيع  وتأجي4  وبلشحن  وبلتنثيل 
بنوبع بملعدبت وجنيع بنوبع بالالت بو 
عربات وبالعنا8 بلعامة بو بلزلبعية.
لأسنا8 بلشركة : 10.000 دلهم.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.
من فاتح يناير بلى   : بلسنة بملالية 
31 ديسن 4 من كل سنة ماعدب بلسنة 

بالولى تبتدئ من تاليخ بلتسجيل.
بملقر : شالع عقبة عنالة لقم 46، 

شقة لقم 30، بكدب8 بلرباط.
بملسي4 : لؤوف بدلي�شي.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتقييد  لقم 
147037 بلرباط.

629 P

شركة ماري ايهارموني
شركة ذبت مسؤولية محدودة

لأسنالها : 100.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : زنقة حنام 

بلنجاح مي4لفت بملركز سيدي بيفني
بستنربلية بلشركة وبستقالة مسي4ة 

بالشركة
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
 (019 سبتن 4   30 بالستثنائي بتاليخ 

قرل بلشركاء ما يلي :
بلختامي  بلبيان  خال8  من  تبين 
018) بن بلخسالة تنثل بكث4  ملوسم 
3/4 بلرأسنا8 بالجتناعي ويت4تب  من 
عن ذلك تطبيق بالجربءبت بلقانونية.
لغم  بلشركة  بستنربلية  وتقرل 

بلخسالة الكث4 من 3/4 بلرأسنا8.
كامي  هالموني  بالنسة  بستقالة 
مالي بيغون بملزدبدة بتاليخ 3 ديسن 4 
فرنسية بلجنسية و بلساكنة   1994
بزنقة ليبين 67000 ست4لس 4غ فرنسا 

من مهنة بملسي4ة بالشركة.
من طرف  مسي4ة  بلشركة  وتبقى 
تروال  كريستين  مالي  بلسيدة 

مونسربة بصفتها بملسي4ة بلوحيدة.
كتابة  لدى  بلقانوني  باليدبع  تم 
بلضبط للنحكنة بالبتدبئية لتزنيت 
بتاليخ 4 أغسطس 0)0)، تحت لقم 

.503
من أجل بلنشر وبلبيان

بملسي4ة

630 P

RKONECT
شركـــــة ذبت بملسؤوليــــة بملحــــدودة 

بشريـــــك وبحـــــد
لأسنالهـــــا 100.000 دلهـــــم

مقـرها بالجتناعـي : لقـــم )35 حـــــالة 
غرببـــــو بوجـــــربح - تطــــــــــوبن

عقــــــــــد بلتأ سيــــــــــس
عرفـــي  عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 
بتطـــوبن،   06/07/(0(0 في  بملـــؤلخ 
برساســـي  بلقانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 
بملحـــدودة  بملسؤوليـــة  ذبت  لشركـــة 
بشريـــــك وبحـــــد باملوبصفـــات بلتاليـــة :

 RKONECT : تسنيــــة بلشركــــــــة -

بلشركـــة   : بلشركـــــة  أغـــــربض   -

تأسســـت لألغـــربض بلتاليـــة : 

مركــــــــــز بالتصــــــــــا8

وبشكــل عــام بلعنليــات بلتجاليـة 

برغــربض  بأحــد  بملرتبطــة  بملاليــة 

بملذكــولة .
 بملقر بالجتناعي : لقـــم )35 حـــــالة 

غرببـــــو بوجـــــربح - تطــــــــــوبن

تحـــدد  لقـــد   : بلرأسنــــــــــــا8   -
قـــدله  مبلـــغ  فــــي  بلشركـــة  لأسنـــا8 

إلـــى  مقســـم  دلهـــم   100.000،00  :

دلهـــم   100 فئـــة  مـــن  1000حصـــة 

لكـــل حصـــة مفوتـــة كنـــا يلـــي: 
يصـــل  سنربنـــــي  لضـــــى   : بلسيد 

إلــــى   1 1000 حصـة مرقنــة مــــن  إلــى 

 . 1000

-بملـــدة : حـــددت مـــدة بلشركـــة فـــي 

99 سنـــة ببتـــــدبء مـــــن تاليــــخ بلتسجيـل 

بالسجـل بلتجـالي. 

-بلتسيي4 : لقـــــــد أسنـــــدت صالحيـــــة 

لضـــــى  بلسيـــــد  إلـــــى  بلشركــــــة  تسييــــــر 

سنربنـــــي كنسيـــــر وبحــــــد ملــــــدة غيـــــــــر 

محـــــــــددة. 

تـــم بإليـــدبع بلقانونـــي لـــدى كتابـــة 

بالبتدبئيـــة  باملحكنـــة  بلضبـــط 

بتطـــوبن بتاليـــخ 0)0)/0/07).

وتقييــــد   1858 لقـــــم  تحـــــت 

تحـــت  بلتجـــالي  بالسجـــل  بلشركـــة 
لقم: 9)71). 

 مقتطـــف مـــن أجـــل بلبيـــان وبلنشـــر

 1 C

 BINATRAJ  

SARLAU
5)1 شالع بملتنبي بلطابق ) 

بني مال8 

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

تم  10/9/(0(0 بتاليخ   بالستثنائي 

ما يلي :
من  بلشركة  لأسنا8  لفع 

 (000.000 إلى  دلهم   ،100.000

 19000 خلق  عنه  ترتب  منا  دلهم 

حصة جديدة.
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تحيين بلقانون برسا�شي للشركة .

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع،  تم 

بتاليخ  مال8  ببني  بالبتدبئية 

0)0)/10/)1 تحت عدد 639.

2 C

» Y2M PARTNERS«
تأسيس شركـة

شركـة محدودة بملسؤولية 
لأسنالها 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي: بلشقة )، بلطابق 

برو8 ، تجزئة بلنخيل 5، لقم 11، 

بلجديدة. 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي:

17073

بنقت�شى عقد عرفي محرل بتاليخ 

بتاليخ  مسجل   ،(0(0 سبتن 4   11

إعدبد  تم   ،(0(0 بكتوبر  فاتح 

محدودة  لشركة  برسا�شي  بلقانون 

بملسؤولية باملنيزبت بلتالية :

محدودة  شركـة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية.

 Y(M«  : بلشركة  تسنية 

.» PARTNERS

مقاولة رشغا8   : بلشركة  غـرض 

وبلبنايات  بملدنية  بلهندسة  و  بلبناء 

بلحديدية.

عنوبن بملقر بالجتناعي : بلشقة )، 
بلطابق بالو8 ، تجزئة بلنخيل 5، لقم 

11، بلجديدة. 
محدد  بملبلغ   : بلشركة  لأسنا8 

 1000 دلهم مقسم إلى   100.000 في 

 100.00 بقينة  بجتناعية  حصة 

دلهم للحصة بلوبحدة مقسنة على 

بلشركاء كالتالي : 

340 حصة   : بلسيد يونس بلبيال 

بجتناعية.

 330  : بحبوحي  يوسرى  بلسيدة 

حصة بجتناعية.

 330  : مربح  بلهادي  عبد  بلسيد 

حصة بجتناعية.

ويسي4ها  بلشركة  يدير   : بلتسيي4 
بلسيد يونس بلبيال و بلسيدة يوسرى 

بحبوحي.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

لدى  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

بملحكنة بالبتدبئية بالجديدة بتاليخ 

13 بكتوبر 0)0) تحت لقم 5484).
خالصة وبيان

3 C

» NORD OUEST SERVICE«
تأسيس شركـة

شركـة محدودة بملسؤولية 
لأسنالها 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي: دوبل بوالد بلشاوي، 

جناعة سيدي عابد، بقليم 

بلجديدة. 

 لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي:

17065

بنقت�شى عقد عرفي محرل بتاليخ 

3) سبتن 4 0)0)، مسجل بتاليخ 9) 
بلقانون  إعدبد  تم   ،(0(0 سبتن 4 

برسا�شي لشركة محدودة بملسؤولية 

باملنيزبت بلتالية :

محدودة  شركـة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية.

 NORD  «  : بلشركة  تسنية 

.» OUEST SERVICE
: بستي4بد بلعجو8  غـرض بلشركة 

وتسنينها.

كربء بملعدبت و بالليات.

عنوبن بملقر بالجتناعي : دوبل بوالد 

بلشاوي، جناعة سيدي عابد، بقليم 

بلجديدة. 
محدد  بملبلغ   : بلشركة  لأسنا8 

 1000 دلهم مقسم إلى   100.000 في 

 100.00 بقينة  بجتناعية  حصة 

دلهم للحصة بلوبحدة مقسنة على 

بلشريكين كالتالي : 

 500  : لويزي  بوشعيب  بلسيد   -

حصة بجتناعية.

- بلسيدة سالة لويزي: 500 حصة 

بجتناعية.

ويسي4ها  بلشركة  يدير   : بلتسيي4 

للبطاقة  بلحامل  لويزي  بوشعيب 

 M507839 لقم  للتعريف  بلوطنية 

ملدة غي4 محدودة.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

لدى  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

بملحكنة بالبتدبئية بالجديدة بتاليخ 

13 أكتوبر 0)0) تحت لقم 5480).
 خالصة وبيان

4 C

» ARTU ISTANBUL«
تأسيس شركـة

شركـة محدودة بملسؤولية دبت 

شريك وحيد

لأسنالها 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي: متجر بتجزئة 

بلجديد، لقم 7)، بلجديدة. 

 لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي:

17059

بنقت�شى عقد عرفي محرل بتاليخ 

بتاليخ  مسجل   ،(0(0 سبتن 4   30
05 بكتوبر 0)0)، تم إعدبد بلقانون 

برسا�شي لشركة محدودة بملسؤولية 

باملنيزبت بلتالية :

محدودة  شركـة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية دبت شريك وحيد.

 ARTU«  : بلشركة  تسنية 

» ISTANBUL

غـرض بلشركة : 

مطعم.

سناك لألكالت بلخفيفة.

تنظيم بلحفالت.

عنوبن بملقر بالجتناعي : 

 ،(7 لقم  بلجديد،  بتجزئة  متجر 

بلجديدة.

محدد  بملبلغ   : بلشركة  لأسنا8 

 1000 دلهم مقسم إلى   100.000 في 

 100.00 بقينة  بجتناعية  حصة 

بسم  في  بلوبحدة  للحصة  دلهم 

بلشريكة بلوحيدة : 

 1000 نظيف:  بشربق  بلسيدة   -

حصة بجتناعية.

وتسي4ها  بلشركة  تدير   : بلتسيي4 

بلحاملة  نظيف  بشربق  بلسيدة 

لقم  للتعريف  بلوطنية  للبطاقة 

)JB48355 ملدة غي4 محدودة. 

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

لدى  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

بملحكنة بالبتدبئية بالجديدة بتاليخ 

13 بكتوبر 0)0) تحت لقم 5477).
 خالصة وبيان

5 C

 TRANS ZAHRAT MARINA

SARL AU
تأسيس بلشركة ذبت مسؤولية 

محدودة للشريك بلوحيد 
فيجيت ش.م.م .بلسجل 

بلتجالي:7061

طربنس زهرة مرينا .ش.م.م

 للشريك بلوحيد 

شالع بملامون زنقة 8 دلب 49 لقم 

6 تطوبن 
 لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

(7735

في  مؤلخ  موثق  عقــد  بنقتضــــى 
بلقانون  بعدبد  تم   (8/09/(0(0

بملحدودة  للشركة  برساســــي 

بملسؤولية للشريك بلوحيد باملنيزبت 

بلتالية :

: شركة محدودة  - شكل بلشركة 

بملسؤولية للشريك بلوحيد. 

طربنس زهرة   : تسنية بلشركة   -

مرينا .

- غرض بلشركة : نقل بالشخاص 

لحساب بلغي4

شالع  بالجتناعي  بملقر  عنوبن   -
بملامون زنقة 8 دلب 49 لقم 6 تطوبن 

- بملدة: حددت في 99 سنة ببتدبء 

من تاليخ تأ سيســــها

بلف  مائة  في  حدد  بلرأسنا8:   -

مائة  بلى  دلهم مقسنة   (100  000(

 1000 حصة مرقنة من فئة   (100(

دلهم للوبحدة كلها في يد بلسيد : عبد 
هللا بلبحري

  بلحصص بلنقدية: 100 حصة

غي4  ملدة  بلشركة  يسي4   : بإلدبلة 
محدودة بلسيد عبد هللا بلبحري

من  تبتدأ   : بالجتناعية  بلسنة   -

فاتح يناير و تنتهي في 31 ديسن 4.
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بلصافية  برلباح  توزع   : -برلباح 
حصصهم  حسب  بملشالكين  على 
بعد خصم بملبالـغ بملخصصة لتكوين 
بالحتياطات بملنصوص عليها قانونا .

لــدى  بلقانونـــي  بإليـــدبع  تـــم   (  
كتابــة بلضبــط باملحكنــة بالبتدبئــية 

لتطــوبن بتاليــخ: 0)0)/09/10. 
تحــت لقــــم: 4708 وتقييــد بلشركـة 
بالسجــل بلتجــالي تحــت لقــم: 7735) 

للخال صة و بلبيـــــــــــــــا ن

6 C

AMGALA CONCASSAGE
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
تبعا للعقد بلعرفي بتاليخ -17-08
تم وضع قوبنين بلشركة ذبت   (0(0

بملنيزبت بلتالية :
بلتسنية :

.AMGALA CONCASSAGE
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة.
بملوضوع: يتعلق نشاط بلشركة:

بستغال8 مقالع بالحجال و بلرما8 
و بصفة عامة مختلف بلعنليات 
بملنقولة  بلعقالية  بملالية،  بلتجالية، 
وغي4 بملنقولة بلتي من شأنها توسيع 

نشاط بلشركة.
بملقر بلرئي�شي : حي بملسي4ة 01 زنقة 

جبل عوبم لقم 14 - بلدبخلـة. 
بلرأسنا8 : حدد في مبلغ 100.000 
دلهم مقسنة إلى ألف حصة من فئة 

100 دلهم مقسنة كالتالي: 
 400  : هنون  بلسالك   : بلسيد 

حصة 
 : عبد بلفتاح بهل بملكي   : بلسيد 

300 حصة
-  بلسيد : محند نافع : 300 حصة
تسي4 من طرف بلسيدة:   : بإلدبلة 

بلسالك هنون ملدة غي4 محددة.
بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
بتاليخ 28-08-2020  بوبدي بلذهب، 
و بملسجل في   659-2020 تحت لقم 

بلسجل بلتجالي تحت لقم16081.
7 C

.TRANS AFRIC ALAMI
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة بنشالك وبحد
بتاليخ  بلعرفي  للعقد   تبعا 

قوبنين  وضع  تم   11-08-2020

بلشركة ذبت بملنيزبت بلتالية :

 TRANS AFRIC  : بلتسنية 

.ALAMI

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة بنشالك وبحد.

بملوضوع : يتعلق نشاط بلشركة:

 نقل بلبضائع لحساب بلغي4.

بلعنليات  عامة مختلف  وبصفة 

بملنقولة  بلعقالية  بملالية،  بلتجالية، 

وغي4 بملنقولة بلتي من شأنها توسيع 

نشاط بلشركة. 

بلحسني لقم  حي   : بلرئي�شي  بملقر 

31 - بلدبخلـة.

بلرأسنا8 : حدد في مبلغ 100.000 

دلهم مقسنة إلى ألف حصة من فئة 

بلسيد:  بالكامل  ينلكها  دلهم   100

عزيز بلعلمي بلصيدي.

بلسيد:  من طرف  تسي4   : بإلدبلة 

عزيز بلعلمي بلصيدي ملدة غي4 محددة

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

بتاليخ 17-08-2020  بوبدي بلذهب، 

و بملسجل في   623-2020 تحت لقم 

بلسجل بلتجالي تحت لقم 16037.

8 C

NAPSUD
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة بنساهم وبحد
تبعا للعقد بلعرفي بتاليخ -22-07

تم وضع قوبنين بلشركة ذبت   (0(0

بملنيزبت بلتالية :

 NAPSUD : بلتسنية

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة بنساهم وبحد.

بملوضوع : يتعلق نشاط بلشركة:

أشغا8  و  بلبناء  أشغا8  جنيع   

مختلفة.

- وبصفة عامة مختلف بلعنليات 

بملنقولة  بلعقالية  بملالية،  بلتجالية، 

وغي4 بملنقولة بلتي من شأنها توسيع 

نشاط بلشركة. 
لقم  بلوالء  شالع   : بلرئي�شي  بملقر 

14 - بلدبخلـة.

بلرأسنا8 : حدد في مبلغ 100.000 

دلهم مقسنة إلى ألف حصة من فئة 

 : دلهم ينلكها بالكامل بلسيدة   100

محفوظة بلعالم.

تسي4 من طرف بلسيدة:   : بإلدبلة 

محفوظة بلعالم ملدة غي4 محددة

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع   

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

بتاليخ 06-08-2020  بوبدي بلذهب، 

و بملسجل في   580-2020 تحت لقم 

بلسجل بلتجالي تحت لقم 15971.

9 C

AMA SYSTEM
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة بنشالك وبحد
تبعا للعقد بلعرفي بتاليخ -14-07

تم وضع قوبنين بلشركة ذبت   (0(0

بملنيزبت بلتالية:

.AMA SYSTEM  : بلتسنية

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة بنشالك وبحد.

بملوضوع: يتعلق نشاط بلشركة:

بستغال8 مقالع بالحجال، أشغا8 

بلبناء و أشغا8 مختلفة.

- وبصفة عامة مختلف بلعنليات 

بملنقولة  بلعقالية  بملالية،  بلتجالية، 

وغي4ب ملنقولة بلتي من شأنها توسيع 

نشاط بلشركة. 

بملقر بلرئي�شي : شالع بلعركوب لقم 

-7724-01 بلدبخلـة.

بلرأسنا8 : حدد في مبلغ 100.000 

دلهم مقسنة إلى ألف حصة من فئة 

بلسيد:  بالكامل  ينلكها  دلهم   100

بنس مشيش بلعلمي

بلسيد:  من طرف  تسي4   : بإلدبلة 

بنس مشيش بلعلمي ملدة غي4 محددة

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

بتاليخ 28-07-2020  بوبدي بلذهب، 

و بملسجل في   557-2020 تحت لقم 

بلسجل بلتجالي تحت لقم 15949.

10 C

LAARATCHI SECURITE

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

تبعا للعقد بلعرفي بتاليخ -10-07

تم وضع قوبنين بلشركة ذبت   (0(0

بملنيزبت بلتالية :

 LAARATCHI  : بلتسنية 

 SECURITE

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة.

بملوضوع : يتعلق نشاط بلشركة :

- جنيع أشغا8 بلحربسة. 

- و بصفة عامة مختلف بلعنليات 

بملنقولة  بلعقالية،  بملالية،  بلتجالية، 

و غي4 بملنقولة بلتي من شانها توسيع 

نشاط بلشركة.

بلدشي4ة  شالع   : بلرئي�شي  بملقر 

تجزئة بلسالم لقم 173 -بلدبخلة.

بلرأسنا8 : حدد في مبلغ 100.000 

دلهم مقسنة إلى ألف حصة من فئة 

100 دلهم للحصة مقسنة كالتالي :

بلسيد : محند ميشان 500 حصة

 500 بلعنالي  سعيد   : بلسيد 

حصة

بلسيد:  من طرف  تسي4   : بإلدبلة 

سعيد بلعنالي ملدة غي4محددة. 

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع   

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

بوبدي بلذهب، بتاليخ: 07-08-2020 

و بملسجل في   590-2020 تحت لقم 

بلسجل بلتجالي تحت لقم 15993.

11 C
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LAMNANE DAK
S.A.R.L AU

Au Capital : 100.000،00 DHS
R.C N° 10525

على بثر قربل بملسي4 بتاليخ -21-07
ذبت  بلشركة  بنقر  بملنعقد   (0(0
وبحد  بنساهم  بملحدودة  بملسؤولية 
 LAMNANE DAK s.a.r.l  « بملسناة 

AU «قرل ما يلي
لتوزيع  بستغال8 و تسيي4 محطة 
بلوقود توسيع نشاط بلشركة ليشنل :  
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
بوبدي بلذهب، بتاليخ  13-08-2020 

تحت لقم : 622-2020.
12 C

DARRAGH TRANS
S.A.R.L AU

Au Capital : 100.000،00 DHS
R.C N° 4459

على بثر قربل بملسي4 بتاليخ -10-07
ذبت  بلشركة  بنقر  بملنعقد   (0(0
وبحد  بنساهم  بملحدودة  بملسؤولية 
 DARRAGH TRANS  « بملسناة 

s.a.r.l AU «قرل ما يلي
 توسيع نشاط بلشركة ليشنل : 

نقل بلبضائع لحساب بلغي4، نقل 
بالشخاص لحساب بلغي4. 

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم    
بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
بوبدي بلذهب، بتاليخ: 21-07-2020 

تحت لقم : 522-2020.
13 C

TEKNA-MARI
SARL AU

 AU CAPITAL DE : 10.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL: HAY EL WAHDA
BLOC 49 N°18

DAKHLA- RC N°9513-
بتاليخ بلوحيد  بلقربل  إثر   على 
بملنعقد بنقر بلشركة   13-03-2020
بملسناة  بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 
قرل   TEKNA-MARI S.A.R.L AU

بلشركاء ووبفقوب على ما يلي :

توسيع نشاط بلشركة ليشنل:   -

نقل بلبضائع لحساب بلغي4.

- تعـديالت قانونيــة. 

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

بالدبخلة، بتاليخ:2020-06-18 تحت 
لقم : 361-2020.

14 C

MBN CONCASSAGE
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
تبعا للعقد بلعرفي بتاليخ -17-07

تم وضع قوبنين بلشركة ذبت   (0(0

بملنيزبت بلتالية:

 MBN CONCASSAGE : بلتسنية

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة.

بملوضوع : يتعلق نشاط بلشركة:

بستغال8 مقالع بالحجال و بلرما8.

و بصفة عامة مختلف بلعنليات 

بملنقولة  بلعقالية  بملالية،  بلتجالية، 

وغي4 بملنقولة بلتي من شأنها توسيع 

نشاط بلشركة.

شالع موالي لقم   : بملقر بلرئي�شي 

40 - بلدبخلـة. 

مبلغ  في  حدد   : بلرأسنا8 

100.000.00 دلهم مقسنة إلى ألف 

مقسنة  دلهم   100 فئة  من  حصة 

كالتالي : 

-  بلسيد: بلتاقي بدبه : 750 حصة 

-  بلسيد: بحند نافع : 5)1 حصة

-  بلسيد: بمربيه لبه ماء بلعينين : 

5)1 حصة

بلسيد:  من طرف  تسي4   : بإلدبلة 

غي4  ملدة  بلعينين  ماء  لبه  بمربيه 

محددة.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع   

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

بتاليخ 24-07-2020  بوبدي بلذهب، 

و بملسجل في   548-2020 تحت لقم 

بلسجل بلتجالي تحت لقم 15931.

15 C

BYAGTEX
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة بنساهم وبحد
تبعا للعقد بلعرفي بتاليخ -27-07
تم وضع قوبنين بلشركة ذبت   (0(0

بملنيزبت بلتالية :
 BYAGTEX : بلتسنية

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 
بملسؤولية بملحدودة بنساهم وبحد.
بملوضوع : يتعلق نشاط بلشركة:

وبلتقليدية  بلعصرية  بلخياطة   
للنالبس.

 - وبصفة عامة مختلف بلعنليات 
بملنقولة  بلعقالية  بملالية،  بلتجالية، 
وغي4 بملنقولة بلتي من شأنها توسيع 

نشاط بلشركة. 
1 لقم  : حي بلنهضة  بملقر بلرئي�شي 

019) - بلدبخلـة.
بلرأسنا8 : حدد في مبلغ 100.000 
دلهم مقسنة إلى ألف حصة من فئة 
 : بلسيد  بالكامل  ينلكها  دلهم   100

بلبدبوي بلعليق.
تسي4 من طرف بلسيدة:   : بإلدبلة 

بلبدبوي بلعليق ملدة غي4 محددة
بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
بتاليخ 10-09-2020  بوبدي بلذهب، 
و بملسجل في   719-2020 تحت لقم 

بلسجل بلتجالي تحت لقم 16179.
16 C

SOUALHI SERVICES
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة بنشالك وبحد
تبعا للعقد بلعرفي بتاليخ -16-06
تم وضع قوبنين بلشركة ذبت   (0(0

بملنيزبت بلتالية :
 SOUALHI SERVICES : بلتسنية
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة بنشالك وبحد.
بملوضوع: يتعلق نشاط بلشركة:

بملتعلقة  برنشطة  جنيع 
باملعلوميات. 

- و بصفة عامة مختلف بلعنليات 
بملنقولة  بلعقالية  بملالية،  بلتجالية، 
وغي4 بملنقولة بلتي من شأنها توسيع 

نشاط بلشركة.

بملقر بلرئي�شي : حي بلوحدة 3 بلوك 

68 لقم -109بلدبخلـة.

بلرأسنا8 : حدد في مبلغ 100.000 

دلهم مقسنة إلى ألف حصة من فئة 

بلسيد:  بالكامل  ينلكها  دلهم   100

محسن بلصوبلحي.

بلسيد:  من طرف  تسي4   : بإلدبلة 

محسن بلصوبلحي ملدة غي4 محددة.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

بتاليخ 17-07-2020  بوبدي بلذهب، 

و بملسجل في   512-2020 تحت لقم 

بلسجل بلتجالي تحت لقم15877.

17 C

4M MOULES
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة بنشالك وبحد
تبعا للعقد بلعرفي بتاليخ -28-07

تم وضع قوبنين بلشركة ذبت   (0(0

بملنيزبت بلتالية:

4M MOULES : بلتسنية

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة بنشالك وبحد.

بملوضوع : يتعلق نشاط بلشركة:

 بستغال8 و تسيي4 مزلعة بحرية، 

بلنقل،  بلشربء،  و  بلبيع  بلتصدير، 

و  برسناك  أنوبع  بلتسويق ملختلف 

موبد  تجهيزبت،  بملنتوجات بلبحرية، 

ماله عالقة  كل  عام  بشكل  و  أولية 

بالصناعة و بلتجالة بلبحرية. 

- وبصفة عامة مختلف بلعنليات 

بملنقولة  بلعقالية،  بملالية،  بلتجالية، 

و غي4 بملنقولة بلتي من شانها توسيع 

نشاط بلشركة.

لقم   II بلحسن  شالع   : بلرئي�شي   

-1/141 بلدبخلة.

بلرأسنا8 : حدد في مبلغ 100.000 

دلهم مقسنة إلى ألف حصة من فئة 

 : بلسيد  بالكامل  ينلكها  دلهم   100

بحند محنود بعنال.
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بإلدبلة : تسي4 من طرف بلسيد:

غي4  ملدة  بعنال  محنود  بحند 

محددة.

بكتابة  تم  بلقانوني:  بإليدبع 

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

بتاليخ 11-08-2020  بوبدي بلذهب، 

في  وبملسجل   606-2020 لقم  تحت 

بلسجل بلتجالي تحت لقم 16015.

18 C

BAKSAL DISTRIBUTION
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
تبعا للعقد بلعرفي بتاليخ -10-07

تم وضع قوبنين بلشركة ذبت   (0(0

بملنيزبت بلتالية:

 BAKSAL DISTRIBUTION:بلتسنية

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة.

بملوضوع : يتعلق نشاط بلشركة:

- بستغال8 و تسيي4 محطة لتوزيع 

بلوقود.

- و بصفة عامة مختلف بلعنليات 

بملنقولة  بلعقالية  بملالية،  بلتجالية، 

وغي4ب ملنقولة بلتي من شأنها توسيع 

نشاط بلشركة.

بملقر بلرئي�شي : تجزئة وبد بلشياف 

شقة  بالو8  بلطابق   08 لقم  عنالة 
لقم 01 -بلدبخلـة.

بلرأسنا8 : حدد في مبلغ 100.000 

دلهم مقسنة إلى ألف حصة من فئة 

010 دلهم ينلكها بالكامل:

 500 بوسيف  صالح   : بلسيد 

حصة
بلسيد : لشيد بكريمي 500 حصة

بلسيد:  من طرف  تسي4   : بإلدبلة 
لشيد بكريمي ملدة غي4 محددة.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بالبتدبئية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

بتاليخ 21-07-2020  بوبدي بلذهب، 

و بملسجل في   517-2020 تحت لقم 

بلسجل بلتجالي تحت لقم.15885.

19 C

 STE GROUPE SCOLAIRE AL

FATIH SARL
بلعنوبن شالع بلحسن بلتاني عنالة 

بطلس بلطابق 3 لقم 35 بني مال8 

بالستثنائي  بلقربل  بنقت�شى 

للشركاء بتاليخ 0)0)/9/9) تم ما يلي 

بلى  بلشركة  بسم  تغيي4   -

 GROUPE SCOLAIRE FADAA AL

 AKHAWAYN

مركز  إلى  بلشركة  نشاط  توسيع 

–مدلسة  بلتكوين  و  للت4بية  جهوي 

عليا متعددة بالختصاصات- حضانة 

تجزئة  بلى  بلشركة  مقر  -تغيي4 

بلوبحة 1 بني مال8 .

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 638 بالبتدبئية بني مال8 تحت عدد 

بتاليخ 0)0)/8/10.

20 C

BELLEZA PARA SARL 
بتاليخ  عقد  بنقت�شى 

وضع  تم  0)0)/09/09بسطات 

ذبت  لشركة  برسا�شي  بلنظام 

بملسؤولية بملحدودة.

وبلتي تحنل بلخصائص بلتالية :

 belleza para SARLبلتسنية

ذبت  شركة   : بلقانونية  بلصفة 

بملسؤولية بملحدودة.

 para:بالجتناعي بلهدف 

 pharmacie

لأس بملا8 : حدد لأسنا8 بلشركة 

بنبلغ 

 100  8 مقسنة  دلهم   10.000

حصة 100 دلهم لكل حصة في يد :

- لبيع بلحرش 50 حصة. 

-سالة قاسيم 50 حصة

من  ببتدبء  سنة   99  : -بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

إلى  يناير  فاتح  من  بملالية:  بلسنة 

31 ديسن 4 من كل سنة.

كيسر  :طريق  بالجتناعي  بملقر 

بلنخيل بلعنالة د بلرقم 6 سطات

بلتسيي4  حق  أعطي   : بلتسيي4 
غي4  ملدة  قاسيم  سالة  للسيدة 

محدودة.
بإليدبع  تم  بلقانوني:  بإليدبع 
بالبتدبئية  باملحكنة  بلقانوني 
 1080/(0(0 لقم  تحت  بسطات 
بالسجل  بلشركة  تسجيل  تم  كنا 
بتاليخ0)0)/1/09)تحت  بلتجالي 

عدد 6085.
21 C

 SOCIETE ANISIRRI SARL
بتاليخ   عقد  بنقت�شى 
وضع  تم  بسطات   (4/09/(0(0
ذبت  لشركة  برسا�شي  بلنظام 

بملسؤولية بملحدودة.
وبلتي تحنل بلخصائص بلتالية :

 SOCIETE ANISIRRI  : بلتسنية 
.  SARL

ذبت  شركة   : بلقانونية  بلصفة 
بملسؤولية بملحدودة.

بشغا8 بلبناء   : بلهدف بالجتناعي 
و بالشغا8 بملختلفة و تجهيز باللب�شي 

بلفالحية.
لأس بملا8 : حدد لأسنا8 بلشركة 
 8 مقسنة  دلهم   100.000 بنبلغ 
دلهم لكل حصة   1000 حصة   100

في يد :
- هند مطيع 50 حصة. 
-هناء بكندو5) حصة

-بنيس بكندو5) حصة
من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 

31 ديسن 4 من كل سنة.
بلخي4  مجنع   : بالجتناعي  بملقر 

بلشطر ) بلرقم 1950 بسطات
بلتسيي4  حق  أعطي   : بلتسيي4 
للسيد بنيس بكندو ملدة غي4 محدودة.
بإليدبع  تم  بلقانوني:  بإليدبع 
بالبتدبئية  باملحكنة  بلقانوني 
بسطات تحت لقم 0)0)/1109 كنا 
تم تسجيل بلشركة بالسجل بلتجالي 
عدد  تحت   (0(0 أكتوبر   ( بتاليخ 

.6115
22 C

AGRICO PROSERVICE
 SARL A.U

 (/9/(0(0 بنقت�شى عقد بتاليخ 
برسا�شي  بلنظام  وضع  تم  بسطات 
بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  لشركة 
لشريك وبحد وبلتي تحنل بلخصائص 

بلتالية :
 AGRICO بلتسنية 

  PROSERVICE SARL A.U
ذبت  شركة   : بلقانونية  بلصفة 

بملسؤولية بملحدودة لشريك وبحد.
 بلهدف بالجتناعي : إنجاز بالشغا8 

بلفالحية من بجل بلغي4
لأس بملا8 : حدد لأسنا8 بلشركة 

بنبلغ 100.000 دلهم في يد :
-بودي لشيد 100.000،00  

من  ببتدبء  سنة   99  : -بملدة 
بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملالية 
31 ديسن 4 من كل سنة.

بملقر بالجتناعي : بلزنقة ببن سينا 
 ( بلطابق   (40 و مولي يوسف بلرقم 

بلرقم 5 سطات
بلتسيي4 : أعطي حق بلتسيي4للسيد 

بودي لشيد ملدة غي4 محدودة.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالبتدبئية  باملحكنة  بلقانوني 
بسطات تحت لقم 0)0)/1079 كنا 
تم تسجيل بلشركة بالسجل بلتجالي 

بتاليخ0)0)/1/9)تحت عدد 6083
23 C

AGROMAISRA
SARL A.U 

بتاليخ  عقد  بنقت�شى 
وضع  تم  بسطات   (5/08/(0(0
ذبت  لشركة  برسا�شي  بلنظام 

بملسؤولية بملحدودة لشريك وبحد.
وبلتي تحنل بلخصائص بلتالية :

 AGROMAISRA  SARLبلتسنية 
  A.U

ذبت  شركة   : بلقانونية  بلصفة 
بملسؤولية بملحدودة لشريك وبحد .

بستي4بد   : بالجتناعي  بلهدف    
و تصدير بآلالت بلفالحية.



14779 الجريدة الرسميةعدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0)) 

لأس بملا8: حدد لأسنا8 بلشركة 
بنبلغ 

 8 مقسنة  دلهم   100.000،00
لكل حصة  دلهم  حصة100   1000

في يد :
- وجيه محند 1000 حصة. 

من  ببتدبء  سنة   99  : -بملدة   
بلتأسيس بلنهائي.

إلى  يناير  فاتح  من  بملالية:  بلسنة 
31 ديسن 4 من كل سنة.

دوبل بوالد حنو   : بملقر بالجتناعي 
جناعة مسكولة بل 4وج سطات

بلتسيي4  حق  أعطي   : بلتسيي4 
للسيد وجيه محند ملدة غي4 محدودة.
بإليدبع  تم  بلقانوني:  بإليدبع 
بالبتدبئية  باملحكنة  بلقانوني 
 1067/(0(0 لقم  تحت  بسطات 
بالسجل  بلشركة  تسجيل  تم  كنا 
بتاليخ0)0)/11/09تحت  بلتجالي 

عدد 6063.
24 C

 SOCIETE EDDAHABI
IMMOBILIERE SARL A.U

بتاليخ  عقد  بنقت�شى 
وضع  تم  بسطات   (4/07/(0(0
ذبت  لشركة  برسا�شي  بلنظام 

بملسؤولية بملحدودة لشريك وبحد.
وبلتي تحنل بلخصائص بلتالية :

 SOCIETE EDDAHABI : بلتسنية
IMMOBILIERE SARL A.U

ذبت  شركة   : بلقانونية  بلصفة 
بملسؤولية بملحدودة لشريك وبحد .

:بالنعاش  بالجتناعي  بلهدف   
بلعقالي

لأس بملا8 : حدد لأسنا8 بلشركة 
بنبلغ 

 8 مقسنة  دلهم   580.000،00
دلهم لكل حصة   100 حصة   5800

في يد :
- عبد بلقادل بلضحى 5800 حصة. 
من  ببتدبء  سنة   99  : -بملدة   

بلتأسيس بلنهائي.
إلى  يناير  فاتح  من  بملالية:  بلسنة 

31 ديسن 4 من كل سنة.

بلخي4  مفتاح   : بالجتناعي  بملقر 
بلشطر 1 بلرقم 471 بسطات

بلتسيي4  حق  أعطي   : بلتسيي4 
للسيد عبد بلقادل بلضحى ملدة غي4 

محدودة.
بإليدبع  تم  بلقانوني:  بإليدبع 
بالبتدبئية  باملحكنة  بلقانوني 
 1017/(0(0 لقم  تحت  بسطات 
بالسجل  بلشركة  تسجيل  تم  كنا 
بتاليخ0)0)/4/08)تحت  بلتجالي 

عدد 6043.
25 C

JBEL EL HAJEM TRANS
SARL AU

تأسيس بلشركة ذبت مسؤولية 
محدودة للشريك بلوحيد 
فيجيت ش.م.م .بلسجل 

بلتجالي:7061
جبل بلحاجم طربنس .ش.م.م 

للشريك بلوحيد 
تجزئة باب سبتة شالع 0)وبد لو لقم 

37 بلفنيدق 
 لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

(7737
في  مؤلخ  موثق  عقــد  بنقتضــــى 
بلقانون  بعدبد  تم   (0(0 أكتوبر   1
بملحدودة  للشركة  برساســــي 
بملسؤولية للشريك بلوحيد باملنيزبت 

بلتالية :
: شركة محدودة  - شكل بلشركة 

بملسؤولية للشريك بلوحيد. 
جبل بلحاجم   : تسنية بلشركة   -

طربنس
- غرض بلشركة : نقل برشخاص 

لحساب بلغي4.
تجزئة  بالجتناعي  بملقر  عنوبن   -
 37 لقم  لو  0)وبد  باب سبتة شالع 

بلفنيدق 
99 سنة ببتدبء  : حددت في  بملدة 

من تاليخ تأ سيســــها
بلف  مائة  في  حدد   : بلرأسنا8 
مائة  بلى  مقسنة  دلهم   (100.000(
 1000 حصة مرقنة من فئة   (100(
 : بلسيد  يد  في  كلها  للوبحدة  دلهم 

محند بلشقال

بلحصص بلنقدية : 100 حصة

يسي4 بلشركة ملدة غي4   : -بإلدبلة 

محدودة بلسيد محند بلشقال.

من  تبتدأ   : بالجتناعية  بلسنة   -

فاتح يناير و تنتهي في 31 ديسن 4.

بلصافية  برلباح  توزع   : -برلباح 

حصصهم  حسب  بملشالكين  على 

بعد خصم بملبالـغ بملخصصة لتكوين 

بالحتياطات بملنصوص عليها قانونا .

بالسجل  بلشركة  تقييد  تم   2-  

بلضبط  كتابة  لدى  بلتجالي 

تحت  لتطوبن  بالبتدبئية  باملحكنة 

لقم4709 بتاليخ 0)0)/09/10.
للخال صة و بلبيـــــــــــــــا ن

26 C

 SOMADIXON

 D’IMPORTATION ET

 DISTRIBUTION

تفويت حصص
سوماديكسون دبمبوغدبسيون بي 

ديستغيبيسيون ش م م 

طابولة دوبل بلشهدبء لقم 08) 

تطوبن 

 لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

 (4831

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

تنت   07/09/(0(0 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

تفويت بلسيد عبد بلرحيم زليق 

مئتي و خنسون 50) حصة بجتناعية 

حصة لفائدة   1000 من بصل بلف 

تفويت  و  زليق  بلوهاب  بلسيد عبد 

بلسيد محند بنكي4بن مئتي و خنسون 

50) حصة بجتناعية من بصل بلف 

بنعال8  بلسيد  لفائدة  حصة   1000

هشام .

تم باليدبع بلقانوني بتطوبن بتاليخ 

0)0)/06/10 تحت لقم 135).

27 C

 SOMADIXON
 D’IMPORTATION ET

DISTRIBUTION
SARL

تعيين مسي4 جديد للشركة
سوماديكسون دبمبوغدبسيون بي 

ديستغيبيسيون ش م م 
طابولة دوبل بلشهدبء لقم 08) 

تطوبن 
 لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

 (4831
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
قبو8  تم   07/09/(0(0 في  بملؤلخ 
بستقالة بملسي4 بلسيد محند بنكي4بن 
زليق  بلوهاب  عبد  بلسيد  تعيين  و 

مسي4ب جديدب للشركة.
تم باليدبع بلقانوني بتطوبن بتاليخ 

0)0)/06/10 تحت لقم 135)
للخالصة و بلبيان

28 C

فيجيت ش.م.م .
بلسجل بلتجالي :7061 

AM HOLIDAY
SARL AU

تأسيس بلشركة ذبت مسؤولية 
محدودة للشريك بلوحيد بعالن عن 

أإيم  هوليدبي .ش.م.م للشريك 
بلوحيد 

حلومة دشال كيتان بني حزمال قيادة 
بن قريش ص ب 10391

 لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
(7763

في  مؤلخ  موثق  عقــد  بنقتضــــى 
بلقانون  بعدبد  تم   ،(0(0  /09/07
بملحدودة  للشركة  برساســــي« 
 « بلوحيد  للشريك  بملسؤولية 

باملنيزبت بلتالية :
محدودة  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية للشريك بلوحيد. 
- تسنية بلشركة : أإيم هوليدبي

: كربء بلدلبجات  - غرض بلشركة 
بلرباعية من نوع كوبد 

حلومة  بالجتناعي  بملقر  عنوبن   -
بن  قيادة  حزمال  بني  كيتان  دشال 

قريش ص ب 10391
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99 سنة ببتدبء  : حددت في  بملدة 

من تاليخ تأ سيســــها

بلف  مائة  في  حدد   : بلرأسنا8 

مائة  بلى  دلهم مقسنة   (100  000(

 1000 حصة مرقنة من فئة   (100(

دلهم للوبحدة كلها في يد بلسيد : علي 
زمول بلشريحي.

بلحصص بلنقدية : 100 حصة

يسي4 بلشركة ملدة غي4   : -بإلدبلة 

محدودة بلسيد علي زمول بلشريحي

من  تبتدأ   : بالجتناعية  بلسنة   -

فاتح يناير و تنتهي في 31 ديسن 4.

بلصافية  برلباح  توزع   : -برلباح 

على بملشالكين حسب حصصهم بعد 

لتكوين  بملخصصة  لـغ  بملبا  خصم 

بالحتياطات بملنصوص عليها قانونا .

لــدى  بلقانونـــي  بإليـــدبع  تـــم   (

كتابــة بلضبــط باملحكنــة بالبتدبئــية 

لتطــوبن بتاليــخ : 0)0)/13/10. 

وتقييــد   4736  : لقــــم  تحــت 

تحــت  بلتجــالي  بالسجــل  بلشركـة 
لقــم: 7763).

 للخال صة و بلبيـــــــــــــــا ن

29 C

 CAMP LUXE DAK SARL A

ASSOCIE UNIQUE
شـركـة ذبت مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
لأسنالها 100.000.00 دلهم

مقرها : حي أم بلتون�شي لقم 155 

 بلدبخلة

تأسيـــس
بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقانون  إحدبث  تم   ،((/09/(0(0

مسؤولية  ذبت  لشـركـة  برسا�شي 

محدودة لشريك وحيد.

 CAMP LUXE DAK  : بلتسنيــة 

.SARL A ASSOCIE UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذبت  شـركـة 

لشريك وحيد

سوبء  بلشركة  تهدف   : بلهــدف 

لحسابها  خالجه  أو  بملغرب  دبخل 

بلخاص أو لحساب بلغي4 إلى : 

- جنيع برنشطة بلسياحية .

- تنظيم لحالت سياحية وترفيهية.

بلعنليات  جنيع  كذلك 

بملالية بلتي لها  بلتجالية،  بلصناعية، 

عالقة مباشرة أو غي4 مباشرة بالهدف 

بإلجتناعي. 

بلتون�شي  أم  حي  بالجتناعي:  بملقر 

لقم 155 - بلدبخلة.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملــدة 

بلتأسيس بلنهائـي

لأس بملـا8 : حدد لأس بملا8 في مبلغ 

 1000 على  مقسم  دلهم   100.000

للوبحـد  دلهم،   100 حصة من فئة 

لفائدة بلسيد بلشريك بلوحيد : ديش 

بحنان

:عهـد تسييـر بلشركـة إلى  بلتسييـر 

بلسيد بلوحيد : ديش بحنان

فاتـح  من  تبتـدئ   : بملاليـة  بلسنـة 

كل  من  ديسن 4   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

برلبــاح : %5 لالحتياط بلقانـــونـي.

تـم بإليـدبع   : بإليــدبع بلقانـونـي   II

بلقانـونـي باملحكنـة بالبتدبئية لواليـة 

 ، بلذهب  وبدي   - بلدبخلة  جهـة 

 0(/10/(0(0 بندينـة بلدبخلـة يـوم 

بلسجل   850/(0(0 عـدد  تحـت 

بلتجالي لقم 16377. 
للنشر وبلبيان

30 C

DAKHLA CONCASSEUR
SARL

شـركـة ذبت مسؤولية محدودة 

لأسنالها 100.000.00 دلهم

مقرها : حي بملسجد زنقة علي بن 

بل ن لقم 53 - بلدبخلة -

تأسيـــس:
بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إحدبث بلقانون   ،  (5/09/(0(0

مسؤولية  ذبت  لشـركـة  برسا�شي 

محدودة.

 DAKHLA  : بلتسنيــة 

.CONCASSEUR SARL

شـركـة ذبت مسؤولية محدودة 

). /-بلهــدف : تهدف بلشركة سوبء 

لحسابها  خالجه  أو  بملغرب  دبخل 

بلخاص أو لحساب بلغي4 إلى : 

• بستغال8 بملقالع بلرملية .

صناعة  عامة،  بلبناء  بشغا8   •

وتسويق موبد بلبناء.

معدبت  وتسويق  بستي4بد   •

وبالشغا8  وتجهيزبت بملتعلقة بالبناء 

بلعامة.

كربء مختلف بملركبات بملتعلقة   •

بأشغا8 بلبناء.

بلعنليات  جنيع  كذلك 

بملالية بلتي لها  بلتجالية،  بلصناعية، 

عالقة مباشرة أو غي4 مباشرة بالهدف 

بإلجتناعي. 

3.  /- بملقر بالجتناعي: حي بملسجد 

زنقة علي بن بل ن لقم 53 - بلدبخلة.

من  ببتدبء  سنة   99 /-بملــدة:    .4

تاليخ بلتأسيس بلنهائـي

5. /-لأس بملـا8 : حدد لأس بملا8 في 

مبلغ 100.000.00 دلهم مقسم على 

 ، دلهم   100 حصة من فئة   1000

للوبحـد لفائدة بلسادة : 

 500 طنجي  هللا  عبد  سيدي   •

حصة

• عبد هللا بليوسفي 500 حصة

6. /-بلتسييـر : عهـد تسييـر بلشركـة 

إلى بلسيد : سيدي عبد هللا طنجي

من  تبتـدئ   : بملاليـة  /-بلسنـة   .7

ديسن 4 من   31 فاتـح ينايـر وتنتهـي في 

كل سنـة.

لالحتياط   5%  : /-برلبــاح   .8

بلقانـــونـي.

/-II بإليــدبع بلقانـونـي :  تـم بإليـدبع 

بلقانـونـي باملحكنـة بالبتدبئية لواليـة 

 ، بلذهب  وبدي   - بلدبخلة  جهـة 

 08/10/(0(0 بندينـة بلدبخلـة يـوم 

بلسجل   880/(0(0 عـدد  تحـت 

بلتجالي لقم 16417. 
للنشر وبلبيان

31 C

 IMLILI SARL
شـركـة ذبت مسؤولية محدودة 

لأسنالها 100.000.00 دلهم
مقرها : لقم 1005 ، حي بلسالم 

شالع برمم بملتحدة 
- بلدبخلة -
Iتأسيـــس

بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقانون  إحدبث  تم   ،10/03/(0(0
مسؤولية  ذبت  لشـركـة  برسا�شي 

محدودة. 
.IMLILI SARL :1. /-بلتسنيــة

شـركـة ذبت مسؤولية محدودة 
). /-بلهــدف : تهدف بلشركة سوبء 
لحسابها  خالجه  أو  بملغرب  دبخل 

بلخاص أو لحساب بلغي4 إلى : 
وبرلب�شي،  بلعنالبت  تسويق   •
بملفروشة،  وبلشقق  بملناز8  كربء 

بلتسويق بنختلف برشكا8 .
• تسويق بلحبوب وبملوبد بلغذبئية.

•  خدمات بلحربسة وبالمن .
• بشغا8 بلبناء عامة.

بلعنليات  جنيع  كذلك 
بملالية بلتي لها  بلتجالية،  بلصناعية، 
عالقة مباشرة أو غي4 مباشرة بالهدف 

بإلجتناعي. 
 1005 لقم  بملقر بالجتناعي:   -/  .3
 - بملتحدة  برمم  بلسالم شالع  حي   ،

بلدبخلة.
من  ببتدبء  سنة   99  : /-بملــدة   .4

تاليخ بلتأسيس بلنهائـي
5. /-لأس بملـا8 : حدد لأس بملا8 في 
مبلغ 100.000.00 دلهم مقسم على 
دلهم،   100 فئة  من  حصة   1000

للوبحـد لفائدة بلسادة : 
• محند هبادي 800 حصة
• حنادي هباد 00) حصة

6. /-بلتسييـر : عهـد تسييـر بلشركـة 
إلى بلسيد : محند هبادي

من  تبتـدئ   : بملاليـة  /-بلسنـة   .7
ديسن 4 من   31 فاتـح ينايـر وتنتهـي في 

كل سنـة.
لالحتياط   5%  : /-برلبــاح   .8

بلقانـــونـي.
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/-II بإليــدبع بلقانـونـي :

باملحكنـة  بلقانـونـي  بإليـدبع  تـم   

 - بلدبخلة  جهـة  لواليـة  بالبتدبئية 

بلدبخلـة  بندينـة   ، بلذهب  وبدي 

عـدد  تحـت   06/07/(0(0 يـوم 

لقم  بلتجالي  بلسجل   441/(0(0

 .15763
للنشر وبلبيان

32 C

 KITA-ZEEN SARL A

ASSOCIE UNIQUE
شـركـة ذبت مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

لأسنالها 100.000.00 دلهم

مقرها : حي برمل ) بلوك 13 لقم 16 

 بلدبخلة

 تأسيـــس
بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى   
تم إحدبث بلقانون   ،  17/09/(0(0

مسؤولية  ذبت  لشـركـة  برسا�شي 

محدودة لشريك وحيد.

 KITA-ZEEN  : /-بلتسنيــة   .1

SARL A ASSOCIE UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذبت  شـركـة 

لشريك وحيد

). /-بلهــدف :

دبخل  سوبء  بلشركة  تهدف 

بملغرب أو خالجه لحسابها بلخاص أو 

لحساب بلغي4 إلى : 

بلفالحية  برنشطة  جنيع   -

وبلزلبعية .

- تربية بملوب�شي بنختلف أشكاله .

وتسويق  بلفالحي  بإلنتاج   -

بملنتوجات بلفالحية.

بلعنليات  جنيع  كذلك 

بملالية بلتي لها  بلتجالية،  بلصناعية، 

عالقة مباشرة أو غي4 مباشرة بالهدف 

بإلجتناعي. 

3.  /- بملقر بالجتناعي: حي برمل ) 

بلوك 13 لقم 16 - بلدبخلة.

من  سنة ببتدبء   99  : /-بملــدة    .4

تاليخ بلتأسيس بلنهائـي.

5. /-لأس بملـا8 : حدد لأس بملا8 في 
مبلغ 100.000.00 دلهم مقسم على 
دلهم،   100 فئة  من  حصة   1000
بلشريك  بلسيد  لفائدة  للوبحـد 

بلوحيد : بالمين علي منا
6. /-بلتسييـر :عهـد تسييـر بلشركـة 

إلى بلسيد بلوحيد : بالمين علي منا
من  تبتـدئ   : بملاليـة  /-بلسنـة   .7
ديسن 4 من   31 فاتـح ينايـر وتنتهـي في 

كل سنـة.
لالحتياط   5%  : /-برلبــاح   .8

بلقانـــونـي.
/-II بإليــدبع بلقانـونـي : تـم بإليـدبع 
بلقانـونـي باملحكنـة بالبتدبئية لواليـة 
 ، بلذهب  وبدي   - بلدبخلة  جهـة 
 (9/09/(0(0 بندينـة بلدبخلـة يـوم 
بلسجل   836/(0(0 عـدد  تحـت 

بلتجالي لقم 16355. 
للنشر وبلبيان

33 C

 LAATEF SERVICES SNC 
 شـركـة بلتضامن

 لأسنالها 10.000 دلهم
 مقرها حي أم بلتون�شي لقم 86)

-بلدبخلة- 
 تأسيـــس

بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقانون  إحدبث  تم   ،07/09/(0(0

برسا�شي لشـركـة بلتضامن .
1/- بلتسنيــة :  شـركـة بلتضامن » 

» LAATEF SERVICES SNC
في  بلشركة  تهدف   : بلهــدف   -/(
أو  لحسابها  بلخالج سوبء  بو  بملغرب 

لحساب بلغي4 : 
بلفالحية  برنشطة  جنيع   •

لحساب بلشركة أو لحساب بلغي4 .
بلعنليات  جنيع  كذلك 
بملالية بلتي لها  بلتجالية،  بلصناعية، 
عالقة مباشرة أو غي4 مباشرة بالهدف 

بإلجتناعي. 
أم  حي  بالجتناعي:  بملقر   -/3  

بلتون�شي لقم 86) ، بلدبخلة.
من  ببتدبء  سنة   99 بملــدة:   -/  4

تاليخ بلتأسيس بلنهائـي.

حدد لأس بملا8   : لأس بملـا8   -/5

على  مقسم  دلهم   10.000 مبلغ  في 

دلهم   100 فئة  من  100حصة 

للوبحـد لفائدة بلسيدتان : 

• بلعالية بلحسناوي  .. 50 حصة

• تومنة بابيت  .. 50 حصة

6/- بلتسييـر :عهـد تسييـر بلشركـة 

إلى بلسيدة : بلعالية بلحسناوي .

من  تبتـدئ   : بملاليـة  بلسنـة   -/7

ديسن 4 من   31 فاتـح ينايـر وتنتهـي في 

كل سنـة.

لالحتياط   5%  : برلبــاح   -/8

بلقانـــونـي.

II/- بإليــدبع بلقانـونـي :

باملحكنـة  بلقانـونـي  بإليـدبع  تـم    

بالبتدبئية لواليـة جهـة وبدي بلذهب 

بلدبخلـة  بندينـة   ، بلدبخلة   -

عـدد  تحـت   (1/09/(0(0 يـوم 

لقم  بلتجالي  بلسجل   776/(0(0

 . 16(61
 للنشر وبلبيان

34 C

3E INGENIERIE

SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذبت مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

لأسنالها 100.000 دلهم

مقرها : حي بملسجد زنقة علي بن 

بل ن لقم 53

 بلدبخلة

تأسيـــس
بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بلقانون  إحدبث  تم   ،(5/09/(0(0

مسؤولية  ذبت  لشـركـة  برسا�شي 

محدودة لشريك وحيد.

 3E INGENIERIE  : 1. /-بلتسنيــة 

SARL A ASSOCIE UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذبت  شـركـة 

لشريك وحيد

). /-بلهــدف : تهدف بلشركة سوبء 

لحسابها  خالجه  أو  بملغرب  دبخل 

بلخاص أو لحساب بلغي4 إلى : 

 ، وبلدلبسات  باللشاد  مكتب   -

بملتعلقة  بلتقنية  بلدلبسات  تصنيم 

بنشاليع بشغا8 بلبناء.

في  بملعلوماتي  بلنظام  إدماج   -

مجاالت بلطاقة ، بملاء و بلبيئة.

بلعنليات  جنيع  كذلك 

بملالية بلتي لها  بلتجالية،  بلصناعية، 

عالقة مباشرة أو غي4 مباشرة بالهدف 

بإلجتناعي. 

3.  /- بملقر بالجتناعي: حي بملسجد 

زنقة علي بن بل ن لقم 53 - بلدبخلة.

من  ببتدبء  سنة   99 /-بملــدة:    .4

تاليخ بلتأسيس بلنهائـي

5. /-لأس بملـا8 : حدد لأس بملا8 في 

مبلغ 100.000.00 دلهم مقسم على 

دلهم،   100 فئة  من  حصة   1000

بلشريك  بلسيد  لفائدة  للوبحـد 

بلوحيد : سيدي عبد هللا طنجي 

6. /-بلتسييـر :عهـد تسييـر بلشركـة 

إلى بلسيد : سيدي عبد هللا طنجي

من  تبتـدئ   : بملاليـة  /-بلسنـة   .7

ديسن 4 من   31 فاتـح ينايـر وتنتهـي في 

كل سنـة.

لالحتياط   5%  : /-برلبــاح   .8

بلقانـــونـي.

/-II بإليــدبع بلقانـونـي :

باملحكنـة  بلقانـونـي  بإليـدبع  تـم   

 - بلدبخلة  جهـة  لواليـة  بالبتدبئية 

بلدبخلـة  بندينـة   ، بلذهب  وبدي 

عـدد  تحـت   07/10/(0(0 يـوم 

لقم  بلتجالي  بلسجل   873/(0(0

 .16407
للنشر وبلبيان

35 C
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شركة العمران فاس - مكناس
شركة مساهنة

لأسنالها : 35.700).407 دلهم
مقر بالجتناعي : ساحة بئ4 بنزلبن 

طريق بينوزبل ص.ب. 1660 أطلس 
فاس

 بناء على محضر بجتناع بلجنعية 
بلعامة بلعادية وبالستثنائية بملنعقدة 
بملساهنين  فإن   ،(0(0 يونيو   3 في 
مكناس،   - فاس  بلعنربن  بشركة 
برنظنة  مشروع  تحيين  قرلوب  قد 
برساسية للشركة بلذي شنل بملوبد 

لقم 1، 8، 15.1، 19، 6) و 33.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بفاس  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

بتاليخ 5 أكتوبر تحت لقم 498).
44

MAITRE ZOHRA KOSTIT

DETROIT BINAE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

MAITRE ZOHRA KOSTIT
14، شالع باستول، بلطابق بلثاني 
لقم 07 ، 90000، طنجة بملغربي
DETROIT BINAE شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 
موالي لشيد، بملجنع بلسكني 

بلحديقة بلوك 3 عنالة 1، ) و3 لقم 
51 - 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
108447

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   (7
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
.DETROIT BINAE

بإلنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 
لقم  إطال  قانون  إطال  في  بلعقالي 
بملؤسس مليثاق بالستثنال   18  –  95

باملغرب.
أشكاله،  أنوبع  جنيع  في  بلبناء 
أشغا8 بلبناء سوبء لحساب بلشركة 
بلدلبسات  إنجاز  بلغي4،  لحساب  أو 
بلعقالية،  بارشغا8  بملتعلقة 
من  بملقاولة  بملشالكة،  بلدلبسة، 
بملشاليع  بلتجزئات  وإنجاز  بلباطن 

بلصناعية، بلسياحية وغي4ها.
بملباشر  بلتسويق  بلشربء،  بلبيع، 
وبلتصدير،  بالستي4بد  بالوساطة،  أو 
وبلخالجية،  بلدبخلية  بلتجالة 
في  وبملشالكة  بلتوزيع،  بستئجال، 
بلتنثيل،  وبلعام،  بلخاص  بملزبد 
نقل  تخزين،  بلشحن،  بلوساطة، 
وتوزيع جنيع بلسلع بلخام، بملصنعة 
وشبه بملصنعة بملتعلقة بجنيع بملوبد 
بلتجالية،  بلصناعية،  بلكينيائية 

بلزلبعية وبملوبد بلغذبئية,
بلشركات  جنيع  في  بملشالكة 
عن  سوبء  مناثل  هدف  لها  بلتي 
طريق بالكتتاب في بلزيادبت في لأس 
إنجاز  تأسيس شركات جدد،  بملا8، 
بالتشالك مع شركات أخرى عنليات 

تدخل في نطاق هدف بلشركة.
بلعنليات  كل  عامة،  وبصفة 
بملنقولة  بلصناعية،  بلتجالية، 
غي4  أو  مباشرة  عالقة  لها  وبلثابتة 
مباشرة بهدف بلشركة أو من شأنها 

بملساهنة في تطوير بلشركة.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلسكني  بملجنع  لشيد،  موالي 
بلحديقة بلوك 3 عنالة 1، ) و3 لقم 

51 - 90000 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة سنة .
 90.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيدة نول بلهدى عثنان بنت4يعة 
دلهم   100 بقينة  حصة   900   :

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيدة نول بلهدى عثنان بنت4يعة 
عنوبنه)ب) شالع أبي بلحسن بلشاذلي 
 6 شقة   3 طابق   14 شبوت  إقامة 

90000 طنجة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيدة نول بلهدى عثنان بنت4يعة 
عنوبنه)ب) شالع أبي بلحسن بلشاذلي 
 6 شقة   3 طابق   14 شبوت  إقامة 

90000 طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   0( بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 5156.

1I

FIDUCIAIRE AMANA LOCALE   )موتننة برمانة 

بملحلية)

ميركاماتراد
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

   FIDUCIAIRE AMANA LOCALE
)موتننة برمانة بملحلية)

511 زنقة لمضان بلكا�شي بلحي 
بلقديم ، 65800، تاوليرت بملغرب
مي4كاماتربد شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي كلم 

1 طريق تازة  - 65800 تاوليرت 
بملغرب.

لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.803
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   (0(0 شتن 4   (( في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
»400.000 دلهم« أي من »100.000 
عن  دلهم«   500.000« إلى  دلهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بتاوليرت   بالبتدبئية 
أكتوبر 0)0) تحت لقم 0)0)/58).

(I

MAITRE ZOHRA KOSTIT

FUTURE REAL ESTATE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

MAITRE ZOHRA KOSTIT
14، شالع باستول، بلطابق بلثاني 
لقم 07 ، 90000، طنجة بملغربي
FUTURE REAL ESTATE شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 
موالي لشيد، بملجنع بلسكني 

بلحديقة، بلوك 1، عنالة 1، ) و3 
لقم 57 - 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
108449

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   10
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.FUTURE REAL ESTATE
بإلنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 
لقم  إطال  قانون  إطال  في  بلعقالي 
بملؤسس مليثاق بالستثنال   18  –  95

باملغرب.
أشكاله،  أنوبع  جنيع  في  بلبناء 
أشغا8 بلبناء سوبء لحساب بلشركة 
بلدلبسات  إنجاز  بلغي4،  لحساب  أو 
بلعقالية،  بارشغا8  بملتعلقة 
من  بملقاولة  بملشالكة،  بلدلبسة، 
بملشاليع  بلتجزئات  وإنجاز  بلباطن 

بلصناعية، بلسياحية وغي4ها.
بملباشر  بلتسويق  بلشربء،  بلبيع، 
وبلتصدير،  بالستي4بد  بالوساطة،  أو 
وبلخالجية،  بلدبخلية  بلتجالة 
في  وبملشالكة  بلتوزيع،  بستئجال، 
بلتنثيل،  وبلعام،  بلخاص  بملزبد 
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نقل  تخزين،  بلشحن،  بلوساطة، 
وتوزيع جنيع بلسلع بلخام، بملصنعة 
وشبه بملصنعة بملتعلقة بجنيع بملوبد 
بلتجالية،  بلصناعية،  بلكينيائية 

بلزلبعية وبملوبد بلغذبئية,
بلشركات  جنيع  في  بملشالكة 
عن  سوبء  مناثل  هدف  لها  بلتي 
طريق بالكتتاب في بلزيادبت في لأس 
إنجاز  تأسيس شركات جدد،  بملا8، 
بالتشالك مع شركات أخرى عنليات 

تدخل في نطاق هدف بلشركة.
بلعنليات  كل  عامة،  وبصفة 
بملنقولة  بلصناعية،  بلتجالية، 
غي4  أو  مباشرة  عالقة  لها  وبلثابتة 
مباشرة بهدف بلشركة أو من شأنها 

بملساهنة في تطوير بلشركة.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلسكني  بملجنع  لشيد،  موالي 
و3   (  ،1 عنالة   ،1 بلوك  بلحديقة، 

لقم 57 - 90000 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة سنة .
 90.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 900   : بلسيدة لشيدة بلشنتوف 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلشنتوف  لشيدة  بلسيدة 
 17 شالع ببن زيدون لقم  عنوبنه)ب) 

90000 طنجة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلشنتوف  لشيدة  بلسيدة 
 17 شالع ببن زيدون لقم  عنوبنه)ب) 

90000 طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   0( بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 5157.
3I

ZMH CONSULTANTS

WAFA BOURSE
شركة بملساهنة

مالءمة بلنظام برسا�شي للشركة

ZMH CONSULTANTS

 hay riad ، 20110، RABAT
MAROC

WAFA BOURSE »شركة 
بملساهنة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: 416 زنقة 
مصطفى بملعاني - - بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.
»مالءمة بلنظام برسا�شي للشركة«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.78049
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 18 شتن 4 0)0)
برسا�شي  بلنظام  مالءمة  تقرل 
بلقانون:  مقتضيات  مع  للشركة 
و   78.1( بلقانون  و   (0.05 بلقانون 
بلقانون 0.19) بملغي4 وبملتنم بنوجبه 

بلقانون 17-95 لشركة بملساهنة
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 1)7497.
4I

CABINET D’ETUDE- CONSEIL

 C.I.P ARCHITECTURE
DESIGN

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

CABINET D›ETUDE- CONSEIL
 BD LA RESISTANCE 6 éme 197
ETAGE ، 20160، بلدبل بلبيضاء 

بملغرب
   C.I.P ARCHITECTURE DESIGN
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 197 شالع 
بملقاومة بلطابق6 - 0000) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475673

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   08
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 C.I.P  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.  ARCHITECTURE DESIGN
 *  : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلهندسة  في  بلتصنيم  بستشالبت 

بملعنالية
* تجالة.

 197  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 (0000  - بلطابق6  بملقاومة  شالع 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
هي4بي4  جويل  كاليبت  بلسيد 
مالسيا8 :  1.000 حصة بقينة 100 

دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
هي4بي4  جويل  كاليبت  بلسيد 
 (0000 مالسيا8 عنوبنه)ب) سويسرب 

سويسرب سويسرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
هي4بي4  جويل  كاليبت  بلسيد 
 (0000 مالسيا8 عنوبنه)ب) سويسرب 

سويسرب سويسرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749609.
5I

MAITRE ZOHRA KOSTIT

NOSDA COSMETICS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

MAITRE ZOHRA KOSTIT
14، شالع باستول، بلطابق بلثاني 
لقم 07 ، 90000، طنجة بملغربي

NOSDA COSMETICS شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع أبي 
بلحسن بلشادلي، إقامة شبوت لقم 

4 - 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
104311

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 ف 4بير   07
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.NOSDA COSMETICS
شربء،   -  : بإيجاز  غرض بلشركة 
، تصدير وبست4دب موبد بلتجنيل  بيع 

بجنيع أنوبعها، 
بلتجنيل،  ومربكز  معهد  -تسيي4 
ونصائح  تقديم عالجات بلتخسيس، 

في علم بلتغدية، 
تقديم بملشولة بشأن بلتغذية،    -

وبلتخسيس، 
بلتعليم بملستنر في مجا8 بملودب   -

وبلديكول بلدبخلي، 
بملباشر  بلتسويق  بلشربء،  بلبيع، 
وبلتصدير،  بالستي4بد  بالوساطة،  أو 
وبلخالجية،  بلدبخلية  بلتجالة 
في  وبملشالكة  بلتوزيع،  بستئجال، 
بلتنثيل،  وبلعام،  بلخاص  بملزبد 
نقل  تخزين،  بلشحن،  بلوساطة، 
وتوزيع جنيع بلسلع بلخام، بملصنعة 
وشبه بملصنعة بملتعلقة بجنيع بملوبد 

بلتي لها عالقة بهدف بلشركة، 
بلشركات  جنيع  في  بملشالكة 
عن  سوبء  مناثل  هدف  لها  بلتي 
طريق بالكتتاب في بلزيادبت في لأس 
إنجاز  تأسيس شركات جدد،  بملا8، 
بالتشالك مع شركات أخرى عنليات 

تدخل في نطاق هدف بلشركة.
بلعنليات  كل  عامة،  وبصفة 
بملنقولة  بلصناعية،  بلتجالية، 
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غي4  أو  مباشرة  عالقة  لها  وبلثابتة 
مباشرة بهدف بلشركة أو من شأنها 

بملساهنة في تطوير بلشركة.
عنوبن بملقر بالجتناعي : شالع أبي 
إقامة شبوت لقم  بلحسن بلشادلي، 

4 - 90000 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 50.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 100   : بملكالتي  أسامة  بلسيد 

حصة بقينة 500 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد أسامة بملكالتي عنوبنه)ب) 
بمربح بلشروح لقم 18 زنقة بلكويتية 

90000 طنجة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد أسامة بملكالتي عنوبنه)ب) 
بمربح بلشروح لقم 18 زنقة بلكويتية 

90000 طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
ف 4بير   (5 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 1550.
6I

MAITRE ZOHRA KOSTIT

 SOCIETE IMMOBILIERE
INGRES

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

MAITRE ZOHRA KOSTIT
14، شالع باستول، بلطابق بلثاني 
لقم 07 ، 90000، طنجة بملغربي

  SOCIETE IMMOBILIERE INGRES
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 5، زنقة 
بلفرببي - 90000 طنجة بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.473
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تنت   (0(0 ماي   06 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بسكيي4  بي4نال  )ة)  بلسيد  تفويت 
أصل  من  بجتناعية  حصة   500
)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   1.000
نعينة  بلبخات بتاليخ 06 ماي 0)0).
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
غشت   13 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 3909.
7I

STE GESTAC SUD SARL

 STE  CONSTRUCTION
ARTISANALE NAZLA

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
 STE  CONSTRUCTION

ARTISANALE NAZLA شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بزلي 
بلجنوبي لقم 611 - 40000 مربكش 

بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.13009

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 18 شتن 4 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
 40000  -  611 لقم  بلجنوبي  »بزلي 
لقم  »متجر  إلى  بملغرب«  مربكش 
33)  عنالة ببن تومرت  حي بلحسني 

40000 مربكش  بملغرب«.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
01 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 115945.
8I

CRI MEKNES

شركة النقل أ 25
إعالن متعدد بلقربلبت

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

شركة بلنقل أ 5) »شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: لقم ))8 
تجزئة بوتاملين - - بلرشيدية بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.13783
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 03 أكتوبر 0)0)
تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :1- لقم  قربل 
 , تقليص هدف بلشركة في   - مايلي: 
بلنقل بملحلي وبلدولي للبضائع للغي4. 
تغيي4 في بلنظام برسا�شي للشركة في 
زيادة : نقل بلبضائع  لحساب بلغي4.  

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
بلنظام برسا�شي بلتالية: 

بند لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
بلنقل   , تقليص هدف بلشركة في   -
تغيي4  بملحلي وبلدولي للبضائع للغي4. 
في بلنظام برسا�شي للشركة في زيادة : 

نقل بلبضائع  لحساب بلغي4.  
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  بالرشيدية   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 81).
9I

STE G AYOC SARL AU

STE G AYOC SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

STE G AYOC SARL AU
 RUE HAJ THAMI QU RHAT 95
RIH SAFI ، 46000، SAFI MAROC
STE G AYOC SARL AU شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

 N 18 وعنوبن مقرها بإلجتناعي
 SANIA HAY BIADA SAFI - 46000

SAFI بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

10841

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   06

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 STE G  : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها 

.AYOC SARL AU

 Travaux   : غرض بلشركة بإيجاز

 d’impression, de publicité, de

communication

 Organisation des

. évènements

 N 18  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 SANIA HAY BIADA SAFI - 46000

SAFI بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلسيد أيت كابة أيوب 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد أيت كابة أيوب عنوبنه)ب) 
لقم 95 زنقة بلحاج بلتهامي حي بلحات 

بلريح آسفي 46000 آسفي بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد أيت كابة أيوب عنوبنه)ب) 
لقم 95 زنقة بلحاج بلتهامي حي بلحات 

بلريح آسفي 46000 آسفي بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   09 بتاليخ  بالبتدبئية بآسفي  

0)0) تحت لقم -.
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  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

 SOCIÉTÉ  TYM PURCHASE
SOLUTIONS

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

 CABINET KAMFIN DE LA 
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
بملحاسبة وبالستشالة بلقانونية و 

بلجبائية وبالجتناعية
بلسجل بلتجالي:77171   طنجة – 

ضريبة بملهنية : -50452462
بلتعريف بلجبائي: )1881170
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة لشريك وحيد 
 Société TYM purchase

.solutions
بلسجل بلتجالي لقم105537    

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ       I
تم   10/06/(0(0 بتاليخ  بطنجة 
وضع بلقوبنين برساسية لشركة ذبت  
على  متوفرة  بملحدودة،   بملسؤولية 

بملنيزبت بلتالية     :
بلشركاء

مزدبد   ، ديلنا  ياسين  -1بلسيد 
و   ،  13/04/1983 بتاليخ  بطنجة  
بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
شركة  مسي4   K379934  , لقم 

،بلساكن  ب بكزناية طنجة .
 Société TYM بلتسنية: 

purchase solutions
بلشربء  حلو8  بلتجالي:  بلنشاط 

باملغرب و بلخالج  .
شالع عنر   (9 بملقر بالجتناعي:  
 (6 ببن بلعاص بلطابق بلثالث لقم 

طنجة  
تسعة  في  حددت  بلشركة:  مدة 
تاليخ  من  ببتدبء  سنة،  تسعين  و 
تسجيل بلشركة بالسجل بلتجالي ما 
عدب في حالتي بلتصفية قبل بروبن، أو 

تنديد مدة بلشركة.
حددت  توزيعه:  و  بملا8  لأسنا8 
في مبلغ مئة  آالف دلهم )100.000) 
من  مقسنة إلى ألف حصة)1000)  

فئة مئة)100) دلهم للوبحدة 

من  نقدب  كلها  وسددت  بكتتبت 

طرف بلشركاء.

 1000 ب  ديلنا   ياسين  بلسيد   -

حصة.

بلسيد  أوكلت  بلشركة:  تسيي4 

ياسين ديلنا  ملدة غي4 محدودة.

بلسنة بملالية: تبتدئ في فاتح يناير 

31 دجن 4 من كل سنة أما  وتنتهي في 

 31 في  فتنتهي  برولى  بملالية  بلسنة 

دجن 04)0)

خنسة  نسبة  تخصم  برلباح: 

بلقانونية  لالحتياطات   (5%( باملائة 
لهن  و بلفائض يبقى    ، و بلنظامية 

إشالة بلشركاء لتخصيصه.

II  و قد تم بإليدبع بلقانوني لدى 

ب  بلتجالية  بملحكنة  ضبط  كتابة 

عدد  تحت   (5/06/(0(0 بتاليخ 

750) من بلسجل بلت4تيبي

بيان                                                      و  مقتطف  بنثابة 

إدبلة  و  للنحاسبة  فن  كام  مكتب 

برعنا8 طنجة  

11I

El Jabran-Compta

SONRISA MINIMARKET
عقد تسيي4 حر رصل تجالي )برشخاص 

بملعنويون)

عقد تسيي4 حر رصل تجالي

SONRISA MINIMARKET

 01 عقد حر مؤلخ قي  بنقت�شى  

 SONRISA أعطى   (0(0 أكتوبر 

بالسجل  بملسجل   MINIMARKET

بلتجالية  باملحكنة   91695 بلتجالي 

لألصل  بلحر  بلتسيي4  حق  بطنجة 

بلحرة  بملنطقة  ب  بلكائن  بلتجالي 

 ، بللوجستية  بملنطقة   ، جزينايا  في 

طنجة   ( مخزن بلطابق برل�شي لقم 

لفائدة  بملغرب  طنجة   90000  -

 3 ملدة   TENDYS CORPORATION

و   (0(0 أكتوبر   01 سنة تبتدئ من 

تنتهي في 30 شتن 4 3)0) مقابل مبلغ 

شهري قينته 000.)) دلهم.

1(I

Arithmetic Compta 

كريت مناصرة سيرفيس
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

Arithmetic Compta
117 شالع موالي عبد بلعزيز )بقامة 

بلريان) بملكتب لقم 4 ، 14000، 
بلقنيطرة بملغرب

كريت مناصرة سي4فيس  شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي ملتقى 
زنقة مصطفى بلربفعي و زنقة طنجة 
إقامة بالزول 14 مكتب لقم 07  - 

14000 بلقنيطرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

56587
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   06
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
كريت   : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

مناصرة سي4فيس .
نقل   .  : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلنقل   / بلبضائع  نقل   / بملوظفين 

بملدل�شي.
ملتقى   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
زنقة مصطفى بلربفعي و زنقة طنجة 
 -   07 مكتب لقم   14 بالزول  إقامة 

14000 بلقنيطرة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99  سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 500   : خويدل  بدليس  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 500   : ستاتوي  حنيد  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  خويدل  بدليس  بلسيد 
بملناصرة   بلشباكة  بلخلوط  دوبل 

14000 بلقنيطرة بملغرب.

عنوبنه)ب)  ستاتوي  بلسيد حنيد 

بملناصرة   بلشباكة  بلخلوط  دوبل 

14000 بلقنيطرة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  خويدل  بدليس  بلسيد 

بملناصرة   بلشباكة  بلخلوط  دوبل 

14000 بلقنيطرة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

تحت   - بتاليخ  بالبتدبئية بالقنيطرة  

لقم -.
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SENS TRANS SARL AU

SENS TRANS SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

SENS TRANS SARL AU

حي بوحوت زنقة 31 لقم 10 ، 

90000، طنجة بملغرب

SENS TRANS SARL AU شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

بوحوت زنقة 31 لقم 10 - 90000 

طنجة بملغرب.

لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.45753

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تم   (0(0 أكتوبر   08 في  بملؤلخ 

قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 

 10.000« أي من  دلهم«   190.000«

عن  دلهم«   (00.000« إلى  دلهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   14 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 34736).
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BIG ACCOUNTING

 ALIY & YOUNA
EMBALLAGE LTD

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،90000 ،5(/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC
 ALIY & YOUNA EMBALLAGE

LTD شركة ذبت مسؤولية محدودة 
ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 
مسنانة بلطابق بلسفلي تجزئة 6989 
مقابل سوق بلقرب - 90000 طنجة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
106819

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   ((
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 ALIY & : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.YOUNA EMBALLAGE LTD
تصنيع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعبوبت.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
مسنانة بلطابق بلسفلي تجزئة 6989 
90000 طنجة   - مقابل سوق بلقرب 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد محند ندير معصو :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 بلسيد محند ندير معصو : 1000 

بقينة 100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
معصو  ندير  محند  بلسيد 
حي بلسوليين زنقة أحند  عنوبنه)ب) 
بلشادلي لقم 1 90000 طنجة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
معصو  ندير  محند  بلسيد 
حي بلسوليين زنقة أحند  عنوبنه)ب) 
بلشادلي لقم 1 90000 طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
غشت   06 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 4)9)3).
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KAOUN

GF ROUTIERE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

GF ROUTIERE شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شقة لقم 
13 بقامة بملربكشية  بلحي بلعسكري 

مربكش - 40000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
107(03

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   08
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 GF  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ROUTIERE

-بشغا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
مختلفة و بلبناء 

-أعنا8 بلحفر وبلصرف بلصحي    .
عنوبن بملقر بالجتناعي : شقة لقم 
13 بقامة بملربكشية  بلحي بلعسكري 

مربكش - 40000 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

3.000.000 دلهم، مقسم كالتالي:
 30.000   : فؤبد   فاندي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  فؤبد   فاندي  بلسيد 
تجزئة ملوية  بالزدهاللقم 31 مربكش  

40000 مربكش بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  فؤبد   فاندي  بلسيد 
تجزئة ملوية  بالزدهاللقم 31 مربكش  

40000 مربكش بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية بنربكش  بتاليخ - تحت لقم 

.-
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karama conseil

 STE KHAYRATE ROUTIERE
SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

karama conseil
لقم 33 بلشقة لقم 1 زنقة بسامة 
ببن زيد شالع بلجيش بمللكي فاس 
لقم 33 بلشقة لقم 1 زنقة بسامة 
ببن زيد شالع بلجيش بمللكي فاس، 

30000، فاس بملغرب
 STE KHAYRATE ROUTIERE
SARL AU شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة 

بوغافر عنالة 41 بلشقة 10 بلن4جس 
ب فاس - 30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

64((5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   16

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.KHAYRATE ROUTIERE SARL AU

نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع لحساب بلغي4

بالشغا8 بملختلفة و بلبناء.

زنقة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بوغافر عنالة 41 بلشقة 10 بلن4جس 

ب فاس - 30000 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محند  خي4بت  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  محند  خي4بت  بلسيد 

بدليس  موالي  تجزئة   7 زنقة   139

تغات فاس 30000 فاس بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  محند  خي4بت  بلسيد 

بدليس  موالي  تجزئة   7 زنقة   139

تغات فاس 30000 فاس بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   1( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)0)/637).
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karama conseil

 STE VERTE D AGRICULTURE
 ET D ENVIRONNEMENT

SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

karama conseil
لقم 33 بلشقة لقم 1 زنقة بسامة 
ببن زيد شالع بلجيش بمللكي فاس 
لقم 33 بلشقة لقم 1 زنقة بسامة 
ببن زيد شالع بلجيش بمللكي فاس، 

30000، فاس بملغرب
 STE VERTE D AGRICULTURE ET
 D ENVIRONNEMENT SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلطابق 
بلسفلي تجزئة )1 بلحي بلصناعي 
عين بلشقف فاس - 30000 فاس 

بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.51743

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 03 غشت 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
بلحي   1( تجزئة  بلسفلي  »بلطابق 
 - فاس  بلشقف  عين  بلصناعي 
»بلطابق  إلى  بملغرب«  فاس   30000
بلصناعي  بلحي   1( تجزئة  بلثاني 
فاس    30000  - فاس  بلشقف  عين 

بملغرب«.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   (( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)0)/)7)).
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karama conseil

 STE VERTE D AGRICULTURE
 ET D ENVIRONNEMENT

SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

karama conseil

لقم 33 بلشقة لقم 1 زنقة بسامة 
ببن زيد شالع بلجيش بمللكي فاس 
لقم 33 بلشقة لقم 1 زنقة بسامة 
ببن زيد شالع بلجيش بمللكي فاس، 

30000، فاس بملغرب
 STE VERTE D AGRICULTURE ET
 D ENVIRONNEMENT SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلطابق 
بلثاني تجزئة )1 بلحي بلصناعي 

عين بلشقف فاس - 30000 فاس 
بملغرب.

لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.51743
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   (0(0 شتن 4   10 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
من  أي  دلهم«   (.900.000«
 3.000.000« إلى  دلهم«   100.000«
دلهم« عن طريق :  إدماج بحتياطي أو 
ألباح أو عالوبت إصدبل في لأس بملا8.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   (( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)0)/)7)).
19I

Cabinet LAMRINI HADI

 GROUP RIF MODERNE
SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
حل شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شالع إبن سينا بلناضول ، 

000)6، بلناضول بملغرب
  GROUP RIF MODERNE SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)في 

طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

بلسعدة لقم 39 سلوبن بلناظول - 
)70)6 بلناظول بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.14659
بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

 (019 30 دجن 4  بإلستثنائياملؤلخ في 
بملسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 
 GROUP RIF MODERNE بملحدودة
 100.000 لأسنالها  مبلغ     SARL
بإلجتناعي حي  دلهم وعنوبن مقرها 
 - بلناظول  سلوبن   39 لقم  بلسعدة 
 :  8 نتيجة  بملغرب  بلناظول   6(70(

ال�شيء.
حي  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
 - بلناظول  سلوبن   39 لقم  بلسعدة 

)70)6 بلناظول بملغرب. 
و عين:

بلسيد)ة) عبد بلسالم   عبلوش و 
عنوبنه)ب) حي بلسعدة لقم 39 سلوبن 
بملغرب  بلناظول   6(70( بلناظول 

كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالناضول  بتاليخ 11 ف 4بير 

0)0) تحت لقم 03).
(0I

comptajouari

E.T.N
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

comptajouari
 AV ADMI RES DAY APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY APPT 12 BENI MELLAL،
23000، BENI MELLAL maroc
E.T.N   شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 
طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بقامة دبي 
كرمة بلرقم 15 بني مال8 - 3000) 

بني مال8 بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.6673

بلشريك  قربل  بنقت�شى 
 (0(0 شتن 4   08 في  بلوحيدبملؤلخ 

مسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 
    E.T.N محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
دلهم   100.000 لأسنالها  مبلغ 
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بقامة دبي 
 (3000  - بني مال8   15 كرمة بلرقم 
ليس   :  8 نتيجة  بملغرب  مال8  بني 

هناك بي نشاط يذكر.
و حدد مقر بلتصفية ب بقامة دبي 
 (3000  - بني مال8   15 كرمة بلرقم 

بني مال8 بملغرب. 
و عين:

زمزبمي و  عبد بلعزيز   بلسيد)ة) 
لقم   1 بلوك  بلخي4  بقامة  عنوبنه)ب) 
3000) بني مال8 بملغرب  5 بني مال8 

كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 06 بتاليخ  مال8   ببني  بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 634.
(1I

أسناء ميديا

 DIVERS PROJETS
IMMOBILIERS
إعالن متعدد بلقربلبت

أسناء ميديا
شالع صهيب بلرومي بلوك 39 بلرقم 

0) بل 4نو�شي بلبيضاء، 0000)، 
بلبيضاء بملغرب

 DIVERS PROJETS IMMOBILIERS
»شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: مجنوعة 
بلتقدم بلطابق ) بلعنالة )-17 

سيدي بل 4نو�شي  - 0000) بلدبل 
بلبيضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.4(0757
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 01 شتن 4 0)0)
تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
من  بجتناعية  حصة   500 تفويت 
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لفائدة  بلقادل  بوطاليب عبد  بلسيد 
بلسيد أيت عي�شى بلحسن

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
بستقالة بلسيد بوطاليب عبد بلقادل 

من بلتسيي4 
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
بلحسن  عي�شى  أيت  بلسيد  تعيين 

كنسي4 وحيد للشركة 
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  بلقانوني  بلشكل  تغيي4 
بلى  شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

شريك وبحد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تغيي4 بلشكل بلقانوني للشركة
بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 
بلحصص  توزيع  و  بلشركة  لأسنا8 

على بلشركاء
بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 
بلحصص  توزيع  و  بلشركة  لأسنا8 

على بلشركاء
على  ينص  بلذي   :11 لقم  بند 
عي�شى  أيت  بلسيد  تعيين  مايلي: 

بلحسن مسيي4 وحيد للشركة
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (4 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 06)747.
((I

KHM CONSULTING

MUSA CAR
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسي4 جديد للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  بيت  باعنربن بملنر ب 

بلطابق بالو8  بلرقم 106 تقاطع 
شالع محند بلخامس و بملقاومة ، 

0050)، بلدبل بلبيضاء بملغرب
MUSA CAR  شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 1شالع 

الكوتا سيدي مؤمن بقامة بلياسنين 
بلرقم  ب44) - 0400) بلدبل 

بلبيضاء  بملغرب.
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.197857

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
0)0) تم تعيين  06 غشت  بملؤلخ في 
مسي4 جديد للشركة بلسيد)ة) موبجه 

نبيلة كنسي4 وحيد
تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749805.
(3I

SG CONSEIL

MOLDIAG
إعالن متعدد بلقربلبت

SG CONSEIL
 Boulevard Zerktouni et (17

 Rue de la La Fraternité, Quartier
 Racine, 4ème Étage ، 20000،

casablanca Maroc
MOLDIAG »شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: زنقة 

أحند توقي، إقامة عروق، بلطابق 
3, لقم 13 - 0000) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 
.35(331

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 18 ماي 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
تفويت حصص بجتناعية كنا يلي: - 
نقل عشرة آالف وسبع مئة وعشرة 
)10.710) حصة بجتناعية من طرف 
لفائدة  مومن  بلعظيم  عبد  بلسيد 
نقل   - Fondation MAScIR La؛     
)1.190) حصة  ألف ومائة وتسعون 
هشام  بلسيد  طرف  من  بجتناعية 
 Fondation MAScIR بلهادي لفائدة

La؛
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
 La Fondation : قدوم شريك جديد

MAScIR؛
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
تغي4 بملقر بإلجتناعي للشركة بلى مركز 
بلجزولي،  محند  شالع  للتصنيم، 
بلرباط   10100 بلعرفان،  مدينة 

بملغرب. 
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
بستقالة بلسيد عبد بلعظيم مومن 
من منصبه كنسي4 للشركة  ببتدأ من 

بليوم.
قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 
: بلسيدة  تعيين مسي4 جديد للشركة 
نوب8 شربيبي، جنسية مغربية، مزدبدة 
 ، بالرباط   5197 أكتوبر   3 بتاليخ 
17 إقامة  بلقاطنة بالرباط ، بلقطاع 
زنقة بل 4غنوت حي   14 شروق شقة 
بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة  بلرياض، 

 A70(886.بلوطنية لقم
قربل لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

بعتناد بلنظام بالسا�شي بلجديد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بملقر بالجتناعي
بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

بملساهنات
على  ينص  بلذي   :35 لقم  بند 

مايلي: تسي4 بلشركة
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 746859.
(4I

mediterranée azur

STE HANNOUTA AUTO
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

mediterranée azur
 app a42 4éme etage aile A

 marche couvert DB Derfoufi ،
60000، oujda maroc

STE HANNOUTA AUTO شركة 
ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلوفاق 

1 زنقة 111 لقم 3 - 60000 وجدة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

85083

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 مالس   11

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.HANNOUTA AUTO

غرض بلشركة بإيجاز : تاجر قطع 

بلغيال.

بلوفاق   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
وجدة   60000  -  3 لقم   111 زنقة   1

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد عز بلدين حانوتة :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد عز بلدين حانوتة عنوبنه)ب) 

زنقة  بنسهلي  تجزئة  بملحلة  ظهر 
وجدة   60000   83 لقم   4 بالصيل 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد عز بلدين حانوتة عنوبنه)ب) 

زنقة  بنسهلي  تجزئة  بملحلة  ظهر 
وجدة   60000   83 لقم   4 بالصيل 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

يونيو   (4 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 7))1.

(5I
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Cabinet LAMRINI HADI

 GROUPE RIF MODERNE
SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
قفل بلتصفية

Cabinet LAMRINI HADI
18,شالع إبن سينا بلناضول ، 

000)6، بلناضول بملغرب
 GROUPE RIF MODERNE SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي : حي 

بلسعادة لقم 39 بلسعادة بلناظول - 
)70)6 بلناظول بملغرب.

قفل بلتصفية
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.14659
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 15 أكتوبر 0)0) تقرل حل 
 GROUPE RIF MODERNE SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة مبلغ 
وعنوبن  دلهم   100.000 لأسنالها 
لقم  بلسعادة  حي  بإلجتناعي  مقرها 
 6(70(  - بلناظول  بلسعادة   39

بلناظول بملغرب نتيجة لال�شيء.
و عين:

عبلوش  بلسالم   عبد  بلسيد)ة) 
 39 لقم  بلسعادة  حي  عنوبنه)ب)  و 
بلناظول   6(70( بلناظول  بلسعادة 

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
حي  وفي   (0(0 أكتوبر   15 بتاليخ 
 - 39 بلسعادة بلناظول  بلسعادة لقم 

)70)6 بلناظول بملغرب.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالناضول  بتاليخ 11 ف 4بير 

0)0) تحت لقم 04).
(6I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 INNOVATIVE
 TECHNOLOGIES FOR
 EMERGING MARKETS

SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
 INNOVATIVE TECHNOLOGIES

 FOR EMERGING MARKETS
SARL شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي  لقم 1411 
حي تيليال  تيكوين بكادير - 80000  

بكادير  بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

44619
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (8
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 INNOVATIVE TECHNOLOGIES
 FOR EMERGING MARKETS

.SARL
بلبحث   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
تكنولوجيا  مجا8  في  وبلتطوير 

بملعلومات
تحديد  بلتقنية,   تحليل بملشاكل 
تقديم  و  بلتصحيحية  بالجربءبت 

بلدعم بلتقني
بالستي4بد و بلتصدير

.
لقم    : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 - بكادير  تيكوين  تيليال   حي   1411

80000  بكادير  بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
700 بقينة   : بلسيد لزلق نوصي4 

100 دلهم.
بقينة   300  : بلسيد لزلق معاد  

100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  نوصي4  لزلق  بلسيد 
تيكوين بكادير  1411 حي تيليال   لقم 

80000   بكادير               بملغرب.
عنوبنه)ب)  معاد   لزلق  بلسيد 
تيكوين بكادير  1411 حي تيليال   لقم 

80000   بكادير       بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  نوصي4  لزلق  بلسيد 
تيكوين بكادير  1411 حي تيليال   لقم 

80000   بكادير               بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   09 بتاليخ  بلتجالية باكادير  

0)0) تحت لقم 96639.
(7I

HELKHAIR

هل الخير
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

HELKHAIR
 DR OLD KHALKHAL HEL

 MERBAA FKIH BEN SALAH
 ، 23302، FKIH BEN SALAH

MAROC
هل بلخي4 شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل بوالد 
خلخا8 بهل بملربع بلفقيه بن صالح - 

)330) بلفقيه بن صالح بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

4517
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   (5
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
هل   : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

بلخي4.
تحويل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

برموب8 .
عنوبن بملقر بالجتناعي : دوبل بوالد 

خلخا8 بهل بملربع بلفقيه بن صالح - 
)330) بلفقيه بن صالح بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : بلسيد ناوي عبد بلصادق 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 500   : محند  بملزهول  بلسيد 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلصادق  عبد  ناوي  بلسيد 
عنوبنه)ب) دوبل بوالد محند بوالد عبد 
هللا بلخلفية بلفقيه بن صالح 6))3) 

بلفقيه بن صالح بملغرب.
عنوبنه)ب)  محند  بملزهول  بلسيد 
صالح  بن  بلفقيه  بل 4بدية  مركز 

)330) بلفقيه بن صالح بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلصادق  عبد  ناوي  بلسيد 
عنوبنه)ب) دوبل بوالد محند بوالد عبد 
هللا بلخلفية بلفقيه بن صالح 6))3) 

بلفقيه بن صالح بملغرب
عنوبنه)ب)  محند  بملزهول  بلسيد 
صالح  بن  بلفقيه  بل 4بدية  مركز 

)330) بلفقيه بن صالح بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بالبتدبئية بالفقيه بن صالح  

13 أكتوبر 0)0) تحت لقم 96).
(8I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

A&D Romeniea Style SARL
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
 A&D Romeniea Style SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شقة لقم 
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4 بلطابق بالو8 عنالة د46 مالينا 
بكادير - 80000  بكادير  بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
43857

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   (4
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 A&D  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.Romeniea Style SARL
بالستي4بد   : غرض بلشركة بإيجاز 

و بلتصدير 
بلتدبو8  

.عنوبن بملقر بالجتناعي : شقة لقم 
مالينا  د46  عنالة  بالو8  بلطابق   4

بكادير - 80000  بكادير  بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
ROTARU Alina- بلسيدة 
Vaentina  : 1000 بقينة 100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
ROTARU Alina- بلسيدة 
لقم  شقة  عنوبنه)ب)    Vaentina
مالينا  د46  عنالة  بالو8  بلطابق   4
بكادير 80000   بكادير               بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
ROTARU Alina- بلسيدة 
لقم  شقة  عنوبنه)ب)    Vaentina
مالينا  د46  عنالة  بالو8  بلطابق   4
بكادير 80000   بكادير               بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
غشت   17 بتاليخ  باكادير   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 95453.

(9I

Nada LAHLOU

 ESPACE DE CORRECTION
AUDITIVE

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

Nada LAHLOU
 Rue Abdelali BENCHEKROUNE
 Bureaux ASSALAM 3ème étage

N°9، 30000، FES MAROC
 ESPACE DE CORRECTION

AUDITIVE شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 38 شالع 
محند بلخامس عنالة بلتلنساني 
بلطابق بلثاني لقم ))    - 30000 

فاس بملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.47(497

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 6) شتن 4 019) تقرل إنشاء 
بلتسنية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
 ESPACE DE CORRECTION
  40 بالعنوبن  بلكائن  و   AUDITIVE
بلثالث   بلطابق  بملستشفيات   زنقة 
بلبيضاء  بلدبل    (0360  -  13 لقم 
بملغرب و بملسي4 من طرف بلسيد)ة) 

غزيو8 بربدة سلمى  .
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 0665).
30I

ديفي بكسبي4تيز

انترومي باي ك-مونتريتور
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ديفي بكسبي4تيز
إقامة بلياسنين زبوية شالع عنر 
بلخيام وزنقة بلبنفسج عنالة 7 

بوسيجول ، 0))0)، بلدبل بلبيضاء 
بملغرب

بنت4ومي باي ك-مونت4يتول شركة 
ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلزبوية 
شالع عبد بملؤمن و زنقة سنية ، 

إقامة شهرزبد 3  بلطابق 4 لقم 0) 
،  بلنخيل 0300) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي :  
474153

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   17
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
بإلقتضاء بنختصر تسنيتها : بنت4ومي 

باي ك-مونت4يتول.
تقديم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
 ، بلجاهزة  بلوجبات  بيع   ، بلطعام 
توصيل بلبوفيهات بنا في ذلك بلخدمة 
بملخدومة  غي4  بلبوفيهات  توصيل   ،
بملنتجات   ، بملعالض  في  بلوجبات   ،
بملنتجات   ، بلجافة  أو  بلطازجة 
بلج ن   ، بلبالدة  بللحوم   ، بملحلية 
بلوجبات  بلحلويات   ، بملقبالت   ،

بلجاهزة وبملعجنات وبملشروبات.
بلزبوية   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 ، سنية  زنقة  و  بملؤمن  عبد  شالع 
 (0 لقم   4 بلطابق    3 إقامة شهرزبد 
بلبيضاء  بلدبل   (0300 بلنخيل    ،

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
100 حصة    : بلسيدة ليلى جديد 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيدة ليلى جديد عنوبنه)ب) مبنى 
5 شقة )، شالع بلغزبلي ليه أولبنجري 

10110 بلرباط بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيدة ليلى جديد عنوبنه)ب) مبنى 
5 شقة )، شالع بلغزبلي ليه أولبنجري 

10110 بلرباط بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 - بتاليخ  بلبيضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم -.
31I

Fiduciaire le point

AMI SAKAN
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire le point
 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، CASABLANCA maroc
AMI SAKAN  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 300 زنقة 
17 تجزئة حسني ) حي برلفة بلدبل 
بلبيضاء - 0))0) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(70(67
في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (01( شتن 4   (5
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 AMI  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. SAKAN
مطول   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالبت.
عنوبن بملقر بالجتناعي : 300 زنقة 
حي برلفة بلدبل   ( تجزئة حسني   17
بلبيضاء  بلدبل   (0((0  - بلبيضاء 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
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500 حصة    : بلسيد عزيز قاسم 
بقينة 50.000 دلهم للحصة .

500 حصة    : بلسيد عابد محند 
بقينة 50.000 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  قاسم  عزيز  بلسيد 
تجزئة بلحسنية ) زنقة 17 لقم )30 
 (0((0 بلحي بلحسني بلدبل بلبيضاء 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
عنوبنه)ب)  محند  عابد  بلسيد 
بلدبل  دوبل بوالد بلحندي دبل بوعزة 
بلبيضاء  بلدبل   (0(00 بلبيضاء 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  قاسم  عزيز  بلسيد 
تجزئة بلحسنية ) زنقة 17 لقم )30 
 (0((0 بلحي بلحسني بلدبل بلبيضاء 

بلدبل بلبيضاء بملغرب
عنوبنه)ب)  محند  عابد  بلسيد 
بلدبل  دوبل بوالد بلحندي دبل بوعزة 
بلبيضاء  بلدبل   (0(00 بلبيضاء 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

نون 4 )01) تحت لقم 511513.
3(I

FIDUS FETHI

 MAROUANE TRAVAUX ET
GARDIENNAGE

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 79
 HASSANI N4 2EME ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE
maroc

 MAROUANE TRAVAUX ET
GARDIENNAGE شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

 RUE 316 وعنوبن مقرها بإلجتناعي
  NR 14 HAY EL MOUKAOUAMA

BERKANE - 63300 بركان بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

7401

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   08

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

 MAROUANE TRAVAUX ET

.GARDIENNAGE

غرض بلشركة بإيجاز : 

حديدية  رشياء  مكشطة  بائع   -

قدينة

أو  بلعامة  بملباني  أمن  شركة   -

بلخاصة

إنشاءبت  أو  أعنا8  مقاو8   -

متنوعة

 RUE 316 : عنوبن بملقر بالجتناعي

  NR 14 HAY EL MOUKAOUAMA

BERKANE - 63300 بركان بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 100   : بلسيدة فاطنة بلزغالي  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلزغالي   فاطنة  بلسيدة 
بملقاومة  حي   316 زنقة   9 عنوبنه)ب) 

بركان 63300 بركان بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيدة فاطنة بلزغالي عنوبنه)ب) 
بركان  بملقاومة  حي   316 زنقة   9

63300 بركان بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   14 بتاليخ  بالبتدبئية ب 4كان  

0)0) تحت لقم 0)0)/418.
33I

SAOURI EL MAHDI

BSBT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

SAOURI EL MAHDI
 NUM 44,RESIDENCE ASSEDK,
 ANGLE RUES LAHOR ET SAYED

 KOTB,TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

BSBT شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة 

باللدن ، بقامة مو�شى ، طابق 6 ، 
لقم 9) - 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
108837

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   10
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

.BSBT : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها
 ، : بالتجال  غرض بلشركة بإيجاز 
تحويل و بستعنا8 بلخشب  في جنيع 

حاالته.
زنقة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
باللدن ، بقامة مو�شى ، طابق 6 ، لقم 

9) - 90000 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلطيب  بن  سفيان  بلسيد 
ببن  زنقة   1 بل 4بنص  عنوبنه)ب) 
طنجة   90000  31 لقم  بلبيضال 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلطيب  بن  سفيان  بلسيد 
ببن  زنقة   1 بل 4بنص  عنوبنه)ب) 
طنجة   90000  31 لقم  بلبيضال 

طنجة
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   14 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 5491.
34I

FIDUNIVERSEL

أبيالزو
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

أبيالزو شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 6) شالع 
مرس سلطان طابق 1 لقم 3 - 
0700)  بلدبلبلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475861

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   17
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
بإلقتضاء بنختصر تسنيتها : أبيالزو.

بالستي4بد   : غرض بلشركة بإيجاز 
وبلتصدير .

6) شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 
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مرس سلطان طابق 1 لقم 3 - 0700)  
بلدبلبلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

بلعزوزي  عبدبللطيف  بلسيد 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : بلعزوزي  عبدبللطيف  بلسيد   

1000 بقينة 100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلعزوزي  عبدبللطيف  بلسيد 
فيل فربنش صاون فرنسا  عنوبنه)ب) 

69400 فيل فربنش  فرنسا.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلعزوزي  عبدبللطيف  بلسيد 
فيل فربنش صاون فرنسا  عنوبنه)ب) 

69400 فيل فربنش  فرنسا
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749810.
35I

بلعيون بستشالبت

SAHARA COTSER GBS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بلعيون بستشالبت
لقم 31 شالع بالمي4 موالي عبد هللا ، 

70000، بلعيون بملغرب
SAHARA COTSER GBS شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي طريق 
بلسنالة بوكربع عقال عدد 

684/17)1 - 70000 بلعيون بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
33409

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   09

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SAHARA COTSER GBS
ما  كل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
يتعلق بنشاط بلبناء بالشغا8 بلعامة، 

بلنقل، بالست4بد وبلتصدير....
 : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
عدد  عقال  بوكربع  بلسنالة  طريق 
684)17/1 - 70000 بلعيون بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سنود  ببربهيم  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  سنود  ببربهيم  بلسيد 
بلزلقطوني  فيال سنود شالع محند 
بلحي بالدبلي  70000 بلعيون بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  سنود  ببربهيم  بلسيد 
بلحي  بلزلقطوني  شالع  سنود  فيال 

بالدبلي 70000 بلعيون بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 13 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 436).
36I

MAY CONSULTING

EVOLUTION AUTO
إعالن متعدد بلقربلبت

MAY CONSULTING
7 زنقة بملالزم فرناند الفيليت ، 
0300)، بلدبلبلبيضاء بملغرب

EVOLUTION AUTO »شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: حي 
موبالكة مجنوعة 8 لقم 5 بلطاببق 

بالو8 سيدي بل 4نو�شي - - بلدبل 
بلبيضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.4(6517
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 15 شتن 4 0)0)
تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :01 لقم  قربل 
مايلي: تغيي4 بلنشاط

على  ينص  بلذي   :0( لقم  قربل 
مايلي: نقل برسهم

على  ينص  بلذي   :03 لقم  قربل 
مايلي: بالستقالة وتعيين مدير جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
بلنظام برسا�شي بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :0( لقم  بند 
نشاط  بلى  بلنشاط  تغيي4  مايلي: 

جديدهو نقل بلسلع 
ينص  بلذي   :07 و   06 لقم  بند 
على مايلي: نقل 500 سهم  من بلسيد 

جوبد جلبي بلى بلسيد عبد هللا جلبي
على  ينص  بلذي   :(3 لقم  بند 
جلبي   جوبد  بلسيد  بستقالة  مايلي: 
وتعيين بلسيد عبد هللا جلبي مديرب 

للشركة ملدة غي4 محددة
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 09 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749160.
37I

FIDUNIVERSEL

اب تو طرونس سيرفيس
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

بب تو طرونس سي4فيس شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 6) شالع 
مرس سلطان طابق 1 لقم 3 - 
0700)  بلدبلبلبيضاء. بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475853

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (7
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
بب تو   : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

طرونس سي4فيس.
بلنقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلدولي.
6) شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 
مرس سلطان طابق 1 لقم 3 - 0700)  

بلدبلبلبيضاء. بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 5.000   : بنشرنية  بلسيد زكرياء 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 5.000   : بلبقا8  لشيد  بلسيد  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 5000  : بنشرنية  زكرياء  بلسيد   

بقينة 100 دلهم.
 5000  : بلبقا8  لشيد  بلسيد  

بقينة 100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بنشرنية عنوبنه)ب)  بلسيد زكرياء 
301 تجزئة نصرهللا  6100) برشيد 

بملغرب.
عنوبنه)ب)  بلبقا8  لشيد  بلسيد  
دوبل بيت عثنان بحساين بيت بينول 

برودبية 53)40 مربكش بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بنشرنية عنوبنه)ب)  بلسيد زكرياء 
301 تجزئة نصرهللا  6100) برشيد 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749788.

38I
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YG ET ASSOCIES

 MOROCCO REIT
MANAGEMENT
إعالن متعدد بلقربلبت

YG ET ASSOCIES
165 شالع عبد بملومن 

بلعنالة B بلطابق 3 ، 0000)، 
CASABLANCA MAROC

 MOROCCO REIT
MANAGEMENT »شركة  

بملساهنة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: حي 
أنفا كلوب لياض أنفا 59 بلوك 
أ 1 بلطابق 7 لقم 74  - 0370) 

بلدبلبلبيضاء بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 
.354771

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 0) شتن 4 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بستنربل نشاط بلشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
على  ينص  بلذي   :19 لقم  بند 
مايلي: عدم حل بلشركة و بستنربلية 

نشاطها
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749800.
39I

MCDF

SUD ICE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

MCDF
 rue daoud eddahiri ، ,1(3
20330، Casablanca Maroc

SUD ICE شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

 rue ,1(3 وعنوبن مقرها بإلجتناعي
 daoud eddahiri 123, rue daoud
 eddahiri 20330 CASABLANCA

بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.(39(7

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   (0(0 يوليوز   (7 في  بملؤلخ 
بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
أي  دلهم«   10.000.000« قدله 
إلى  دلهم«   ((.500.000« من 
طريق  عن  دلهم«   3(.500.000«
بلشركة  ديون  مع  مقاصة  إجربء    :

بملحددة بملقدبل و بملستحقة.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )74973.
40I

Arithmetic Compta 

)GAF CLEAN( كاف كلين
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

Arithmetic Compta
117 شالع موالي عبد بلعزيز )بقامة 

بلريان) بملكتب لقم 4 ، 14000، 
بلقنيطرة بملغرب

كاف كلين )GAF CLEAN) شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي ملتقى 
شالع مصطفى بلربفعي وشالع 

طنجة إقامة بالزول 14 مكتب لقم 
07  - 14000 بلقنيطرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

56673
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (5
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
كاف   : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.(GAF CLEAN( كلين
غرض بلشركة بإيجاز :    تنظيف 
بالشغا8 بملختلفة    / بملتاجر وبلشقق 

بو بلبناء / بالستي4بد وبلتصدير.

ملتقى   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

شالع مصطفى بلربفعي وشالع طنجة 

 -   07 مكتب لقم   14 بالزول  إقامة 

14000 بلقنيطرة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99  سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد عز بلدين بيت مبالك :  600 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيدة لجاء زلوب8  :  00) حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 100   : بلسيد فتح هللا حندي  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد هشام باديس :  100 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

مبالك  بيت  بلدين  عز  بلسيد 

عنوبنه)ب) لقم 877 شالع كاف قطاع 

8 حي بلسالم  11000 سال بملغرب.

عنوبنه)ب)  زلوب8   لجاء  بلسيدة 

بلوك د لقم 361 بوالد بوجيه  14000 

بلقنيطرة بملغرب.

بلسيد فتح هللا حندي  عنوبنه)ب) 

شقة   (6 عنالة  بلعربي ب)  بملغرب 

)1 14000 بلقنيطرة بملغرب.

عنوبنه)ب)  باديس  هشام  بلسيد 

إقامة سكني عنالة 01 شقة لقم 401 

0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

مبالك  بيت  بلدين  عز  بلسيد 

عنوبنه)ب) لقم 877 شالع كاف قطاع 

8 حي بلسالم  11000 سال بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

تحت   - بتاليخ  بالبتدبئية بالقنيطرة  

لقم -.

41I

ADVISORY PARTNERS

D.M FILALI
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

ADVISORY PARTNERS
 Bd Abdelmoumen ,165

 Quartier des Hôpitaux Imm A
 1ER étage Casablanca ، 20160،

Casablanca Maroc
D.M FILALI شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي مركز 

بلرياض61 تقاطع شالع اللة بلياقوة 
مع شالع مصطفى بملعاني لقم 69 
بلطابق ) - 00)0) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.414659

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تنت   (0(0 أكتوبر   0( في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
مصطفى بيت  )ة)  تفويت بلسيد 
حصة بجتناعية من   1.000 بلفاللي 
أصل 1.000 حصة لفائدة  بلسيد )ة)  
بسامة بيت بلفاللي بتاليخ )0 أكتوبر 

.(0(0
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749799.
4(I

MON COMPTABLE SARL

SAL HAL MAROC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

SAL HAL MAROC شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طول 

بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 14 زنقة 

سيدي بلعباس بلطابق بالو8 - 
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60000 وجدة بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.(5347

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
016) تقرل حل  19 دجن 4  بملؤلخ في 
بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 
مبلغ لأسنالها    SAL HAL MAROC
مقرها  وعنوبن  دلهم   100.000
بلعباس  زنقة سيدي   14 بإلجتناعي 
بلطابق بالو8 - 60000 وجدة بملغرب 
نتيجة 8 : عدم تحقيق بلهدف بلذي 

أسست رجله.
زنقة    14 و حدد مقر بلتصفية ب 
 - بالو8   بلطابق  بلعباس   سيدي 

60000 وجدة بملغرب. 
و عين:

عبد سالمة  بلسيد)ة) مصطفى   
د  ب     59 فالكناست  عنوبنه)ب)  و 
1034 بمست4دبم هولندب كنصفي )ة) 

للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
يناير   03 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

017) تحت لقم 5).
43I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

AMEZIANE CITY
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
AMEZIANE CITY  شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 16, 
عنالة 39 , تجزئة حفيضة , مرجان 

)  - 50050 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

50969

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   0(

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. AMEZIANE CITY

غرض بلشركة بإيجاز : - 

أشغا8 مختلفة و أشغا8 بلبناء. 

بلطرقات  أشغا8   -

وبلشبكات بملختلفة.

أشغا8 بلتعني4..  -
 ,16 لقم   : عنوبن بملقر بالجتناعي 

مرجان   , تجزئة حفيضة   ,  39 عنالة 

)  - 50050 مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بمزيان   خالد  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بمزيان   خالد  بلسيد 
لقم 84 تجزئة بلزهوة عين معزة م ج 

50000 مكناس بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بمزيان   خالد  بلسيد 
لقم 84 تجزئة بلزهوة عين معزة م ج 

50000 مكناس بملغرب

تم بإليدبع بلقانوني ب-  بتاليخ 14 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 45)3.

44I

MCDF

BP FACTORY
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
بستنربل نشاط بلشركة

MCDF
 rue daoud eddahiri ، ,1(3
20330، Casablanca Maroc
BP FACTORY »شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد«

 Angle :وعنوبن مقرها بالجتناعي
 rue de Normandie et rue Abou
Yaala Ifrani - 20100 بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.
»بستنربل نشاط بلشركة«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 
.(39(9

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
تقرل ما   (0(0 شتن 4   14 بملؤلخ في 

يلي:
1.    قربل بعدم حل بلشركة لغم 

بلخسائر بملسجلة.
بلشركة  لأسنا8  تخفيض      .(

بنبلغ يساوي 10 دلهم
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749733.
45I

Cabinet Comptable Marzofid

NACOVAW SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
NACOVAW SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي عنالة 

لقم 9 بلطابق بلتالث شقة لقم )1 
إقامة بل 4كة تكيوين أكادير - )8065 

أغادير بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

44589
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   17
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.NACOVAW SARL
شركة   •  : بإيجاز  غرض بلشركة 

أعنا8 بلبناء بملختلفة ،
• بلبناء وبرشغا8 بلعامة »بلصرف 
وبلطرق  وبلجسول  وبلطرق  بلصحي 

وبلتننية ... إلخ ،
• بلهندسة بملدنية وأعنا8 بلطرق 
 ، بملعدبت  وبستئجال   ، وبلنقل   ،

وبستغال8 بملحاجر .
تنسيق    ، إدبلة بملشروع  إتقان  
بملربقبة   ، مربقبة بلجودة    ، برعنا8 

وبلتتبع بلبعدي،وكدى 
أعنا8  لجنيع  وبلتتبع  بملربقبة 

بلهندسة بملدنية.
عنالة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 1( بلطابق بلتالث شقة لقم   9 لقم 
إقامة بل 4كة تكيوين أكادير - )8065 

أغادير بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
500 حصة  بلسيد لحسن أوبال :  

بقينة 100 دلهم للحصة .
500 حصة    : بلسيد خالد وكربل 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  أوبال  لحسن  بلسيد 
  41000 دوبل تيزي تولوكلت شيشاوة 

شيشاوة بملغرب.
عنوبنه)ب)  وكربل  خالد  بلسيد 
 85000 ) تزنيت  78 حي بملسي4ة  لقم 

تزنيت بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
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وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  أوبال  لحسن  بلسيد 
  41000 دوبل تيزي تولوكلت شيشاوة 

شيشاوة بملغرب
عنوبنه)ب)  وكربل  خالد  بلسيد 
 85000 ) تزنيت  78 حي بملسي4ة  لقم 

تزنيت بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   08 بتاليخ  بلتجالية باكادير  

0)0) تحت لقم 96597.
46I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

TAYBA SMART
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°(7
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
TAYBA SMART  شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
مجنع بلخي4 لقم 8)7  - 6000) 

سطات بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
61(7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   05
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 TAYBA : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

. SMART
بعنا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

متنوعة للبناء.
تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 (6000  -   7(8 لقم  بلخي4  مجنع 
سطات بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

بنطيبي  بملجيد  عبد  بلسيد 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بنطيبي  بملجيد  عبد  بلسيد 
لقم  بلخي4  مجنع  تجزئة  عنوبنه)ب) 
سطات   (6000 بلتاني  بلطابق   7(8

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بنطيبي  بملجيد  عبد  بلسيد 
لقم  بلخي4  مجنع  تجزئة  عنوبنه)ب) 
سطات   (6000 بلتاني  بلطابق   7(8

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بسطات  بتاليخ 14 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 0)/1)11.
47I

FIDUNARA

 LE PARADIS DES ENFANTS
PRIVE

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

FIDUNARA
زنقة 30 لقم 155 حي موالي عبد هللا 
عين بلشق بلدبلبلبيضاء ، 60)0)، 

بلدبلبلبيضاء بملغرب
 LE PARADIS DES ENFANTS
PRIVE شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلنوبصر ي 
4 ل لقم 31 منطقة بلصناعية بوالد 

صالح - )718) بلنوبصر بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
448615

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (019 أكتوبر   ((
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 LE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PARADIS DES ENFANTS PRIVE
دبل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

حضانة.
بلنوبصر   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
ي 4 ل لقم 31 منطقة بلصناعية بوالد 

صالح - )718) بلنوبصر بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 019) سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلسيدة خديجة زلوب8 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيدة خديجة زلوب8 عنوبنه)ب) 
133 شالع عبدهللا بن ياسين شقة 4 
بلدبلبلبيضاء   (0(60 بلدبلبلبيضاء 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيدة خديجة زلوب8 عنوبنه)ب) 
133 شالع عبدهللا بن ياسين شقة 4 
بلدبلبلبيضاء   (0(60 بلدبلبلبيضاء 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 19 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

نون 4 019) تحت لقم -.
48I

Finconseil

PLUMERIA INVEST
شركة بلتضامن

تأسيس شركة مدنية عقالية

Finconseil
 bd zerktouni ، 20200، 140

casablanca maroc

PLUMERIA INVEST »شركة مدنية 
عقالية«

وعنوبن مقرها بإلجتناعي: 61 شالع 
الال ياقوت لقم 69 بلطابق ) - بلدبل 

بلبيضاء بملنلكة بملغربية
»تأسيس شركة مدنية عقالية«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: -
 15 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
شركة  تأسيس  تقرل   (0(0 أكتوبر 

مدنية عقالية ذبت بلبيانات بلتالية:
متبوعة  بلشركة،  تسنية   -
تسنيتها:  بنختصر  بإلقتضاء،  عند 

PLUMERIA INVEST
إدبلة  بإيجاز:  بلشركة  غرض   -

بملنتلكات
- عنوبن بملقر بالجتناعي: 61 شالع 
الال ياقوت لقم 69 بلطابق ) - بلدبل 

بلبيضاء بملنلكة بملغربية
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة   -

بلشركة )سنة): 99
 10.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:   -

دلهم
- مبلغ بلحصص بلنقدية: - دلهم

مع  بلعينية  بلحصص  مبلغ   -
وصف موجز لها وتقييم لها: - دلهم، -

-        بيانات حو8 بلشركاء
 برشخاص بلطبيعيون: 

- بلسيد)ة) علي بوزوبع بصفته)ب) 
موالي  ب:  عنوبنه  وبلكائن  شريك 
93 كاليفولنيا - بلدبل  06 لقم  دليس 

بلبيضاء بملنلكة بملغربية
سالوي  زينب  بلسيد)ة)   -
بصفته)ب) شريك وبلكائن عنوبنه ب: 
موالي دليس 06 لقم 93 كاليفولنيا - 

بلدبل بلبيضاء بملنلكة بملغربية
 برشخاص بملعنويون: 

 - بصفتها  بلتضامن«  »شركة   -  -
وبلكائن مقرها بإلجتناعي ب: - - - -

عند  بلتجالي  بلسجل  لقم 
بالقتضاء: -

بملنثل بلدبئم: -
-        برسناء بلشخصية وبلعائلية 
وصفات وموبطن وصفات بلشركاء أو 
برغيال بلذين يحق لهم إلزبم بلشركة 

بتجاه بلغي4:
 برشخاص بلطبيعيون: 
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- بلسيد)ة) علي بوزوبع بصفته)ب) 
مدير وبلكائن عنوبنه ب: موالي دليس 
06 لقم 93 كاليفولنيا - بلدبل بلبيضاء 

بملنلكة بملغربية
 برشخاص بملعنويون: 

 - بصفتها  بلتضامن«  »شركة   -  -
وبلكائن مقرها بإلجتناعي ب: - - - -

عند  بلتجالي  بلسجل  لقم 
بالقتضاء: -

بلتجالي  بلسجل  في  بلتقييد  تم  
بتاليخ - تحت لقم -.

49I

ste cofiguer sarl

STE CHIGUER ENERGIE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE CHIGUER ENERGIE شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بمللك 

بملسمى شهاب 4 تجزئة شهاب   - 
35100 جرسيف بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
1897

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   16
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CHIGUER ENERGIE
تثبيت   -  : بإيجاز  غرض بلشركة 

وبصالح لوحات بلطاقة بلشنسية. 
- بنجاز ودلبسة مشاليع بلتنقيط

 - بشغا8 مختلفة بو بشغا8 بلبناء.
بمللك   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 - شهاب    تجزئة   4 شهاب  بملسمى 

35100 جرسيف بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 400   : لفضيل  شيكر  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 300 بلسيد شيكر شرف بلدين :  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
300 حصة    : بلسيدة شيكر منال 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  لفضيل  شيكر  بلسيد 
بلوك 10 لقم )0 بملنتزه )0 بيت وال8 

عرمة  ))500 مكناس بملغرب.
بلدين  شرف  شيكر  بلسيد 
بلسادس  محند  شالع  عنوبنه)ب) 

35100 جرسيف بملغرب.
عنوبنه)ب)  منال  شيكر  بلسيدة 
 35100 بلسادس  محند  شالع 

جرسيف بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  لفضيل  شيكر  بلسيد 
بلوك 10 لقم )0 بملنتزه )0 بيت وال8 

عرمة  ))500 مكناس بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بجرسيف   بالبتدبئية 
أكتوبر 0)0) تحت لقم 0)0)/890.
50I

Cabinet LAMRINI HADI

 PEINTURE AL ANAQA SARL
AU

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
حل شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شالع إبن سينا بلناضول ، 

000)6، بلناضول بملغرب
 PEINTURE AL ANAQA SARL AU
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)في 

طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

بويلغنان بلعروي بلناظول - 550)6 
بلناظول بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.15381
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   (0(0 أكتوبر   15 في  بملؤلخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 
 PEINTURE AL ANAQA SARL
 100.000 لأسنالها  مبلغ    AU
بإلجتناعي حي  دلهم وعنوبن مقرها 
 6(550  - بويلغنان بلعروي بلناظول 

بلناظول بملغرب نتيجة 8 : ال�شيء.
حي  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
 6(550  - بويلغنان بلعروي بلناظول 

بلناظول بملغرب. 
و عين:

و  بملومني   سفيان   بلسيد)ة) 
بلعروي  بويلغنان  حي  عنوبنه)ب) 
بملغرب  بلناظول   6(550 بلناظول 

كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )316.
51I

ADVISORY PARTNERS

 MASSADER
DEVELOPMENT

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
 Bd Abdelmoumen ,165

 Quartier des Hôpitaux Imm A
 1ER étage Casablanca ، 20160،

Casablanca Maroc
 MASSADER DEVELOPMENT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 7 زنقة 
سبتة بقامة لبمي بلطابق بلتاني لقم 
بملكتب 8 - 0100) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

475833

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   14
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MASSADER DEVELOPMENT
غرض بلشركة بإيجاز : 

بلتصنيع   , - بالستي4بد و بلتصدير 
بملوبد  وتوزيع  وبيع  وتخزين  بملحلي 

بلغذبئية.
- أي نشاط لالستي4بد أو بلتصدير 
أو بلتصنيع أو بلتغليف أو بلتخزين أو 
بلبيع بالجنلة أو بلتوزيع أو بستخربج 

بلباطني
 للنوبد بلخام وبملعدبت وبملنشآت 
دون أن تكون هذه بلقائنة شاملة   ،
وبرنظنة  للقوبنين   

ً
وفقا وذلك   ،

بلجهات  ملوبفقة  ويخضع  بلنافذة 
بملختصة وبلحصو8 على بلت4بخيص 

بلالزمة.
- تجالة؛

- بستي4بد وتصدير ؛
جنيع بلعنليات   ، وبشكل عام   -
 ، بملدنية   ، بلعقالية  أو  بملنقولة 
بلتي  وبلصناعية  بملالية   ، بلتجالية 
مباشر  غي4  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 
بالهدف بالجتناعي أو بلتي من بملرجح 

أن تعزز تننيتها..
زنقة   7  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
سبتة بقامة لبمي بلطابق بلتاني لقم 
بلبيضاء  بلدبل   (0100  -  8 بملكتب 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 MASDAR DEV :  400 بلشركة 
حصة بقينة 40.000 دلهم للحصة .

 GEMMARIA TRADE بلشركة 
دلهم   (0.000 حصة بقينة   :  (00

للحصة .
 MASDAE EDGE :  400 بلشركة
حصة بقينة 40.000 دلهم للحصة .



14797 الجريدة الرسميةعدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0)) 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

 MASDAR DEV بلشركة 
لبمي  بقامة  زنقة سبتة   7 عنوبنه)ب) 
 (0100 8 بلطابق بلتاني لقم بملكتب 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
 GEMMARIA TRADE بلشركة 
لبمي  بقامة  زنقة سبتة   7 عنوبنه)ب) 
 (0100 8 بلطابق بلتاني لقم بملكتب 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
 MASDAE EDGE بلشركة 
لبمي  بقامة  زنقة سبتة   7 عنوبنه)ب) 
 (0100 8 بلطابق بلتاني لقم بملكتب 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلعسري   يوسف  بلسيد  
 (5 بملقيم في بلعنوبن لقم  عنوبنه)ب) 
شالع ميشا8 أنج طابق  3 شقة 7 حي 
لبسين 00)0) بلدبل بلبيضاء بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749600.
5(I

Cabinet LAMRINI HADI

 PEINTURE AL ANAQA SARL
A U

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
قفل بلتصفية

Cabinet LAMRINI HADI
18,شالع إبن سينا بلناضول ، 

000)6، بلناضول بملغرب
 PEINTURE AL ANAQA SARL A U

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي : حي  

بويلغنان بلعروي بلناظول - 550)6 
بلناظول بملغرب.
قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
.15381

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تقرل حل  05 شتن 4  بملؤلخ في 
 PEINTURE AL ANAQA SARL A U
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة مبلغ 
وعنوبن  دلهم   100.000 لأسنالها 

بويلغنان  حي   بإلجتناعي  مقرها 
بلناظول   6(550  - بلناظول  بلعروي 

بملغرب نتيجة لال�شيء.
و عين:

و  بملومني  سفيان   بلسيد)ة) 
بلعروي  بويلغنان  حي   عنوبنه)ب) 
بملغرب  بلناظول   6(550 بلناظول 

كنصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
حي   وفي   (0(0 شتن 4   05 بتاليخ 
 6(550  - بويلغنان بلعروي بلناظول 

بلناظول بملغرب.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالناضول  بتاليخ 1) شتن 4 

0)0) تحت لقم 3164.

53I

socomif sarl

MAAMOURA INFO SARL
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

socomif sarl
زنقة محند بلحصالي عنالة 35 شقة 

لقم ) ، 14005، بلقنيطرة بملغرب
  MAAMOURA INFO SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة )10 
معنولة لقم م3 - 14000 بلقنيطرة  

بملغرب .
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.30791

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   (0(0 أكتوبر   07 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
»700.000 دلهم« أي من »300.000 
عن  دلهم«   1.000.000« إلى  دلهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )7964.

54I

MODYANI SARL

 EL FERCHEM COMPANY
SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ABDELLAH N 451B 1ER ETAGE
 N 1 FNIDEQ، 93100، FNIDEQ

MAROC
 EL FERCHEM COMPANY SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN
 ABDELLAH N 451 B 1 ER ETAGE

N 1  - 93100 FNIDEQ MAROC
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(7731
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   05
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 EL  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.FERCHEM COMPANY SARL
غرض بلشركة بإيجاز : بستي4بد و 
توزيع : جنيع موبد بلبناء  - بملنظفات 

ومنتجات بلعناية وبلتجنيل.
 : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN
 ABDELLAH N 451 B 1 ER ETAGE

.N 1  - 93100 FNIDEQ MAROC
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 500   : بلفرشم   حنزة  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 500   : بلسيد عبد بالله بلفرشم 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلسيد حنزة بلفرشم  
 39 بلحي بلجديد زنقة بلريصاني لقم 

93100 بلفنيدق بملغرب.
بلفرشم  بالله  عبد  بلسيد 
ببن  شالع  بلجديد  بلحي  عنوبنه)ب) 
 93100 39 لشد زنقة بلريصاني لقم 

بلفنيدق بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلسيد حنزة بلفرشم  
 39 بلحي بلجديد زنقة بلريصاني لقم 

93100 بلفنيدق بملغرب
بلفرشم  بالله  عبد  بلسيد 
ببن  شالع  بلجديد  بلحي  عنوبنه)ب) 
لشد زنقة بلريصاني لقم 39  93100 

بلفنيدق بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بتطوبن  بتاليخ 09 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 4707.
55I

SENS TRANS SARL AU

BOUJIDA LOTFI SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

BOUJIDA LOTFI SARL
تجزئة بسيل بقامة بسيل لقم 1 
طريق تطوبن ، 90000، طنجة 

بملغرب
BOUJIDA LOTFI SARL  شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
بسيل بقامة بسيل لقم 1  طريق 
تطوبن - 90000  طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

108835
 10 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 شتن 4 
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
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. BOUJIDA LOTFI SARL
- بستي4بد   : غرض بلشركة بإيجاز 

وتصدير بملنتجات بلغذبئية
-بستي4بد وتصدير 

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
طريق    1 لقم  بسيل  بقامة  بسيل 

تطوبن - 90000  طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 500   : بوجيدة  مروبن  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
بلسيد مروبن لطفي :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد مروبن بوجيدة عنوبنه)ب) 
 4 ) زنقة ب مكرل  لقم  حي بلجي4بلي 

90000 طنجة بملغرب.
عنوبنه)ب)  لطفي  مروبن  بلسيد 
حي م 4وكة زنقة 11 لقم 73 90000 

طنجة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد مروبن بوجيدة عنوبنه)ب) 
 4 ) زنقة ب مكرل  لقم  حي بلجي4بلي 

90000 طنجة بملغرب
عنوبنه)ب)  لطفي  مروبن  بلسيد 
حي م 4وكة زنقة 11 لقم 73 90000 

طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   14 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 34751).
56I

AMBER PRESSING

AMBER PRESSING
إعالن متعدد بلقربلبت

AMBER PRESSING
 RES LE RUBIS IMM 6 APPT
 6  IZDIHAR MARRAKECH ،

40060، MARRAKECH MAROC
AMBER PRESSING »شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: بقامة 
ليغوبيس عنالة 6 شقة لقم 6 بزدهال 

مربكش - 40060 مربكش بملغرب .
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 
.106(03

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 07 شتن 4 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 
قربل لقم 1 : بلذي ينص على مايلي: 
 AMBER من  بلشركة  بسم  تغيي4 

CHIQUA PAT بلى PRESSING
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
تغيي4 نشاط بلشركة بلى صنع و بيع 

بلخ ز و بلحلويات 
على  ينص  بلذي   :3 لقم  قربل 
تغيي4 بملقر بالجتناعي للشركة  مايلي: 
9, كوديات  14, محل لقم  بلى لينرود 
لعبيد دوبل بلفربن بلطريق بلرئيسية 

مربكش
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بلذي ينص   :4 و   3 و   ( بند لقم 
على مايلي: بملوبفقة على تعديل بملوبد 

)و 3 و4
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
)1 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 6508.
57I

ripartners sarl

V EMPLOI
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ripartners sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc
V EMPLOI  شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بلفرح 
تجزئة لقم 113 سيدي بوزيد بسفي 

- 46000 بسفي بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
10845

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   08
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 V  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. EMPLOI
بلتوفيق   : بإيجاز  غرض بلشركة 

بين طلبات وعروض بلعنل 
تتعلق  أخرى  خدمة  أي  عرض 
بالبحث عن عنل أو تهدف إلى تعزيز 

بلتكامل بملنهي لطلبات بلعنل
وضعهم  بهدف  موظفين  تعيين   

مؤقًتا تحت تصرف »بملستخدم« .
عنوبن بملقر بالجتناعي : حي بلفرح 
تجزئة لقم 113 سيدي بوزيد بسفي - 

46000 بسفي بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد بملصطفى بودبلية  :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بودبلية   بملصطفى  بلسيد 
01 زنقة مرجان حي بلفرح  عنوبنه)ب) 
بسفي   46000 بسفي  بوزيد  سيدي 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بودبلية   بملصطفى  بلسيد 
01 زنقة مرجان حي بلفرح  عنوبنه)ب) 
بسفي   46000 بسفي  بوزيد  سيدي 

بملغرب
 - بتاليخ  تم بإليدبع بلقانوني ب-  

تحت لقم -.
58I

FIDUGEC

 RADIA DISTRIBUTION ET

IMPORT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

FIDUGEC

 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD OUED TENSIFT

 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC

 RADIA DISTRIBUTION ET

IMPORT شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي )0) 

شالع عبد بملومن بلطابق بالل�شي 
لقم 5 بلدبل بلبيضاء - 0330) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.41(373

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

0)0) تقرل حل  11 غشت  بملؤلخ في 

بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 

 RADIA DISTRIBUTION ET

 100.000 مبلغ لأسنالها    IMPORT

 (0( دلهم وعنوبن مقرها بإلجتناعي 

بالل�شي  بلطابق  بملومن  عبد  شالع 
0330) بلدبل   - 5 بلدبل بلبيضاء  لقم 

توقيف   :  8 نتيجة  بملغرب  بلبيضاء 

بلنشاط.

 (0( ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

بالل�شي  بلطابق  بملومن  عبد  شالع 
0330) بلدبل   - 5 بلدبل بلبيضاء  لقم 

بلبيضاء بملغرب. 

و عين:

بلسيد)ة) مصطفى  بيت خالي علي 
حي بوجدول   33 زنقة   5 و عنوبنه)ب) 

بملغرب  بلبيضاء  بلدبل   (0510

كنصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

بملخابرة و محل تبليغ بلعقود وبلوثائق 

بملتعلقة بالتصفية.
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باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 01 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 744574.
59I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

M-A-D OPTIC
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°(7
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
M-A-D OPTIC شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
بلتننية زنقة سايس بلرقم 9 - 

6000) سطات بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
61(3

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   05
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 M-A-D : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.OPTIC
بخصائي   : غرض بلشركة بإيجاز 

نظالبت.
تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 -  9 بلرقم  سايس  زنقة  بلتننية 

6000) سطات بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد أكرم ضعلي :  1.000 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  ضعلي  أكرم  بلسيد 
بلتننية زنقة سايس بلرقم 9 6000) 

سطات بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  ضعلي  أكرم  بلسيد 
بلتننية زنقة سايس بلرقم 9 6000) 

سطات بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بسطات  بتاليخ 14 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 0)/1119.
60I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

NANI CONFECTION
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
NANI CONFECTION  شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 157 شالع 
بلقدس, تجزئة بملجد, بلطابق بالو8, 
بلشقة لقم 6, بل 4يد لقم 64 بلعوبمة 

- طنجة - 90000 طنجة بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.105535

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 4) شتن 4 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
بملجد,  تجزئة  بلقدس,  شالع   157«
بل 4يد   ,6 بلشقة لقم  بلطابق بالو8, 
 90000  - طنجة   - بلعوبمة   64 لقم 
طنجة بملغرب« إلى »56, زنقة ب, بملجد, 
تجزئة 799 - طنجة - 90000 طنجة  

بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   13 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 34683).
61I

خ 4ة  بلشرق

SAM CHICKEN
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة
خ 4ة  بلشرق

49 شالع بلبكاي لهبيل بقامة لياض 
بملدينة شقة لقم 3 بركان 49 شالع 
بلبكاي لهبيل بقامة لياض بملدينة 
شقة لقم 3 بركان، 699، بركان 

بملغرب
SAM CHICKEN شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شقة تقع 
بشالع بلبكاي لهبيل إقامة لياض 
بملدينة بلطابق برو8 بلشقة لقم 
3 لقم 49 بركان. - 63300 بركان 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

7399
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   01
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 SAM  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.CHICKEN
عنل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلجزبلة.
عنوبن بملقر بالجتناعي : شقة تقع 
لياض  إقامة  لهبيل  بلبكاي  بشالع 
لقم  بلشقة  برو8  بلطابق  بملدينة 
بركان   63300  - بركان.   49 لقم   3

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 90.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 SAM CHICKEN :  900 بلشركة 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 300  : قسامي  سعيد  بلسيد   
بقينة 100 دلهم.

بلسيد زعربوي محند : 300 بقينة 
100 دلهم.

بلسيد بوشيبة بيوب : 300 بقينة 
100 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد سعيد قسامي عنوبنه)ب) ) 
 63300 زنقة بلكالة حي بلنصر بركان 

بركان بملغرب.
عنوبنه)ب)  محند  زعربوي  بلسيد 
بلفتح  حي  تغاسروت  زنقة   15 لقم 

بركان 63300 بركان بملغرب.
عنوبنه)ب)  بيوب  بوشيبة  بلسيد 
زنقة بلطويات حي بملسي4ة بركان   3(

63300 بركان بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد سعيد قسامي عنوبنه)ب) ) 
 63300 زنقة بلكالة حي بلنصر بركان 

بركان بملغرب
عنوبنه)ب)  محند  زعربوي  بلسيد 
بلفتح  حي  تغاسروت  زنقة   15 لقم 

بركان 63300 بركان بملغرب
عنوبنه)ب)  بيوب  بوشيبة  بلسيد 
زنقة بلطويات حي بملسي4ة بركان   3(

63300 بركان بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   14 بتاليخ  بالبتدبئية ب 4كان  

0)0) تحت لقم 417.

6(I

FIDUORGA

 MORROCCAN CAPITAL
 INDUSTRY AND

LOGISTIQUE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUORGA
 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،
Casablanca MAROC

 Morroccan Capital Industry And
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Logistique شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي فيال 

سيغتيك  بلرقم 1 مكتب 4 شالع 
بلجيش بمللكي - - بن سلينان    

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
6387

 01 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 أكتوبر 
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 Morroccan Capital Industry And

.Logistique
بلغرض   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

من بلشركة هو ،
- جنيع عنليات بلتصنيع وبلتحو8 

وبإلبدبع بلصناعية.
بللوجستية  بلعنليات  جنيع   -

وبلنقل وبلتخزين
بملساحات  وتأجي4  لبناء  منصة   -

بللوجستية
بلعنليات  جنيع   ، عامة  وبصفة 
وبلصناعية  وبلتجالية  بللوجستية 
أو  مباشر  بشكل  بملتعلقة  وبملالية 
 ، أعاله  بملذكول  بال�شيء  مباشر  غي4 
أو بلتي من بملحتنل أن تعزز تنفيذه 

وتطويره..
فيال   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
شالع   4 مكتب   1 بلرقم  سيغتيك  
بلجيش بمللكي - - بن سلينان    بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

1.000.000 دلهم، مقسم كالتالي:
 10.000   : بلسيد عزيز بلبدلبوي 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)   بلبدلبوي  عزيز  بلسيد 
زنقة والد جربل محج والد   04 بلرقم 

سعيد بلسوي�شي - بلرباط  بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)   بلبدلبوي  عزيز  بلسيد 
زنقة والد جربل محج والد   04 بلرقم 

سعيد بلسوي�شي - بلرباط  بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  سلينان   ب ن  بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 334.
63I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ايالينا
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
بيالينا شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل 

بلقلعة بني وليد  - 34000 تاونات  
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
17(9

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   05
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
بإلقتضاء بنختصر تسنيتها : بيالينا.

بالعنا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بملختلفة وبلبناء

بيع بالت بلبناء.
دوبل   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
تاونات    34000  - وليد   بني  بلقلعة 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : بلعسري  عاد8  بلسيد 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد عبد بلرحيم بلنجال :  500 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلعسري  عاد8  بلسيد 
تاونات  بوهودة  بلدلينات  دوبل 

34000 تاونات بملغرب.
بلنجال  بلرحيم  عبد  بلسيد 
زنقة   1 طابق   (11 لقم  عنوبنه)ب) 
زوبغة فاس   3 تجزئة بلعن 4ة س   35

30000 فاس بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلنجال  بلرحيم  عبد  بلسيد 
زنقة   1 طابق   (11 لقم  عنوبنه)ب) 
زوبغة فاس   3 تجزئة بلعن 4ة س   35

30000 فاس فاس
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بتاونات  بتاليخ 14 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 301.
64I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE KHASOU TRS SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°0(
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
STE KHASOU TRS SARL شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي محل 
تجالي في بلطابق بلسفلي شالع 
بملنفلوطي لقم 09  - 000)3 

بلحسينة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

3147
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   01
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.KHASOU TRS SARL
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع
تاجر

بلتصدير و بالستي4بد.
محل   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
شالع  بلسفلي  بلطابق  في  تجالي 
 3(000  -   09 لقم  بملنفلوطي 

بلحسينة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 500   : بلحا�شي  سفيان  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 500   : بوسعيد  خالد  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 500  : بلحا�شي  سفيان  بلسيد   

بقينة 100 دلهم.
بلسيد خالد بوسعيد : 500 بقينة 

100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد سفيان بلحا�شي عنوبنه)ب) 
دبئرة  ملوسة  قيادة  بملخفي  دوبل 
أنجرة  فحص   9415( بلفحص 

بملغرب.
عنوبنه)ب)  بوسعيد  خالد  بلسيد 
سيدي  حي  لوسيكا  منر  بفني  زنقة 

عابد 000)3 بلحسينة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد سفيان بلحا�شي عنوبنه)ب) 
دبئرة  ملوسة  قيادة  بملخفي  دوبل 
أنجرة  فحص   9415( بلفحص 
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بملغرب
عنوبنه)ب)  بوسعيد  خالد  بلسيد 
سيدي  حي  لوسيكا  منر  بفني  زنقة 

عابد 000)3 بلحسينة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالحسينة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 673.
65I

FOUZMEDIA

فسخ عقد التسيير

فسخ عقد تسيي4 حر رصل تجالي 

)برشخاص بلطبيعيون)
فسخ عقد تسيي4 حر رصل تجالي

فسخ عقد بلتسيي4
 01 بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ في 
تم فسخ عقد بلتسيي4    (019 يناير 
بلسيد)ة)  طرف  من  بملوقع  بلحر 
بليامون )بصفته)ب) مالك)ة)  بلعربي  
لألصل بلتجالي) بلحامل)ة) للبطاقة 
  G((73(8 لقم   للتعريف  بلوطنية 
بملنطقة  بالعنوبن  بلقاطن)ة) 
 14000  -   78 بلرقم  بلصناعية 
بدليس   وبلسيد)ة)  بملغرب  بلقنيطرة 
حرب  مسي4)ة)  )بصفته)ب)  بوشنافة 
بلوطنية  للبطاقة  بلحامل)ة)  )ة))  
للتعريف لقم  Z(85043 بلقاطن)ة) 
حي  تريبولي  زنقة   87 بالعنوبن 
تازة بملغرب   35000  - بملغرب بلعربي 
وبملسجل بالسجل بلتجالي باملحكنة 
عدد  تحت   بالقنيطرة  بالبتدبئية 

. 2496-2497-2498
66I

nezha elwassi

S
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

nezha elwassi
 BD. MOHAMMED V. RES .60

 MANSOUR BILLAH 1ER ETAGE
 N°1 EL JADIDA ، 24000، el

jadida marco
S شركة ذبت مسؤولية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلطابق 

بلسفلي )بل 4كة )) حي بلرياض 9)1 
بلجديدة - 4000) بلجديدة  بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
17087

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   05
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

.S : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 
 SERVICES FINANCIERS ET PARA

FINANCIERS  CASH PLUS
 FOURNITURES  DE

BUREAUX
.TRAVAUX DIVERS

بلطابق   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 1(9 حي بلرياض   (( )بل 4كة  بلسفلي 
بلجديدة - 4000) بلجديدة  بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيدة سكينة لحسيني  :  1.000 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

لحسيني   سكينة  بلسيدة 
 ( بلجنوب  نجنة  بقامة  عنوبنه)ب) 
عنالة دب8 شقة 17 بلجديدة 4000) 

بلجديدة  بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
لحسيني   سكينة  بلسيدة 
 ( بلجنوب  نجنة  بقامة  عنوبنه)ب) 
عنالة دب8 شقة 17 بلجديدة 4000) 

بلجديدة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالجديدة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 5491).

67I

cabinet azallad

 EXOTIC إكزوتيك سبايس
SPICES

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
قفل بلتصفية

cabinet azallad

 AV LALLA YACOUT ، 20000، 56

CASABLANCA MAROC

 EXOTIC SPICES إكزوتيك سبايس

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : زنقة 

بحند بلتوكي بقامة بولوك بلطابق 

3 لقم 13 بلدبلبلبيضاء - 0000) 

بلدبلبلبيضاء بملغرب.

قفل بلتصفية
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.36(057

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تقرل حل   (0(0 يناير   (0 بملؤلخ في 

 EXOTIC SPICES إكزوتيك سبايس 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة مبلغ 
وعنوبن  دلهم   100.000 لأسنالها 

مقرها بإلجتناعي زنقة بحند بلتوكي 
 13 لقم   3 بلطابق  بولوك  بقامة 

0000) بلدبلبلبيضاء  بلدبلبلبيضاء - 

ملسي4  مزمن  ملرض  نتيجة  بملغرب 

)شلل  بلشركة  وهوصاحب  بلشركة 

كلي).

و عين:

قدلي و  عبد بلحنيد   بلسيد)ة) 
بلطابق  سطوكهولم  زنقة  عنوبنه)ب) 
بلبيضاء  بلدبل   03 بلشقة  لقم   01

بملغرب  بلبيضاء  بلدبل    (0(50

كنصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

زنقة  وفي   (0(0 غشت   13 بتاليخ 

بلطابق  بولوك  بقامة  بلتوكي  بحند 
 (0000  - بلدبلبلبيضاء   13 لقم   3

بلدبلبلبيضاء بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 09 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749130.
68I

شركة ألتي4فيد ش.م.م

اطلس اليف ستوك
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

شركة ألتي4فيد ش.م.م
زنقة 01 لقم )0 حي بلنجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة بملغرب
بطلس اليف ستوك شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة 6) 

لقم 10  حي بلفتح - 54000 خنيفرة 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
3505

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   05
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
بطلس   : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

اليف ستوك.
تسيي4   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
و  بلفالحي،بلتصدير  بالسستغال8 

بالستي4بد.
 (6 زنقة   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
54000 خنيفرة  10  حي بلفتح -  لقم 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بعربب  ياسي4  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بعربب  ياسي4  بلسيد 
 54000 حي بلفتح    10 لقم   (6 زنقة 
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خنيفرة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بعربب  ياسي4  بلسيد 
 54000 حي بلفتح    10 لقم   (6 زنقة 

خنيفرة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بخنيفرة  بتاليخ 14 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 63).
69I

FOUZMEDIA

MEMPHIS INNOVATION
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
MEMPHIS INNOVATION شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة ببن 

بطوطة بملدينة بلعليا بلشقة لقم 8 - 
14000 بلقنيطرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
56505

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   14
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MEMPHIS INNOVATION
بلت4ويج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
وبيع جنيع بلبنايات  بلبناء  بلعقالي، 
وبلتجالي  بلسكني  لإلستعنا8 

وبلصناعي وبملنهي
بلشربء بلبيع بإلدبلة وبلتسيي4

نشاط تاجر بلعقالبت
في  بملتجددة  بلطاقات  ترويج 

بملناز8 وبلصناعة
إلنتاج  شنسية  مجاالت  إنشاء 

بلطاقة بملهربائية.

: زنقة ببن  عنوبن بملقر بالجتناعي 
بطوطة بملدينة بلعليا بلشقة لقم 8 - 

14000 بلقنيطرة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  مليكة  بلسيدة صادق 

بلقنيطرة 14000 بلقنيطرة بملغرب.
بلسيد بقدبدلي بدليس عنوبنه)ب) 

بلقنيطرة 14000 بلقنيطرة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بقدبدلي  بلسيدة فاطنة بلزهربء 
عنوبنه)ب) بلقنيطرة 14000 بلقنيطرة 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
تحت   - بتاليخ  بالبتدبئية بالقنيطرة  

لقم -.
70I

خ 4ة  بلشرق

 INTERNATIONAL
CONSTRUCTION HOUSE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة
خ 4ة  بلشرق

49 شالع بلبكاي لهبيل بقامة لياض 
بملدينة شقة لقم 3 بركان 49 شالع 
بلبكاي لهبيل بقامة لياض بملدينة 
شقة لقم 3 بركان، 699، بركان 

بملغرب
 INTERNATIONAL

CONSTRUCTION HOUSE شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شقة تقع 
بزنقة مكناس حي بلحسني لقم 0) 
منر لقم 1 بركان - 63300 بركان 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

7397
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (8
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
متبوعة  بلشركة  تسنية 
بنختصر  بإلقتضاء  عند 
 INTERNATIONAL  : تسنيتها 

.CONSTRUCTION HOUSE
منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي.
شقة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
تقع بزنقة مكناس حي بلحسني لقم 
0) منر لقم 1 بركان - 63300 بركان 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 INTERNATIONAL بلشركة 
 CONSTRUCTION HOUSE
دلهم   100 بقينة  حصة   :  1.000

للحصة .
 500  : بلزوياتي  بلياس  بلسيد   

بقينة 100 دلهم.
 500  : بلزخنيني  محند  بلسيد 

بقينة 100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد بلياس بلزوياتي عنوبنه)ب) 
 (0 لقم  بلحسني  مكناس حي  بزنقة 
منر لقم 1 بركان بركان 63300 بركان 

بملغرب.
بلسيد محند بلزخنيني عنوبنه)ب) 
حي بملسي4ة لبس بملاء بلناظول 000)6 

بلناظول بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد بلياس بلزوياتي عنوبنه)ب) 
 (0 لقم  بلحسني  مكناس حي  بزنقة 
بركان   63300 بركان    1 لقم  منر 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   14 بتاليخ  بالبتدبئية ب 4كان  

0)0) تحت لقم 416.
71I

FOUZMEDIA

UNIVERS YASMINE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
UNIVERS YASMINE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي )) زنقة 
برمي4ة عائشة بلشقة 3 - 14000 

بلقنيطرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

56431
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (8
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.UNIVERS YASMINE
بستغال8   : غرض بلشركة بإيجاز 

منز8 فندق.
زنقة   ((  : عنوبن بملقر بالجتناعي 
 14000  -  3 بلشقة  عائشة  برمي4ة 

بلقنيطرة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  دخاني  فايزة  بلسيدة 

بلقنيطرة 14000 بلقنيطرة بملغرب.
بمها�شي  بمين  محند  بلسيد 
عنوبنه)ب) بلرقم 135 تجزئة بملنزه بئ4 
بلقنيطرة   14000 بلشرقية  بلربمي 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بمها�شي  بمين  محند  بلسيد 
عنوبنه)ب) بلرقم 135 تجزئة بملنزه بئ4 
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بلقنيطرة   14000 بلشرقية  بلربمي 
بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 05 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم -.
7(I

فهد و شركاءه. كابتا8 بكسبي4

ريزوليسيون كونسولتينغ 
انترناسيونال

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

حل شركة

فهد و شركاءه. كابتا8 بكسبي4
416 شالع عبد بملومن تقاطع 

شالع بنوب8 بلطابق بلرببع لقم 30 ، 
0360)، بلدبل بلبيضاء بملغرب

ليزوليسيون كونسولتينغ 
بنت4ناسيونا8 شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 416 شالع 
عبد بملومن زبوية شالع بنوب8 بلطابق 
4 مكتب 30  - 0360) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.39((1

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   (0(0 يوليوز   (1 في  بملؤلخ 
ذبت مسؤولية محدودة  حل شركة 
ليزوليسيون  بلوحيد  بلشريك  ذبت 
مبلغ  بنت4ناسيونا8   كونسولتينغ 
وعنوبن  دلهم   10.000 لأسنالها 
عبد  شالع   416 بإلجتناعي  مقرها 
 4 بلطابق  بنوب8  شالع  زبوية  بملومن 
بلدبل بلبيضاء   (0360  -   30 مكتب 

بملغرب نتيجة 8 : تصفية ودية.
 416 ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
شالع عبد بملومن زبوية شالع بنوب8 
بلطابق 4 مكتب 30  - 0360) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب. 
و عين:

و  هاميلتون  برتاني   بلسيد)ة) 
عنوبنه)ب) وبشنطن 99999 وبشنطن 
بلواليات بملتحدة بالمريكية كنصفي 

)ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3943).
73I

Cabinet LAMRINI HADI

WICO IMPORT EXPORT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شالع إبن سينا بلناضول ، 

000)6، بلناضول بملغرب
WICO IMPORT EXPORT  شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي ترقاع 
بلشرقية بلناظول - 000)6 بلناظول 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
19093

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (019 غشت   ((
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 WICO : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

. IMPORT EXPORT
بالشغا8   : غرض بلشركة بإيجاز 
بملختلفة-بلبناء- بالست4بد و بلتصدير.

عنوبن بملقر بالجتناعي : حي ترقاع 
بلناظول   6(000  - بلشرقية بلناظول 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد عبد بالله بمجو8 :  1.000 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بمجو8  بالله  عبد  بلسيد 
زنقة  بلشرقية  ترقاع  حي  عنوبنه)ب) 
134 لقم 1 بلناظول 000)6 بلناظول 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بمجو8  بالله  عبد  بلسيد 
زنقة  بلشرقية  ترقاع  حي  عنوبنه)ب) 
134 لقم 1 بلناظول 000)6 بلناظول 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالناضول  بتاليخ 03 شتن 4 

019) تحت لقم 999).
74I

STE CECONA SARL

 STE HYDRAU NADOR SARL
AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

STE CECONA SARL
شالع جيش بمللكي لقم 74 بلناظول ، 

000)6، بلناظول بملغرب
 STE HYDRAU NADOR SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بملطال 

بلناظول 000)6 بلناظول بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
3343

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (8
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.HYDRAU NADOR SARL AU
 VENTE  - : غرض بلشركة بإيجاز 
 ET REPARATION DE MATERIELS

D’ENGINS D’OCCASION
 MARCHAND EFFECTUANT  -
 IMPORT EXPORT DES PIECES

   DE
RECHANGE D’OCCASION  

عنوبن بملقر بالجتناعي : حي بملطال 
بلناظول 000)6 بلناظول بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلعالوي محند  بلسيد 
حصة بقينة 100.000 دلهم للحصة 
 1000  : محند  بلعالوي  بلسيد   

بقينة 100.000 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلعالوي محند عنوبنه)ب)  بلسيد 

حي بملطال 000)6 بلناظول بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلعالوي محند عنوبنه)ب)  بلسيد 

حي بملطال 000)6 بلناظول بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3343.
75I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

FERDAOUS PROVIDING
إعالن متعدد بلقربلبت

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
  FERDAOUS PROVIDING

»شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: 59) زنقة 
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ب بملجد تجزئة بملجد تجزئة 891 - 
طنجة  - 90000 طنجة بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.95967
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 09 شتن 4 0)0)
تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
تفويت حصص

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
بودبزة  بلصند  عبد  بلسيد  تعيين 
كنسي4 جديد للشركة و حفاظ بلسيد 
كنسي4  منصبه  على  فردوس  خالد 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
ينص على  بلذي  و7:   6 لقم  بند 
مايلي: بلسيد خالد فردوس ينلك 50 
للحصة  دلهم   100 فئة  من  حصة 
بلوبحدة , بلسيد عبد بلصند بودبزة 
دلهم   100 50 حصة من فئة  ينلك 

للحصة بلوبحدة
على  ينص  بلذي   :1( لقم  بند 
بلصند  عبد  بلسيد  تعيين  مايلي: 
و  للشركة  جديد  كنسي4  بودبزة 
على  فردوس  خالد  بلسيد  حفاظ 

منصبه كنسي4 للشركة
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   13 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم )3468).
76I

STE CISS SARL

FEDANY TRANS EXPRESS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

STE CISS SARL
 CENTRE DES TRES PETITES
 ENTREPRISES SOLIDAIRES

 RTE D IMMOUZER AV
 MOULAY ABDELLAH

 ARRONDISSEMENT SAIS FES،
30000، FES MAROC

 FEDANY TRANS EXPRESS

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 

 MAGAZINE N° 1 A LOT

 MONTAZAH I RTE MEKNES

.FES - 30000 FES MAROC

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.6(795

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (0(0 شتن 4   0( في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

 ABDELLATIF )ة)  تفويت بلسيد 

EL-KHADIRI 450 حصة بجتناعية 

450 حصة لفائدة  بلسيد  من أصل 

بتاليخ   ADNAN EL-KHADIRI )ة) 

)0 شتن 4 0)0).

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

أكتوبر   13 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 659).

77I

FOUZMEDIA

ASDERM INVEST
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تغيي4 نشاط بلشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ASDERM INVEST شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بالجتناعي 95) شالع 

محند OLM 6 بلسوي�شي - 0000) 

بلرباط بملغرب.

تغيي4 نشاط بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي -.

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم تغيي4   (0(0 يوليوز   08 بملؤلخ في 
نشاط بلشركة من »بلتسيي4 بلتجالي 

للفنادق وبلسياحة 

بيع  بلتجالة  بلنظافة،  في  مقاو8 

»بإلنعاش  إلى  لوبزم بلغاز وبلخشب« 

بلعقالي«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   06 بتاليخ  بلتجالية بالرباط  

0)0) تحت لقم 107411.
78I

BOUTI PUBLISHING SARL AU

IMMOBILIERE CHAMAL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

IMMOBILIERE CHAMAL SARL
شالع بلتهامي بلوزبني بلرقم 87) 

بلطابق بلثاني بلشقة 3 ، 93000، 
تطوبن بملغرب

IMMOBILIERE CHAMAL شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بلتهامي بلوزبني لقم 87) بلطابق 
بلثاني بلشقة 3 - 93000 تطوبن 

بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.17855

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 18 شتن 4 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
 (87 لقم  بلوزبني  بلتهامي  »شالع 
 93000  -  3 بلشقة  بلثاني  بلطابق 
تطوبن بملغرب« إلى »بلطريق بلدبئري 
 - بلرمل  سانية  مستوى  أبريل   9

93000 تطوبن  بملغرب«.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بتطوبن  بتاليخ 09 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 4705.
79I

STE CECONA SARL

 STE L›EQUILIBRE NEGOCE
SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

توسيع نشاط بلشركة 

STE CECONA SARL
شالع جيش بمللكي لقم 74 بلناظول ، 

000)6، بلناظول بملغرب
 STE L›EQUILIBRE NEGOCE
SARL AU شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بالجتناعي شالع أوالد 
بوطيب بلفوقاني  بلناظول  000)6 

بلناظول  بملغرب.
توسيع نشاط بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.19033

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 غشت   31 في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتالية  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :
 ENTREPRENEUR DES
 TRAVAUX DIVERS OU

.(CONSTRUCTION (PLATRE
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 1( بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3344.
80I

BOUTI PUBLISHING SARL AU

BOUTI PUBLISHING
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

BOUTI PUBLISHING SARL AU
18 زنقة محند بن عبد بلرحنان 
تطوبن ، 93000، تطوبن بملغرب

BOUTI PUBLISHING  شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 18 زنقة 
محند ببن عبد بلرحنان تطوبن - 

93000 تطوبن بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
(7733

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   11
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
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 BOUTI : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها
. PUBLISHING

تنالس   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
 Mediterranean بسم:  تحت 
بملجالت  بنشر  وتقوم   Journals
بملعلوماتية   بملوبقع  وتن�شئ  وبلكتب، 
وتذيع و تنظم بملؤتنربت في بمليادين 

بلعلنية وبلتقنية وبلطبية.
زنقة   18  : عنوبن بملقر بالجتناعي 
 - تطوبن  بلرحنان  عبد  ببن  محند 

93000 تطوبن بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : خالد  بلبوطي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  خالد  بلبوطي  بلسيد 
زنقة  بوعبيد  بلرحيم  عبد  شالع 
 18 شقة   67/68 عنالة  بلكوبكب 

93000 تطوبن بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بولكي  لجاء  بلسيدة 
زنقة  بوعبيد  بلرحيم  عبد  شالع 
بلكوبكب عنالة 67/68 شقة  93000 

تطوبن بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بتطوبن  بتاليخ 09 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 4706.
81I

إئتنانية بلوفاء

 COMPTOIR AGRICOLE EL
IKHWA

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

إئتنانية بلوفاء
شالع عال8 بلفا�شي بلرقم 79 

سطات ، 6000)، سطات بملغرب
 COMPTOIR AGRICOLE EL
IKHWA شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلطابق 

برل�شي ، بلرقم 4 ، تجزئة بإلخوة ، 

مركز أوالد سعيد سطات - 6000) 

سطات بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

61(5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   0(

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

 COMPTOIR AGRICOLE EL

.IKHWA

 /  °  1  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مستولد للنعدبت بلفالحية
) ° / تاجر معدبت بلري 

3 ° / تاجر أسندة بالتقسيط.

بلطابق   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 ، تجزئة بإلخوة   ،  4 بلرقم   ، برل�شي 

 (6000  - مركز أوالد سعيد سطات 

سطات بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد بيت سعيد حسن :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

حسن  سعيد  بيت  بلسيد 

عنوبنه)ب) بلقصبة بملركز بوالد سعيد 

سطات 6000) سطات بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

حسن  سعيد  بيت  بلسيد 

عنوبنه)ب) بلقصبة بملركز بوالد سعيد 

سطات 6000) سطات بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بسطات  بتاليخ 14 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 0)0)/0)11.
8(I

CABINET HAMDI

FADEL SAHARA TOURS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

CABINET HAMDI
 Avenue Hassane II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca
maroc

FADEL SAHARA TOURS شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي موالي 
لشيد محج محند بلزلقطوني زنقة 
بلشوكاني عقالبت بلشريف لقم 1 
بلدول برل�شي - 0 بلعيون بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.15379

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في )0 أكتوبر 0)0) تم  تحويل  
للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
محند  محج  لشيد  موالي  »حي  من 
عقالبت  بلشوكاني  زنقة  بلزلقطوني 
 0  - برل�شي  بلدول   1 لقم  بلشريف 
بلعيون بملغرب« إلى »5)) شالع مكة 

- 0 بلعيون  بملغرب«.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 15 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 0)0)/458).
83I

elite compta

اليكترونوف
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

elite compta
 av atlas apt 16 agdal rabat ، 14

10000، rabat maroc
بليكت4ونوف   شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي : بلرباط - 

بكدب8، 5، شالع دبدس ، شقة لقم 
3. - 10000 بلرباط  بملغرب.

قفل بلتصفية
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.131675
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تقرل حل  0) شتن 4  بملؤلخ في 
بليكت4ونوف   شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ 
وعنوبن  دلهم   40.000 لأسنالها 
مقرها بإلجتناعي بلرباط - بكدب8، 5، 
شالع دبدس ، شقة لقم 3. - 10000 
بدء  لعدم  نتيجة  بملغرب  بلرباط  

نشاط بلشركة..
و عين:

و  بلرباحي   ياسي4    بلسيد)ة) 
بن  بملالك  عبد  زنقة   6( عنوبنه)ب) 
بلرباط.  بلسوي�شي  ء  س  م  مروبن  
)ة)  بملغرب كنصفي  بلرباط    10170

للشركة.
و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
0)0) وفي بلرباط -  0) شتن 4  بتاليخ 
، شقة لقم  5، شالع دبدس  بكدب8، 

3. - 10000 بلرباط  بملغرب.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   14 بتاليخ  بلتجالية بالرباط  

0)0) تحت لقم 107667.
84I

greem immo sarl

 KOULA MED
CONSTRUCTION

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تفويت حصص

greem immo sarl
حي بلكندي شالع بلفرببي لقم 

118 بلطابق بالو8 بلناظول )قبالة 
بعدبدية طالق بن زياد)، 000)6، 

بلناظول بملغرب
 KOULA MED CONSTRUCTION

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

بلكندي شالع بلفرببي لقم 118  - 
000)6 بلناظول بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
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.16375

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (0(0 أكتوبر   08 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

بحندو  )ة)  بلسيد  تفويت 

500 حصة بجتناعية من  بلوعنالي 

)ة)  بلسيد  500 حصة لفائدة   أصل 

قوال محند بتاليخ 08 أكتوبر 0)0).

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 15 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3381.

85I

BOUTI PUBLISHING SARL AU

OPEN ITC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تغيي4 نشاط بلشركة

OPEN ITC SARL

شالع محند بلخربز زنقة بالقدبم 

لقم )1 بلطابق بلثاني بلشقة 4 ، 

93000، تطوبن بملغرب

OPEN ITC شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بالجتناعي شالع 

محند بلخربز زنقة بالقدبم لقم )1 

بلطابق بلثاني بلشقة 4 - 93000 

تطوبن بملغرب.

تغيي4 نشاط بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.((111

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم تغيي4   (0(0 شتن 4   (6 بملؤلخ في 

نشاط بلشركة من »مدلسة للتكوين 

بلخدمات  في  »بالتجال  إلى   « بملنهي 

وبملعدبت بملعلوماتية

إنشاء بربمج وموبقع معلوماتية

بلخدمات بلشبكة بملعلوماتية

بلتكوين وبلتأطي4 بملدل�شي«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بتطوبن  بتاليخ 13 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 7)47.

86I

alexi

DAR BOUSSIF

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

alexi

 immeuble 85 rue idriss lahraizi

 4 éme étage n 19 ، 20300،

casablanca maroc

DAR BOUSSIF شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طول 

بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 08 شالع 

بابيلون بلدبل بلبيضاء - 0300) بلدبل 

بلبيضاء  بملغرب.

حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.433385

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 09 يوليوز 0)0) تقرل حل 

 DAR شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

 100.000 BOUSSIF  مبلغ لأسنالها 

 08 بإلجتناعي  دلهم وعنوبن مقرها 

شالع بابيلون بلدبل بلبيضاء - 0300) 

 :  8 نتيجة  بملغرب  بلبيضاء   بلدبل 

توقف نشاط بلشركة.

و حدد مقر بلتصفية ب 08 شالع 

بابيلون بلدبل بلبيضاء - 0300) بلدبل 

بلبيضاء  بملغرب. 

و عين:

و  بدلوبلي  فاطنة    بلسيد)ة) 

عنوبنه)ب) 15 شالع محند بن ببربهيم 

بلوبزيز 0300) بلدبل بلبيضاء  بملغرب 

كنصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 13 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749546.

87I

مينالة فينانس جروب

صوصييتي التوليي دو ال 
ديستريبيسيون

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

مينالة فينانس جروب
)5 شالع موالي لشيد شقة لقم 
7 بلطابق بلرببع جليز مربكش ، 

40000، مربكش بملغرب
صوصييتي التوليي دو ال 

ديست4يبيسيون شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي )5 شالع 
موالي لشيد شقة لقم 7 بلطابق 

بلرببع جليز - 40000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
107(09

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   15
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
ال  دو  التوليي  صوصييتي   :

ديست4يبيسيون.
بستي4بد   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بملنتجات  وتوزيع  وتجالة  وتصدير 

بملختلفة.
)5 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 
بلطابق   7 لقم  شقة  لشيد  موالي 
بلرببع جليز - 40000 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : خالد  شكول  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  خالد  شكول  بلسيد 
زنقة محند بلبقا8 بقامة بالصيو 47 

ب جليز  40000  مربكش  بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  خالد  شكول  بلسيد 
زنقة محند بلبقا8 بقامة بالصيو 47 

ب جليز  40000  مربكش بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
14 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم )11630.
88I

YF CONSULTING SERVICES

KIM EVENT LUXURY
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 NR 2 RUE ABOU TAMAM
 BUREAU NR 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
KIM EVENT LUXURY شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي  115 شالع 
معنولة و 55 شالع محند بلعنربوي 
إقامة معنولة متجر لقم 9 - 14000 

بلقنيطرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
56757

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   11
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 KIM  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.EVENT LUXURY
تنظيم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
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بلحفالت و بملؤتنربت و بالستقبا8.
 115   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
محند  شالع   55 و  معنولة  شالع 
لقم  متجر  معنولة  إقامة  بلعنربوي 

9 - 14000 بلقنيطرة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلسيدة خديجة عبادي 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 بلسيدة خديجة بلعبادي : 1000 

حصة بقينة 100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلعبادي  خديجة  بلسيدة 
حنان  زنقة  مكرل   47 عنوبنه)ب) 
 14000   7 لقم  بلشقة  بلفطوبكي 

بلقنيطرة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلعبادي  خديجة  بلسيدة 
حنان  زنقة   مكرل    47 عنوبنه)ب) 
 14000   7 لقم  بلشقة  بلفطوبكي 

بلقنيطرة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )7957.
89I

FIDUCIAIRE MOLIFID

VETPRO
إعالن متعدد بلقربلبت

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
VETPRO »شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: 15 زنقة 
بالبطا8 لقم 4 بكدب8  - 10090 

بلرباط   بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 
.108(57

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 1) شتن 4 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
 10.000« أي من  دلهم«   ((0.000«
عن  دلهم«  إلى«30.000)  دلهم« 
أو  ألباح  أو  بحتياطي  بدماج  طريق 

عالوبت إصدبل في لأس بملا8.
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
منلوكة من  حصة)   1.150( تفويت 
لفائدة  بملريني  بشرى  بلسيدة  طرف 

بلسيد محسن بلشاوي بلغالي.
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
وضع حد ملهام بلسيدة بشرى بملريني 
بلسيد  تعيين  و  للشركة  كنسي4ة 
محسن بلشاوي بلغالي مسي4ب وحيدب 
للشركة وذلك ملدة غي4 محدودة  كنا 
أن بلشركة ملزمة بإمضائه في جنيع 

بلعقود بملتعلقة بها.
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
صياغة قانون أسا�شي جديد للشركة 
دبت بملسؤولية محدودة دبت شريك 

وحيد و بملصادقة عليه.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
صياغة قانون أسا�شي جديد للشركة 
دبت بملسؤولية محدودة دبت شريك 

وحيد و بملصادقة عليه.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بلتجالية بالرباط  

0)0) تحت لقم 4594.
90I

YF CONSULTING SERVICES

LMJ INVEST
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 NR 2 RUE ABOU TAMAM
 BUREAU NR 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
LMJ INVEST شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 59 
شالع موالي عبد بلعزيز لقم 4 

إقامة موالي عبد بلعزيز - 14000 
بلقنيطرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
563(9

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   18
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 LMJ  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.INVEST
غرض بلشركة بإيجاز : - موبد بناء 

)بيع بالتقسيط)
- أعنا8 متنوعة أوبلبناء .

59 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 
موالي عبد بلعزيز لقم 4 إقامة موالي 
بلقنيطرة   14000  - بلعزيز  عبد 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بملؤذن  جال8  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 1000  : بملؤذن  جال8  بلسيد   

حصة بقينة 100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بملؤذن  جال8  بلسيد 
 14000  16 لقم  زياد  بن  طالق   45

بلقنيطرة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بملؤذن  جال8  بلسيد 
 14000  16 لقم  زياد  بن  طالق   45

بلقنيطرة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 01 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 0)794.

9(I

CABINET CADRE CONSEIL

JANAT TRANS SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

JANAT TRANS SARL AU شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : لقم 7)1 

بلحي بلصناعي  - 45000 ولزبزبت 

بملغرب.

قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.8(33

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 08 أكتوبر 0)0) تقرل حل 

شركة   JANAT TRANS SARL AU

ذبت مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

 10.000,00 لأسنالها  مبلغ  بلوحيد 

بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن  دلهم 

 45000  - بلحي بلصناعي    1(7 لقم 

عنلية  ولزبزبت بملغرب نتيجة النهاء 

بلتصفية.

و عين:

و  صادق  لحسن   بلسيد)ة) 

عنوبنه)ب) حي بالمل زنقة بفربن دلب 

مكناس   50080 ويسالن   13 لقم   6

بملنلكة بملغربية كنصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

بتاليخ 08 أكتوبر 0)0) وفي لقم 7)1 

ولزبزبت   45000  - بلصناعي  بلحي 

بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بولزبزبت   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 5)5.

94I
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CABINET RAMI EXPERTISE

LA NOBLE
إعالن متعدد بلقربلبت

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

LA NOBLE »شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: مبنى 
بلتوحيد بلعنالة 1 بلدكالبت فاس - 

30000 فاس  بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 
.58749

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 14 يوليوز 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 
على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 
بملشالكان  بملديربن  تفويض  مايلي: 
بلسيد  إلى  بلقانونية  صالحياتهنا 

مالكي عبد بلرحيم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
على  ينص  بلذي   :15 لقم  بند 
بملشالكان  بملديربن  تفويض  مايلي: 
بلسيد  إلى  بلقانونية  صالحياتهنا 
يتنتع  حيث  بلرحيم,  عبد  مالكي 
بأوسع  بلرحيم  عبد  بملالكي  بلسيد 
بلصالحيات للتصرف باسم بلشركة 
أو  بإلجربءبت  جنيع  وتفويض 
بلتصرفات:  وجنيع  بإلدبلة  عنليات 
بيع أو إيجال أو مبادلة أو لهن أموب8 
في  بملنقولة.  أو غي4  بملنقولة  بلشركة 
بلعالقات مع برطربف  ، ُيننح بلوكيل 
جنيع  في  بلتصرف  صالحيات  أك 4 
للوكيل  بلشركة.    باسم  بلظروف 
لتنثيل  للحضول  بلصالحيات  جنيع 
بالجتناعات  في  بملشالكين  بملديرين 
بلعامة أو غي4 بلعادية وبلتوقيع على 

أي وثيقة. » 
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   07 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 541).
95I

MON COMPTABLE SARL

SIMONE COLOR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

SIMONE COLOR شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 37 تجزئة 
بلطلحاوي طريق بلعونية  - 60000 

وجدة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

35791
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   09
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SIMONE COLOR
: مقاو8 في  غرض بلشركة بإيجاز 
بلصباغة بلصناعية-فرن للصباغة و

بلدهانات بلكهروستاتيكية .
عنوبن بملقر بالجتناعي : 37 تجزئة 
 60000  - بلطلحاوي طريق بلعونية  

وجدة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد لشيد يحياوي :  400 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
 600   : بليحياوي  كريم  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  يحياوي  لشيد  بلسيد 
 6(0(4 شيكر   بني  ميساديت  دوبل 

بلناظول بملغرب.

بلسيد كريم بليحياوي عنوبنه)ب) 
 6(0(4 شيكر   بني  ميساديت  دوبل 

بلناظول بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد كريم بليحياوي عنوبنه)ب) 
 6(0(4 شيكر   بني  ميساديت  دوبل 

بلناظول بملغرب
عنوبنه)ب)  يحياوي  لسيد  بلسيد 
 6(0(4 شيكر   بني  ميساديت  دوبل 

بلناظول بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 337).
97I

YF CONSULTING SERVICES

 SOCIETE DU
 NOUVEAU MODELE
 DE DEVELOPPEMENT
»AGRICOLE »SNMDA

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 NR 2 RUE ABOU TAMAM
 BUREAU NR 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
 SOCIETE DU NOUVEAU

 MODELE DE DEVELOPPEMENT
AGRICOLE »SNMDA« شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 59 
شالع موالي عبد بلعزيز لقم 4 

إقامة موالي عبد بلعزيز - 14000 
بلقنيطرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
56613

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   13
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

 SOCIETE DU NOUVEAU

 MODELE DE DEVELOPPEMENT

.»AGRICOLE »SNMDA

غرض بلشركة بإيجاز : - مقاو8 في 

برشغا8 فالحية .

59 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 

موالي عبد بلعزيز لقم 4 إقامة موالي 

بلقنيطرة   14000  - بلعزيز  عبد 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 3(5   : تكرت  عبدبلغني  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 315   : بلسيد ببربهيم بلصبالي 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 (60   : بلسيد عبدبلرحنن بلكيم 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيدة مريم ديوبن :  100 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 3(5  : تكرت  عبدبلغني  بلسيد 

بقينة 100 دلهم.

 315  : بلصبالي  ببربهيم  بلسيد 

بقينة 100 دلهم.

 (60  : بلسيد عبدبلرحنن بلكيم 

بقينة 100 دلهم.

100 بقينة   : بلسيدة مريم ديوبن 

100 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  ديوبن  مريم  بلسيدة 
بلزهول 1 لقم 500 عين بيطي بلنخيل 

بلشنالي 40000 مربكش بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد عبدبلغني تكرت عنوبنه)ب) 
  05 لقم   01 إقامة معنولة لحرولي 

11000 سال بلجديدة بملغرب
بلصبالي  ببربهيم  بلسيد 

بمللكي  بلجيش  شالع   16 عنوبنه)ب) 

 14000  1( لقم  شقة  بملنال  بقامة 

بلقنيطرة بملغرب
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بلكيم  عبدبلرحنن  بلسيد 
عنالة  بلعباسية  بقامة  عنوبنه)ب) 
تنالة   1(000 حي ببن لشد   9 بشقة 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 79616.

99I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

HABIBI DESIGN
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC

HABIBI DESIGN شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي : 3) عنالة 
دبئرة بلتوأم شالع محند بلسادس  - 

0145) بلجديدة  بملغرب.
قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
.5915

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   (0(0 أكتوبر   10 في  بملؤلخ 
ذبت  شركة   HABIBI DESIGN حل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 
بلوحيد مبلغ لأسنالها 10.000 دلهم 
عنالة   (3 وعنوبن مقرها بإلجتناعي 
بلسادس   محند  شالع  بلتوأم  دبئرة 
نتيجة  بملغرب  بلجديدة    (0145  -

النتهاء بالهدبف .
و عين:

و  بلغاني  عبد  حبيبي   بلسيد)ة) 
موالي  حي   (05 زنقة   68 عنوبنه)ب) 
عبدهللا 0830) بلدبل بلبيضاء بملغرب 

كنصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
بتاليخ 06 أكتوبر 0)0) وفي 3) عنالة 
 - دبئرة بلتوأم شالع محند بلسادس 

0145) بلجديدة  بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  بالجديدة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 5473).
100I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

STE SAFAH MINERAL
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

STE SAFAH MINERAL شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل بيت 
عي�شي  سدلبت ساهل بلغربية قلعة 
مكونة تنغي4 - 45000 تنغي4 بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
465

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 يناير   (8
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SAFAH MINERAL
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 
 EXPLOITANT DE MINES OU

.MINIERES
: دوبل بيت  عنوبن بملقر بالجتناعي 
عي�شي  سدلبت ساهل بلغربية قلعة 

مكونة تنغي4 - 45000 تنغي4 بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلسيد محند بسفاحي 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 1000  : بسفاحي  محند  بلسيد   

بقينة 100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد محند بسفاحي عنوبنه)ب)  
بيت عي�شي قلعة مكونة تنغي4 45000 

تنغي4 بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد محند بسفاحي عنوبنه)ب)  
بيت عي�شي قلعة مكونة تنغي4 45000 

تنغي4 بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بولزبزبت  بتاليخ 06 ف 4بير 

0)0) تحت لقم 105.
101I

offisc

ALIBABA PRINT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

offisc
 rue nablouss casablanca، 60

20500، casablanca maroc
ALIBABA PRINT شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 6) شالع 
مرس سلطان بلطابق برو8 بلشقة 

3 - 0500) بلدبلبلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

475785
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   09
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ALIBABA PRINT
غرض بلشركة بإيجاز : بيع و شربء 

معدبت بلطباعة.
6) شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 
مرس سلطان بلطابق برو8 بلشقة 3 

- 0500) بلدبلبلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد محند عبد بلجوبد شحاتة 
علي :  1.000 حصة بقينة 100 دلهم 

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد محند عبد بلجوبد شحاتة 
علي عنوبنه)ب) 0) زنقة بي4ون طابق 4 
لقم 7  0300) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد محند عبد بلجوبد شحاتة 
علي عنوبنه)ب) 0) زنقة بي4ون طابق 4 
لقم 7  0300) بلدبل بلبيضاء بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم -.
103I

»PACKAMYAS« 

»EL MARJANIYA«
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

»EL MARJANIYA«
دوبل بلدعيجات أوالد بوعزيز 

بلشنالية موالي عبد هللا بلجديدة. ، 
EL JADIDA MAROC ،(4000

»EL MARJANIYA« شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي  دوبل 

بلدعيجات أوالد بوعزيز بلشنالية 
موالي عبد هللا بلجديدة.  - 4000) 

بلجديدة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
17091
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   16
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 EL«  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.»MARJANIYA
غرض بلشركة بإيجاز : - بيع موبد 
 - بلعنالبت.  بناء   - بالتقسيط.  بلبناء 

أشغا8 مختلفة وبلبناء..
دوبل    : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلشنالية  بوعزيز  أوالد  بلدعيجات 
 (4000  - موالي عبد هللا بلجديدة.  

بلجديدة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بملرجاني  بللطيف  عبد  بلسيد 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بملرجاني  بللطيف  عبد  بلسيد 
4000) بلجديدة  عنوبنه)ب) بلجديدة 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بملرجاني  بللطيف  عبد  بلسيد 
4000) بلجديدة  عنوبنه)ب) بلجديدة 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالجديدة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 5493).
104I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 CHOOP MARWA
ALIMENTATION

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT EL MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC

 CHOOP MARWA
ALIMENTATION   شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
بملغرب بلعربي ) د 1 بلقنيطرة  

بلقنيطرة  00)6) بلقنيطرة  بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
56607

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (1
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
متبوعة  بلشركة  تسنية 
بنختصر  بإلقتضاء  عند 
 CHOOP MARWA  : تسنيتها 

.  ALIMENTATION
بلتغذية   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعامة .
تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلقنيطرة    1 د   ( بلعربي  بملغرب 
بلقنيطرة  00)6) بلقنيطرة  بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلسيد محسين بملسيح  
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد محسين بملسيح  عنوبنه)ب) 
بلدلوة    (40 بلرعم   ( تجزئة بلوحدة 

00)6) برشيد بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد محسين بملسيح  عنوبنه)ب) 

بلدلوة    (40 بلرعم   ( تجزئة بلوحدة 
00)6) برشيد بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم -.
105I

FIGENOUV

KARISAM BULLDOZER
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

FIGENOUV
شالع بلنصر عنالة 16 شقة 3 ديول 

بلسالم ، 50050، مكناس بملغرب
KARISAM BULLDOZER شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : قبو لقم 
55 تجزئة بلبلدية ب م ع - 50010 

مكناس بملغرب.
قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
.44911

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تقرل حل  30 شتن 4  بملؤلخ في 
شركة   KARISAM BULLDOZER
ذبت مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
 100.000 لأسنالها  مبلغ  بلوحيد 
بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن  دلهم 
 - تجزئة بلبلدية ب م ع   55 قبو لقم 
50010 مكناس بملغرب نتيجة لعدم 

تحقيق بالهدبف بملسطرة لشركة.
و عين:

و  بويجالن  كريم   بلسيد)ة) 
تجزئة بلبلدية ب م ع   55 عنوبنه)ب) 
)ة)  50010 مكناس بملغرب كنصفي 

للشركة.
و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
0)0) وفي قبو لقم  30 شتن 4  بتاليخ 
 50010  - تجزئة بلبلدية ب م ع   55

مكناس بملغرب.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
13 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 578.
107I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE HELIOSYS

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av bir anzarane lot idrissia bur

 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC

STE HELIOSYS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طول 

بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي ملحق 1 

لقم 101 لياض بملنزه بيت وال8  - 

50000 مكناس بملغرب.

حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.46833

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

0)0) تقرل حل  17 غشت  بملؤلخ في 

 STE شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

HELIOSYS  مبلغ لأسنالها 100.000 

بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن  دلهم 

لياض بملنزه بيت   101 لقم   1 ملحق 

وال8  - 50000 مكناس بملغرب نتيجة 

8 : حل بلشركة.

ملحق  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

 - لياض بملنزه بيت وال8    101 لقم   1

50000 مكناس بملغرب. 

و عين:

عثنان   جوهاني  طالق  بلسيد)ة) 

)) حي تنديد  بالفي و عنوبنه)ب) لقم 

)ة)  كنصفي  بملغرب  بكادير   80000

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

14 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 581.

108I
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FIDORO MULTI-SERVICES

RECYCLAGE SUDMAR
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
RECYCLAGE SUDMAR شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 
بلوحدة، لقم : 935)، بلدبخلة. - 

73000 بلدبخلة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
16467

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (4
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.RECYCLAGE SUDMAR
غرض بلشركة بإيجاز : فرز، جنع 
بلنفايات  ومعالجة  تدوير  وإعادة 

بلصناعية..
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 - بلدبخلة.   ،(935  : لقم  بلوحدة، 

73000 بلدبخلة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة    : بلسيد علي بدلي 

بقينة 100,00 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بدلي  علي  بلسيد 

بلدبخلة 73000 بلدبخلة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بدلي  علي  بلسيد 

بلدبخلة 73000 بلدبخلة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

أكتوبر 0)0) تحت لقم 913.

110I

zagora consulting sarl

GEOLOGIE DU SUD
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

zagora consulting sarl
لقم119  شالع محند بلخامس ، 

47900، زبكولة بملغرب
GEOLOGIE DU SUD شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي : حي 

بملسي4ة بلخضربء - 47900 زبكولة 
بملغرب.

قفل بلتصفية
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.(499
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تقرل حل  14 شتن 4  بملؤلخ في 
شركة ذبت   GEOLOGIE DU SUD
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 
بلوحيد مبلغ لأسنالها 10.000 دلهم 
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بملسي4ة 
بملغرب  زبكولة   47900  - بلخضربء 
نتيجة للتوقف عن مزبولة بلنشاط..

و عين:
بيت بلقايد و  يوسف   بلسيد)ة) 
 47900 عنوبنه)ب) حي ودبدية بلنصر 

زبكولة بملغرب كنصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
حي  وفي   (0(0 شتن 4   14 بتاليخ 
زبكولة   47900  - بلخضربء   بملسي4ة 

بملغرب.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بزبكولة  بتاليخ 13 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 477.

111I

ZEM Finances SARL

Vesttys فيستيس
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ZEM Finances SARL
 Rue Gibraltar, Rés. Andalous

 1er étage N°14، 90010،
TANGER MAROC

فيستيس Vesttys شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بملنطقة 
بلصناعية  ٱجزناية قطعة 60  - 

90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
1086(3

 09 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 شتن 4 
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.Vesttys فيستيس
بستغال8   : غرض بلشركة بإيجاز 
بوببات بإلنت4نت و بلتسويق بلتشغيلي. 
أو  بلصناعية  بلعنليات  جنيع 
بلتجالية أو بملالية أو بلعقالية بملرتبطة 
أو  كلًيا  مباشر  غي4  أو  مباشر  بشكل 
بملذكولة  بلعنليات  من  بأي  جزئًيا 
أعاله وبلتي قد تسهل أو تؤيد أو تطول 

نشاط بلشركة..
بملنطقة   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
 -   60 قطعة  ٱجزناية  بلصناعية  

90000 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 100   : عنر  بن  مريم  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  عنر  بن  مريم  بلسيدة 

شالع بملجاهدين قطعة بملسجد فيال 

عنر 90000 طنجة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  عنر  بن  مريم  بلسيدة 

شالع بملجاهدين قطعة بملسجد فيال 

عنر 90000 طنجة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   08 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 34573).

113I

مكتب معيشة للحسابات و برستشالبت بلجبائية

TRANS ABRS GLOBAL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

برستشالبت بلجبائية

حي بلسالم بلوك E  لقم )) -- سيدي 

سلينان ، 00)14، سيدي سلينان 

بملغرب

TRANS ABRS GLOBAL شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي توطين: 

مكتب لقم 3 إقامة بلياسنين 5) 

بولفال يعقوب بملنصول  - 14000 

بلقنيطرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

56631

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   01

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 TRANS : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.ABRS GLOBAL
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نقل   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلعنا8.

توطين:   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 (5 بلياسنين  إقامة   3 لقم  مكتب 
 14000  - بملنصول   يعقوب  بولفال 

بلقنيطرة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بحند  بروس  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد بروس بحند عنوبنه)ب) حي 
بلسلينانية 3 لقم 06 00)14 سيدي 

سلينان بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد بروس بحند عنوبنه)ب) حي 
بلسلينانية 3 لقم 06 00)14 سيدي 

سلينان بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم -.
114I

HIC LOGISTIC  SARL

HIC LOGISTIC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

HIC LOGISTIC  SARL
71 زنقة 13شالع بلسكيكينة حي 
خط بلرملة 01 ، 70000، بلعيون 

بملغرب
HIC LOGISTIC  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 71 زنقة 

13 شالع بلسكيكينة حي خط 
بلرملة 01  - 70000 بلعيون بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
33419

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (9

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 HIC  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. LOGISTIC

بلنقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلغي4،  لحساب  للبضائع  بلطرقي 

و  بالنقل  بملتعلقة  برنشطة  جنيع 

بللوجستيك. .

زنقة   71  : عنوبن بملقر بالجتناعي 

13 شالع بلسكيكينة حي خط بلرملة 

01  - 70000 بلعيون بملغرب .

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : هللا  فتح  بينان  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد هشام لكحل :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيدة بينان فتح هللا عنوبنه)ب) 

10 شقة  ) عنالة  إقامة أحالم م س 

14 أهل بلغالم  9640) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.

عنوبنه)ب)  لكحل  هشام  بلسيد 

إقامة أحالم م س ) عنالة 10 طابق 

3 شقة 14 أهل بلغالم 9640) بلدبل 

بلبيضاء  بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيدة بينان فتح هللا عنوبنه)ب) 

10 شقة  ) عنالة  إقامة أحالم م س 

14 أهل بلغالم  9640) بلدبل بلبيضاء  

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 14 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 0)0)/441).

116I

مكتب معيشة للحسابات و برستشالبت بلجبائية

TRANS DOU-HAB
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

برستشالبت بلجبائية

حي بلسالم بلوك E  لقم )) -- سيدي 

سلينان ، 00)14، سيدي سلينان 

بملغرب

TRANS DOU-HAB  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي توطين: 

مكتب لقم 3 إقامة بلياسنين 5) 

بولفال يعقوب بملنصول  - 14000 

بلقنيطرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

56673

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   06

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 TRANS : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

. DOU-HAB

نقل   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعنا8.

توطين:   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 (5 بلياسنين  إقامة   3 لقم  مكتب 

 14000  - بملنصول   يعقوب  بولفال 

بلقنيطرة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوعزة  دوهاب  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بوعزة  دوهاب  بلسيد 

بلعامري  دبل  ملوك  بوالد  زكالة  دوبل 

00)14 سيدي سلينان بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بوعزة  دوهاب  بلسيد 

بلعامري  دبل  ملوك  بوالد  زكالة  دوبل 

00)14 سيدي سلينان بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم -.

117I

societe menara marrakech conseil plus

SOCIETE ECO-LUMIERE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

 societe menara marrakech

conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 15

 BUREAU N°1 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

SOCIETE ECO-LUMIERE  شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

7)1 بلحي بلصناعي  سيدي غانم  - 

40000 مربكش بملغرب.

لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.80057

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم   (0(0 يوليوز   13 في  بملؤلخ 

قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 

»900.000 دلهم« أي من »600.000 

عن  دلهم«   1.500.000« إلى  دلهم« 

ديون  مع  مقاصة  إجربء    : طريق 

بلشركة بملحددة بملقدبل و بملستحقة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

07 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116105.

118I
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KARIMA EL HAUZI

TELA DESPUES
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،

90050، ASSILAH MAROC

TELA DESPUES شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي طالق بن 
زياد زنقة منصول بن أبي عامر لقم 

95 بلطابق بلثالث - 90000 طنجة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

108807

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   ((

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 TELA  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.DESPUES

غرض بلشركة بإيجاز : بستي4بد و 

تصدير بملوبد بملصنعة.

عنوبن بملقر بالجتناعي : طالق بن 
زياد زنقة منصول بن أبي عامر لقم 

طنجة   90000  - بلطابق بلثالث   95

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيدة عائشة بلخنلي�شي :  100 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلخنلي�شي  عائشة  بلسيدة 
عنوبنه)ب) 83 شالع سيدي محند بن 

عبد هللا  90000 طنجة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلخنلي�شي  عائشة  بلسيدة 
بن  محند  سيدي  شالع  عنوبنه)ب)  

عبد هللا  90000 طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   13 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 34719).
119I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

 BMAD MANAGEMENT
SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
400, شالع محند بلزلقطوني 

بلطابق بلثاني، بلرقم )1 ، 0000)، 
MAROC بلدبل بلبيضاء

 BMAD MANAGEMENT SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 67 شالع 
عنر بلخيام ليزيدنس لونج تشامب  
بوسيجول -  - 0000) بلدبل بلبيضاء 

بملنلكة بملغربية
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

4755(9
في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   09
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 BMAD : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.MANAGEMENT SARL
تقديم   •  : غرض بلشركة بإيجاز 
كافة بلخدمات وعلى وجه بلخصوص:

o خدمات بإلدبلة ،
o خدمات إدبلية ،

o بلخدمات بلقانونية ،

لصالح  بملحاسبة  خدمات   o
أو  بلفرعية  أو  بلتابعة  بلشركات 
بلشركات بلشقيقة أو أي شركة أخرى 

تنتمي إلى نفس بملجنوعة ،.
67 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 
تشامب   لونج  ليزيدنس  بلخيام  عنر 
0000) بلدبل بلبيضاء   - بوسيجول -  

بملنلكة بملغربية.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد عثنان مزيان :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
 500   : بلتازي  يوسف  بلسيد  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
يوسف بلتازي عنوبنه)ب)  بلسيد  
سكن   ، لوياني  بملحاسن  أبو  شالع 
بلدبل   (0000 معالف   زينب   RDC

بلبيضاء بملغرب.
عنوبنه)ب)  مزيان  عثنان  بلسيد 
إقامة أنفا بالص شقة 5-0 عين دياب 

0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
يوسف بلتازي عنوبنه)ب)  بلسيد  
سكن   ، لوياني  بملحاسن  أبو  شالع 
بلدبل   (0000 معالف   زينب   RDC

بلبيضاء بملغرب
عنوبنه)ب)  مزيان  عثنان  بلسيد 
إقامة أنفا بالص شقة 5-0 عين دياب 

0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 - بتاليخ  بلبيضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم -.
1(0I

ELG REVETEMENT

ELG REVETEMENT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ELG REVETEMENT
- بلدبل بلبيضاء بملغرب - بلدبل 

بلبيضاء بملغرب، 0300)، 

CASABLANCA MAROC

ELG REVETEMENT شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 13 زنقة 

أحند بملجاطي إقامة لزبلب بلطابق 

بر و8 لقم 8 - 03560)  بلدبل 

بلبيضاء  بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

464815

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 يونيو   (4

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 ELG  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.REVETEMENT

برشغا8   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعنومية - تجالة أجهزة بلبناء.
زنقة   13  : عنوبن بملقر بالجتناعي 

أحند بملجاطي إقامة لزبلب بلطابق 

بلدبل    (03560  -  8 لقم  و8  بر 

بلبيضاء  بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : لكناوي  بلفاطمي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد عبد بلفتاح  لكناوي :  500 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد بلفاطمي لكناوي عنوبنه)ب) 

بلطابق   ( تجزئة جنيلة بلشقة    16

بلسفلي 356)1  بلجديدة  بملغرب.
لكناوي  بلفتاح   عبد  بلسيد 
تجزئة  تامدة  زنقة   70 عنوبنه)ب) 

بلحربز  4365)1  بلجديدة  بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
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بلسيد بلفاطمي لكناوي عنوبنه)ب) 
بلطابق   ( تجزئة جنيلة بلشقة    16

بلسفلي 356)1  بلجديدة  بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 09 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

يوليوز 0)0) تحت لقم 730699.
1(1I

FIDUCHORFA  فيديشرفا

 CAFÉ LIBER›THÉ
مقهى شاي حر

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCHORFA  فيديشرفا
531  شالع شنقيط حي بلسناعلة 
سطات ، 6000)، سطات بملغرب

CAFÉ LIBER›THÉ مقهى شاي حر 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 367 

مكرل شالع بلجيش بمللكي  - 6000) 
سطات بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
61(9

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   08
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 CAFÉ  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

LIBER’THÉ مقهى شاي حر.
و  مقهى   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مطعم.
 367  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 (6000  - مكرل شالع بلجيش بمللكي  

سطات بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 450.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 (50   : بوعالوي  محند  بلسيد 

حصة بقينة 1.000 دلهم للحصة .
 (50   : بوعالوي  محند  بلسيد 

حصة بقينة 1.000 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد محند بوعالوي عنوبنه)ب) 
 31 بلرقم  مغنية  زنقة  م 4وكة  حي 

6000) سطات بملغرب.
بلسيد محند بوعالوي عنوبنه)ب) 
م 4وكة   حي   31 لقم  مغنية  زنقة 

6000) سطات بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد محند بوعالوي عنوبنه)ب) 
 31 بلرقم  مغنية  زنقة  م 4وكة  حي 

6000) سطات بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بسطات  بتاليخ 15 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 3)11.
1((I

بلفضيلة

QUALISUR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

بلفضيلة
لقم 9)5 شقة لقم 4 بلوحدة 

5 شالع عال8 بلفا�شي  مربكش ، 
40070، مربكش بملغرب

QUALISUR شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شقة لقم 
01 بلطابق 1  جوبل أيت علي لقم إل 
171 تننصولت - 40000 مربكش 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

107(11
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   16
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.QUALISUR

غرض بلشركة بإيجاز : بملقاو8 في 
برشغا8 بملختلفة أو بلبناء

كربء بملعدبت و بلشاحنات
بلتجالة.

عنوبن بملقر بالجتناعي : شقة لقم 
1  جوبل أيت علي لقم إل  بلطابق   01
مربكش   40000  - تننصولت   171

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

1.000.000 دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد أطرحي أسناعيل :  5.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 5.000   : بلسيد أطرحي بلحسن 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد أطرحي أسناعيل عنوبنه)ب) 
طريق بسفي   514 تجزئة بملسال لقم 

40000 مربكش بملغرب.
بلسيد أطرحي بلحسن عنوبنه)ب) 
طريق بسفي   514 تجزئة بملسال لقم 

40000 مربكش بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد أطرحي أسناعيل عنوبنه)ب) 
طريق بسفي   514 تجزئة بملسال لقم 

46000 مربكش بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
14 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116303.
1(3I

cabinet  AMSN

GARAGE LA PIECE  S.A.R.L
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

cabinet  AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

 GARAGE LA PIECE  S.A.R.L
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

 MAG 11 وعنوبن مقرها بإلجتناعي
 RUE BIRANZARANE ESSADA
MEKNES - 50050 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
50919

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   07
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.GARAGE LA PIECE  S.A.R.L
-صباغة   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلسيالبت
- تجالة عامة

 بست4بد وتصدير.
 MAG 11 : عنوبن بملقر بالجتناعي
 RUE BIRANZARANE ESSADA
MEKNES - 50050 مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 
100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : يوسف مسيلي  بلسيد 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  مسيلي  يوسف  بلسيد 
 50000 تجزئة برنوبل السيندب  لقم) 

مكناس مكناس.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  مسيلي  يوسف  بلسيد 
 50000 تجزئة برنوبل السيندب  لقم) 

مكناس مكناس
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
13 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 07)3.

1(4I
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UPSILON CONSULTING

 AGREGATS DU GRAND
CASABLANCA

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

 AGREGATS DU GRAND
CASABLANCA شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي س13، 
بملجنع بلسكني سفيان، بلطابق 
بلثالث، لقم 4، سيدي معروف - 

0)05) بلدبل بلبيضاء  بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.3(1459

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 07 شتن 4 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
سفيان،  بلسكني  بملجنع  »س13، 
سيدي   ،4 لقم  بلثالث،  بلطابق 
بلبيضاء   بلدبل   (05(0  - معروف 
برنيق،  بلسكن  »إقامة  إلى  بملغرب« 
حي  بلطابق بلرببع،   ،403 عنالة لقم 
بلبيضاء    بلدبل    (0470  - بلعنالية  

بملغرب«.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749317.
1(5I

FIDUCIAIRE BILAL

BELSAKO DESIGNE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
BELSAKO DESIGNE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 19 
زنقة 0) حي فتح بلزهر  - 50000 

مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

51005
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   16
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BELSAKO DESIGNE
نجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
أشغا8  و  ك 4ى  تجالة  برليننيوم 

مختلفة.
 19 لقم   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
 50000  - بلزهر   فتح  حي   (0 زنقة 

مكناس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد كتفي سعيد :  375 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
 375   : سلينان  بلحدبد  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 (50   : محند  بلكردي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  سعيد  كتفي  بلسيد 
زنقة 6 لقم 1) حي بالطلس 1  50000 

مكناس بملغرب.
بلسيد بلحدبد سلينان عنوبنه)ب) 
 3-4 بلنعيم  تجزئة  لبء   (77 لقم 

50000 مكناس بملغرب.
عنوبنه)ب)  محند  بلكردي  بلسيد 
 1 بالطلس  حي   11 زنقة   39 لقم 

50000 مكناس بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  سعيد  كتفي  بلسيد 

زنقة 6 لقم 1) حي بالطلس 1  50000 
مكناس بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
15 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 91)3.
1(6I

SOCAGECOM SARL

 STE GROUPE TRAVAUX
DIVERS HOUMIDI

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

SOCAGECOM SARL
4) زنقة بلشيخ شعيب بلدكالي دلب 
بلجامع قرب مسجد بلعتيق 4) زنقة 
بلشيخ شعيب بلدكالي دلب بلجامع 

قرب مسجد بلعتيق، 5000)، 
خريبكة بملغرب

 STE GROUPE TRAVAUX DIVERS
HOUMIDI شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 1) حي 
بلنهضة بلوك ن زنقة بلودبية - 
خريبكة - 5000) خريبكة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

6619
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (3
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 GROUPE TRAVAUX DIVERS

.HOUMIDI
منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي - بشغا8 مختلفة.
 (1  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 - بلودبية  بلوك ن زنقة  بلنهضة  حي 

خريبكة - 5000) خريبكة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

حوميدي  بلشرقي  بلسيد 

عنوبنه)ب) 161 حي ياسنين 1 بلطابق 

بلسفلي  5000) خريبكة بملغرب.

بلسيد خليفة حوميدي عنوبنه)ب) 
بلفتح   حي  عبدون  بوالد  زنقة   78

5000) خريبكة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

حوميدي  بلشرقي  بلسيد 

عنوبنه)ب) 161 حي ياسنين 1 بلطابق 

بلسفلي  5000) خريبكة بملغرب

بلسيد خليفة حوميدي عنوبنه)ب) 
بلفتح   حي  عبدون  بوالد  زنقة   78

5000) خريبكة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بخريبكة  بتاليخ 14 أكتوبر 

0)0) تحت لقم )78.

1(7I

FIDUCIAIRE BILAL

MARS GRO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP S64 MEKNES PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

MARS GRO شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل قبالة 

جناعة بيت بوبدمان بلحاجب - 

50000 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

51007

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   09

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 MARS : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.GRO

صناعة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلسياج و أشغا8  بلطوبية و أعندة 

مختلفة.

عنوبن بملقر بالجتناعي : دوبل قبالة 

 - بلحاجب  بوبدمان  بيت  جناعة 

50000 مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : بلسيد عبد بلحق كوشان 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد عبد بلعاطي عالوك :  500 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

كوشان  بلحق  عبد  بلسيد 

بريدية  بنعنان  بيت  دوبل  عنوبنه)ب) 

مجاط 50000 مكناس بملغرب.

عالوك  بلعاطي  عبد  بلسيد 

بيت  جناعة  قبالة  دوبل  عنوبنه)ب) 

مكناس   50000 بلحاجب  بوبدمان 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

كوشان  بلحق  عبد  بلسيد 

بريدية  بنعنان  بيت  دوبل  عنوبنه)ب) 

مجاط 50000 مكناس بملغرب

عالوك  بلعاطي  عبد  بلسيد 

بيت  جناعة  قبالة  دوبل  عنوبنه)ب) 

مكناس   50000 بلحاجب  بوبدمان 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

15 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم )9)3.

1(8I

KB Compta

PARA APOTECH RABAT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

KB Compta
38 زنقة بلتاهيتي شالع بلحسن 
بلثاني ، 10060، بلرباط بملغرب

PARA APOTECH RABAT شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 5) زنقة 
سيدي محند، محل لقم 4، عكالي - 

10000 بلرباط بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

146737
 15 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 شتن 4 
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 PARA  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.APOTECH RABAT
تاجر   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
ومنتجات  تجنيل  مستحضربت 

طبية.
زنقة   (5  : عنوبن بملقر بالجتناعي 
سيدي محند، محل لقم 4، عكالي - 

10000 بلرباط بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 400.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلسيدة بنسعيد فاطنة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 1.000   : هشام  بنيحيى  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 1.000   : حسناء  فهمي  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 1.000   : محند  سلمي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيدة بنسعيد فاطنة عنوبنه)ب) 

 CL CEAN BERMUDEZ 14 01 DE
.GIJON  33(01 GIJON ESPAGNE
عنوبنه)ب)  هشام  بنيحيى  بلسيد 
بقامة مريم زنقة   B عنالة   33 شقة 
سلبنان لودبني شالع بلحسن بلثاني  

10000 بلرباط بملغرب.
عنوبنه)ب)  حسناء  فهمي  بلسيدة 
 108 حي بالندلس زنقة طليطلة لقم 

000)1 تنالة بملغرب.
عنوبنه)ب)  محند  سلمي  بلسيد 
سكتول 5) لقم 61 لياض بالطر، حي 

لياض  10000 بلرباط بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  هشام  بنيحيى  بلسيد 
بقامة مريم زنقة   B عنالة   33 شقة 
سلبنان لودبني شالع بلحسن بلثاني  

10000 بلرباط بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بلتجالية بالرباط  

0)0) تحت لقم 4578.
1(9I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE METROMEUBLE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
SOCIETE METROMEUBLE شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 38 
شالع محند بلخامس بلطابق 3 
مكتب 10  - 30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

64313
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   01
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SOCIETE METROMEUBLE
تجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

منتلكات بلعقالية.
 38 لقم   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
 3 بلطابق  بلخامس  محند  شالع 

مكتب 10  - 30000 فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 500   : بلسيد بلخدبل عبدبلفتاح 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
بلسيدة جغا8 سناء :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عبدبلفتاح  بلخدبل  بلسيد 
بلنخيل  لياض  تجزئة   (8 عنوبنه)ب) 
طريق إينوزبل   30000 فاس بملغرب.

بلسيدة جغا8 سناء عنوبنه)ب) 8) 
تجزئة لياض بلنخيل طريق إينوزبل 

30000 فاس بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عبدبلفتاح  بلخدبل  بلسيد 
بلنخيل  لياض  تجزئة   (8 عنوبنه)ب) 

طريق إينوزبل 30000 فاس بملغرب
بلسيدة جغا8 سناء عنوبنه)ب) 8) 
تجزئة لياض بلنخيل طريق إينوزبل 

30000 فاس بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)0)/708).
130I

fiduciaire ficogest  

SOCIETE G.H.2 TRAV
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire ficogest
64 شالع بي4بنزبلبن تنغي4 45800 ، 

45800، تنغي4 بملغرب
SOCIETE G.H.2 TRAV شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
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وعنوبن مقرها بإلجتناعي قصر 
تنتتوشت بيت هاني تنغي4 - 45800 

تنغي4 بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

419
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 يناير   03
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SOCIETE G.H.( TRAV
و  بناء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

أعنا8 مختلفة.
قصر   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 45800  - تنتتوشت بيت هاني تنغي4 

تنغي4 بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

000.000.) دلهم، مقسم كالتالي:
 10.000   : بلسيد حنيد فوحا8 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 10.000   : عبدي  جنا8  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  فوحا8  حنيد  بلسيد 
تنغي4  هاني  بيت  تنتتوشت  قصر 

45800 تنغي4 بملغرب.
عنوبنه)ب)  عبدي  جنا8  بلسيد 
تنغي4  هاني  بيت  تنتتوشت  قصر 

45800 تنغي4 بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  فوحا8  حنيد  بلسيد 
تنغي4  هاني  بيت  تنتتوشت  قصر 

45800 تنغي4 بملغرب
عنوبنه)ب)  عبدي  جنا8  بلسيد 
تنغي4  هاني  بيت  تنتتوشت  قصر 

45800 تنغي4 بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بتنغي4  بتاليخ - تحت لقم -.
131I

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

FIDAKA
شركة بلتضامن

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

شالع بلعركوب لقم 4-01)77 
صندوق بل 4يد لقم 146، 73000، 

بلدبخلة بملغرب
FIDAKA شركة بلتضامن

و عنوبن مقرها بالجتناعي شالع 
بلعركوب لقم 4-01)77 - 73000 

بلدبخلة .
تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.1(93

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 0) دجن 4 009) تم تحويل 
بلشكل بلقانوني للشركة من »شركة 
بلتضامن« إلى »شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة«.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (4 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

دجن 4 009) تحت لقم 463.
13(I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

كليا كونسيبت
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
كليا كونسيبت شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي فضاء 
باب بنفا 3، زنقة باب بملنصول، 
عنالة س، بلطابق برو8، مكتب 

لقم 3  بلدبل بلبيضاء - 0000) بلدبل 
بلبيضاء بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.4337(5

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 4) غشت 0)0) تم  تحويل  

للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

باب  زنقة   ،3 بنفا  باب  »فضاء  من 

بلطابق برو8،  عنالة س،  بملنصول، 

مكتب لقم 3  بلدبل بلبيضاء - 0000) 

بلدبل بلبيضاء بملغرب« إلى »37 شالع 

جال8 بلدين بلسيوتي بلدبل بلبيضاء - 

0000) بلدبل بلبيضاء  بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750013.

133I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اندلوسياتي
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

قفل بلتصفية

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

بندلوسياتي شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : بلشقة 

08 ببلعنالة  08 بلطابق 04 بقامة 

حولية  - 30000 فاس بملغرب.

قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.49969

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

0)0) تقرل حل  07 شتن 4  بملؤلخ في 

مسؤولية  ذبت  شركة  بندلوسياتي 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ 

وعنوبن  دلهم   10.000 لأسنالها 

مقرها بإلجتناعي بلشقة 08 ببلعنالة  

 - حولية   بقامة   04 بلطابق   08

30000 فاس بملغرب نتيجة لالقفا8 

بلنهائي للشركة .

و عين:

و  بلهصاك  محند   بلسيد)ة) 

باليس   75000 فرنسا  عنوبنه)ب) 

فرنسا كنصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

بلشقة  وفي   (0(0 شتن 4   07 بتاليخ 

بقامة   04 بلطابق   08 ببلعنالة    08

حولية  - 30000 فاس بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   14 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)0)/689).

134I

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

FIDAKA

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

توسيع نشاط بلشركة 

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

شالع بلعركوب لقم 4-01)77 

صندوق بل 4يد لقم 146، 73000، 

بلدبخلة بملغرب

FIDAKA شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بالجتناعي شالع 

بلعركوب لقم 4/01)77 - 73000 

بلدبخلة بملغرب.

توسيع نشاط بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.1(93

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (009 دجن 4   (0 في  بملؤلخ 

نشاط  إلى  بلتالية  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :

بلشركت  ثنتيل   ، بلتوطين 

بلوطنية و ببالجنبية، بملوبكبة  وبلتتبع 

لجنيع بملشاليع.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 (4 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

دجن 4 009) تحت لقم 463.

135I
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COMPTAFFAIRES

PEMAVAC

إعالن متعدد بلقربلبت

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

PEMAVAC »شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: طريق 

بملحندية بني يخلف - 8800) 

بملحندية بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.5781

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 01 شتن 4 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

 1350000 خفض لأس بملا8 بقينة 

 965000 315000) إلى  لخفضه من 

دلهم

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

 1535000 بقينة  بملا8  لأس  لفع 

 (500000 إلى   965000 من  لرفعه 

من بلحساب بلجالي لشريك بلسيد 

عزبب بملصطفى.    

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :6-7 لقم  بند 

 7 و   6 لقم  بلبند  تحيين  مايلي:    

للنظام برسا�شي للشركة

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  باملحندية   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 1308.

136I

DGIKLINK

LUNETTESDEVUE.MA
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

LUNETTESDEVUE.MA
6) شالع مرس بلسلطان شقة 
3 بلطابق بالو8 ، 0000)، بلدبل 

بلبيضاء بملغرب
LUNETTESDEVUE.MA شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 6) شالع 
مرس بلسلطان شقة 3 بلطابق بالو8 
بلدبل بلبيضاء 0000) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475659

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   16
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.LUNETTESDEVUE.MA
غرض بلشركة بإيجاز : شربء وبيع 
بملنتجات  وتوزيع  وتصدير  وبستي4بد 

بلبصرية
شركة إعالنات

بلتسويق ع 4 بلهاتف
بالتصاالت  على  بلتدليب 

وبلتسويق ع 4 بلهاتف
تنظيم  بلتظاهربت و بملؤتنربت.

6) شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 
مرس بلسلطان شقة 3 بلطابق بالو8 
0000) بلدبل بلبيضاء  بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 100   : سني4  تسليننت  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد تسليننت سني4 عنوبنه)ب)   
 (8 عنالة ب شقة  الند  بحر  بقامة 
بولكون   خلف  بلوقت  ببو  زنقة 

0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد تسليننت سني4 عنوبنه)ب)   
 (8 عنالة ب شقة  الند  بحر  بقامة 
بولكون   خلف  بلوقت  ببو  زنقة 

0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749598.
137I

ste mifi

 ISMAILIA TRAD
CORPORATION

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 14

50000، meknes maroc
 ISMAILIA TRAD

CORPORATION شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 08) 
حي بكدب8 عين تاوجدبت  - 51100 

بلحاجب    بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
50949

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   31
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

متبوعة  بلشركة  تسنية 

بنختصر  بإلقتضاء  عند 

 ISMAILIA TRAD  : تسنيتها 

.CORPORATION

غرض بلشركة بإيجاز : بلتصدير و 

بالستي4بد – بملتاجرة.
عنوبن بملقر بالجتناعي : لقم 08) 

 51100  - حي بكدب8 عين تاوجدبت  

بلحاجب    بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سعيد  كالتي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)    سعيد  كالتي  بلسيد 

 n 1413 imm c appt 7 kenitra

14000 بلقنيطرة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  سعيد  كالتي  بلسيد 

 n 1413 imm c appt 7 kenitra

14000 بلقنيطرة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

13 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 35)3.

138I

MARCHICA CONSEIL

AARAB WEST TRANSPORT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شالع طوكيو، بلطابق 1، شقة 
1، بلناظول. ، 000)6، بلناظول 

بملغرب

 AARAB WEST TRANSPORT

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

 L 262، 1157 بلسعادة ،لقم



14819 الجريدة الرسميةعدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0)) 

،بلناظول. - 010)6 بلناظول  بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(0731
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (1
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 AARAB : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.WEST TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضاىع لحساب بلغي4..
تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 L (6(،  1157 ،لقم  بلسعادة 
،بلناظول. - 010)6 بلناظول  بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد بسناعيل بعربب :  1.000 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد بسناعيل بعربب عنوبنه)ب) 
 L (6(،  1157 ،لقم  تجزئة بلسعادة 

،بلناظول. 010)6 بلناظول  بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد بسناعيل بعربب عنوبنه)ب) 
 L (6(،  1157 ،لقم  تجزئة بلسعادة 

،بلناظول. 010)6 بلناظول  بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 06 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 83)3.
139I

FITICOF

WE AUTO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FITICOF
9 شالع غسان كنفاني بقامة نبيلة ، 

30000، فاس بملغرب
WE AUTO شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 177 
زنقة 9 حي تغات 1  - 30000 فاس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

64317
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (8
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 WE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.AUTO
شركة   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تأجي4 سيالبت بدون سائق.
عنوبن بملقر بالجتناعي : لقم 177 
فاس   30000  -   1 حي تغات   9 زنقة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
333 حصة    : بلسيد خالد عاقل 

بقينة 100 دلهم للحصة .
333 حصة    : بلسيد علي شكري 

بقينة 100 دلهم للحصة .
بلسيدة بوكني شفيع :  334 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  عقيل  خالد  بلسيد 
حي عين قادوس    4 بلوك   5 زنقة   15

30000 فاس بملغرب.
عنوبنه)ب)  شكري  علي  بلسيد 
بوملان   330(( شالع بربنزلبن بوملان 

بملغرب.
عنوبنه)ب)  شفيع  بوكني  بلسيد 
9) سوق  مجنع بدل مجنوعة أ لقم 
برلبعاء بلغرب 14300 سوق برلبعاء 

فاس.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد علي شكري عنوبنه)ب) شالع 
بربنزلبن بوملان ))330 بوملان بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)0)/)71).
140I

MA GLOBAL CONSULTING

MERCK MAROC
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسي4 جديد للشركة

MA GLOBAL CONSULTING
زبوية شالع عبد بملومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، بلطابق بلرببع، 
0000)، بلدبل بلبيضاء بملغرب

MERCK MAROC  شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 175, 

زنقة بوكربع بلطابق بلثالث لقم 14 
بولغون  - 0000) بلدبلبلبيضاء 

بملغرب.
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.91(35

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم تعيين   (0(0 يونيو   (5 بملؤلخ في 
بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 

مكالتي بلهادي منصف كنسي4 آخر
تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749969.
141I

fiduciaire al hayat

KANDSAMAR
شركة بلتضامن

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

 شركـة غـي4 جـنـاعـيـة
KANDSAMAR

عنوبن مقرها بإلجتناعي شالع محند 
٧١ شالع بلجيش بمللكي سابقا

إقامة موني لقم 4 طنجة 90000 

بملغرب

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة لقم 

بلتقييد في بلسجل بلتجالي 6409) 

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم   (006 شتن 4   04 في  بملؤلخ 

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة من 

شركـة غـي4 جـنـاعـيـة إلى شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 4   13 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

006) تحت لقم 518)

14(I

sacompta sarl au

SOCIETE TECSOM SARL
إعالن متعدد بلقربلبت

sacompta sarl au

44) شالع بلجيش بمللكي ميسول ، 

50)33، ميسول بملغرب

SOCIETE TECSOM SARL  »شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: شالع بئ4 
بنزلبن ميسول  - 50)33 ميسول  

بملغرب .

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.1517

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 14 أكتوبر 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 

بلشركة  لبسنا8  في  بلزيادة  مايلي: 

بلى  دلهم   1600000.00. من  

100000.00) دلهم 

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

توسيع غرض بلشركة : نقل بلبضائع 

لحساب بلغي4 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :7 لقم  بند 
بلشركة  لبسنا8  لفع  مايلي: 

بلى  دلهم   1600000.00 من 

100000.00) دلهم
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بند لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
توسيع غرض بلشركة  : نقل بلبضائع 

لحساب بلغي4 
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بالبتدبئية ببوملان  

0)0) تحت لقم 0)0)/361.
143I

مصلح بلوزبني

ASTORIA design
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

مصلح بلوزبني
سيدي بولمانة شالع بلشهيد عبد 
هللا بليعقوبي لقم 11 ، 150)9، 

بلقصر بلكبي4 بملغرب
ASTORIA design شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي طريق 

طنجة بلقديم، دبل بلدخان، إقامة 
ليم 1، لقم )1 - 150)9 بلقصر 

بلكبي4 بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(695
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   ((
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ASTORIA design
 Activités : غرض بلشركة بإيجاز
 spécialisés de design, Création,
 conception et fabrication
 pour la vente de tous articles

.publicitaires
طريق   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
إقامة  بلدخان،  دبل  بلقديم،  طنجة 
بلقصر   9(150  -  1( لقم   ،1 ليم 

بلكبي4 بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 70.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 350   : بلسيد محسن بلسوي�شي 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 350   : وعلي  حنو  ياسر  بلسيد 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسوي�شي  محسن  بلسيد 
 15 حي برندلس م ب زنقة  عنوبنه)ب) 

لقم 84 9150 بلقصر بلكبي4 بملغرب.
بلسيد باسر حنو وعلي عنوبنه)ب) 
 (6 لقم   11 حي برندلس م ج زنقة 

91150 بلقصر بلكبي4 بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسوي�شي  محسن  بلسيد 
 15 حي برندلس م ب زنقة  عنوبنه)ب) 

لقم 84 9150 بلقصر بلكبي4 بملغرب
بلسيد باسر حنو وعلي عنوبنه)ب) 
 (6 لقم   11 حي برندلس م ج زنقة 

91150 بلقصر بلكبي4 بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  بالبتدبئية بالقصر بلكبي4  

أكتوبر 0)0) تحت لقم 130.
144I

omri compta sarl au

STE LARAVAN SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
STE LARAVAN SARL AU  شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
مغرب بلجديد لقم 4 قرب مسجد 
اللة خديجة بلعربئش - 000)9 

بلعربئش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
5143

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 يناير   15
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. LARAVAN SARL AU
بلغرض   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلخالج  وفي  بملغرب  في  بلشركة  من 
عن  نيابة  أو  نفسها  عن  بارصالة 

بلغي4:
• نقل بلبضائع بلوطنية وبلدولية 

نيابة عن بلغي4.
• بملربسلة

بالستي4بد وبلتصدير بشكل عام   •
، قطع غيال بملركبات بلصناعية ، إلخ.
• بلتجالة بلوطنية وبلدولية بكافة 

أشكالها.
• أعنا8 مختلفة

بلعنليات  جنيع  عام:  وبشكل   •
بملتعلقة بغرض بلشركة.

قيود  أي  بلقيام دون   ، وأخي4ًب   •
بجنيع بلعنليات بلتي من بملحتنل أن 
تعزز بشكل مباشر أو غي4 مباشر تطول 

بلشركة..
تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
مسجد  قرب   4 لقم  بلجديد  مغرب 
 9(000  - بلعربئش  خديجة  اللة 

بلعربئش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 100   : بلسيد بسامة بوعصيد  

حصة بقينة 1.000 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد بسامة بوعصيد عنوبنه)ب) 
نافع  ببن  عقبة  شالع   110 لقم 

بلعربئش 000)9 بلعربئش بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد بسامة بوعصيد عنوبنه)ب) 
نافع  ببن  عقبة  شالع   110 لقم 

بلعربئش 000)9 بلعربئش بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالعربئش  بتاليخ 13 مالس 

0)0) تحت لقم 15).

145I

مقاولة في بلحسابات

TARRIST
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

توسيع نشاط بلشركة 

مقاولة في بلحسابات

)6 شالع محند بلخامس ب ص.. ب 

334، 000)3، بلحسينة بملغرب

TARRIST شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بالجتناعي مركز بنو 

حذيفة  - 000)3 بلحسينة  بملغرب 

.

توسيع نشاط بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(081

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (0(0 أكتوبر   0( في  بملؤلخ 

نشاط  إلى  بلتالية  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :

بيع علف بملوب�شي .

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 15 بتاليخ  بالحسينة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 530.

146I

karama conseil

STE UH1NEGO SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسي4 جديد للشركة

karama conseil
لقم 33 بلشقة لقم 1 زنقة بسامة 

ببن زيد شالع بلجيش بمللكي فاس 
لقم 33 بلشقة لقم 1 زنقة بسامة 

ببن زيد شالع بلجيش بمللكي فاس، 

30000، فاس بملغرب
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STE UH1NEGO SARL AU  شركة 
ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي تعاونية 

بلولدية لقم 6) تجزئة لياض 
بلزيتون قطعة 34 د محل لقم 4 

فاس - 30000 فاس بملغرب.
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.60981

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 08 أكتوبر 0)0) تم تعيين 
بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 

بمعضال خالد كنسي4 وحيد
تبعا إلقالة مسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)0)/703).
147I

COMPTE A JOUR

EL WAY TRANS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
EL WAY TRANS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

بمسعودن  - 000)6 بلناظول بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(0775
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   06
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 EL  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.WAY TRANS
تصدير    : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وبستي4بد بملوبد بلغذبئية  وبلحلويات 
نقل بلبضائع بلغي4 بملرفقة

حي   : بالجتناعي  بملقر  .عنوبن 
بمسعودن  - 000)6 بلناظول بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   : بلسيد هدوز بال8 

بقينة 100 دلهم للحصة .
بلسيد عبد بلكريم بوشرو :  500 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
حي  بال8 عنوبنه)ب)  بلسيد هدوز 

بويزبلزبلب 000)6 بلناظول بملغرب.
بوشرو  بلكريم  عبد  بلسيد 
 6(000 بمسعودب  حي  عنوبنه)ب) 

بلناظول بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
حي  بال8 عنوبنه)ب)  بلسيد هدوز 

بويزبلزبلب 000)6 بلناظول بملغرب
بوشرو  بلكريم  عبد  بلسيد 
 6(000 بمسعودب  حي  عنوبنه)ب) 

بلناظول بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )338.
148I

westartup

W INVESTMENT GROUP
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

westartup
 BOULEVARD MASSIRA RUE 6
 OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT 3
 CASABLANCA ANFA ، 20100،

CASABLANCA MAROC
 W INVESTMENT GROUP

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 6 زنقة 
6 بكتوبر بلطابق 3 بلعنالة 3 شالع 

بملسي4ة بلدبل بلبيضاء 0100) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

474707

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (5

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 W  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.INVESTMENT GROUP

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالستشالبت بلقانونية وبملالية

بلتدليب وبلتوظيف

زنقة   6  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

شالع   3 بلعنالة   3 بكتوبر بلطابق   6

بلدبل   (0100 بملسي4ة بلدبل بلبيضاء 

بلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : وهيب  كنا8  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  وهيب  كنا8  بلسيد 

5 زنقة جيل  5 شقة  حي كالينا بلوك 

0100) بلدبل بلبيضاء  كرو بلوبزيس  

بملغرب .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  وهيب  كنا8  بلسيد 

5 زنقة جيل  5 شقة  حي كالينا بلوك 

0100) بلدبل بلبيضاء  كرو بلوبزيس  

بملغرب  

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 - بتاليخ  بلبيضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم -.

149I

FICOMFI

STE CODE CREATION
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

FICOMFI

 APPT N 7 3EME ETAGE, IMM

 4, RUE ACCRA, VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

STE CODE CREATION شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : مكناس - 

50000 مكناس بملغرب.

قفل بلتصفية
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.397(1

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

0)0) تقرل حل  8) شتن 4  بملؤلخ في 

STE CODE CREATION شركة ذبت 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

 100.000 لأسنالها  مبلغ  بلوحيد 

بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن  دلهم 

بملغرب  مكناس   50000  - مكناس 

نتيجة لعدم تحقيق باللباح لشركة.

و عين:

  HICHAM بلسيد)ة) 
لقم  عنوبنه)ب)  و   BENBOUJEMAA

بلنهضة  حي  بل 4يد  مجنوعة   180

بملغرب  بلرباط    10999 بلرباط 

كنصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

بتاليخ 8) شتن 4 0)0) وفي لقم 180 

 - مجنوعة بل 4يد حي بلنهضة بلرباط 

10999 بلرباط بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

15 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 585.

150I
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FICOMFI

 STE KENZA MRANI HAUTE

COUTURE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

قفل بلتصفية

FICOMFI

 APPT N 7 3EME ETAGE, IMM

 4, RUE ACCRA, VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

 STE KENZA MRANI HAUTE

COUTURE شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : مكناس - 

50000 مكناس بملغرب.

قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.4(351

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

0)0) تقرل حل  9) شتن 4  بملؤلخ في 

 STE KENZA MRANI HAUTE

مسؤولية  ذبت  شركة   COUTURE

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ 

وعنوبن  دلهم   100.000 لأسنالها 

 50000  - بإلجتناعي مكناس  مقرها 

مكناس بملغرب نتيجة لعدم تحقيق 

باللباح لشركة.

و عين:

و   KENZA  MRANI بلسيد)ة) 

زنقة   1( بقامة مريم شقة  عنوبنه)ب) 

ببو علي بن لحا8 م ج مكناس 50000 

مكناس بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

بقامة  وفي   (0(0 شتن 4   (9 بتاليخ 

بن  علي  ببو  زنقة   1( شقة  مريم 

50000 مكناس  لحا8 م ج مكناس - 

بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

15 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 584.

151I

easy compta

املؤسسةالدولية الخاصة 
للتدريب املنهي  في الفترة املحيطة 

بالوالدة
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

easy compta
 RES KOUTOUBIA IMM 6 N3

 HAY NASSIM RES KOUTOUBIA
 IMM 6 N3 HAY NASSIM،

20520، CASABLANCA maroc
بملؤسسةبلدولية بلخاصة للتدليب 
بملنهي  في بلفت4ة بملحيطة بالوالدة 

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 61 شالع 
لال ياقوت زبوية مصطفى بملعاني لقم 
)6 بلطابق بلثان بلدبل بلبيضاء     - 

0))0)  بلدبل بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
473919

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   (8
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
للتدليب  بلخاصة  بملؤسسةبلدولية 

بملنهي  في بلفت4ة بملحيطة بالوالدة.
بلتعليم    : غرض بلشركة بإيجاز 
فت4ة  في  بلرعاية  مجا8  في  بملستنر 

بلحنل  و بلوالدة
 بلتدليب على دعم بلوالدة.

حو8  بإللشاد  على  بلتدليب   •
بلرضاعة بلطبيعية.

• بلتدليب على تدليك بلطفل.
61 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 
لال ياقوت زبوية مصطفى بملعاني لقم 
 - بلطابق بلثان بلدبل بلبيضاء       6(

0))0)  بلدبل بلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيدة  زهرة بلبوشبتي عنوبنه)ب) 
لحال8  لمل  أولي  تجزئة   48 فيال 
بلبيضاء     بلدبل   (718( بوسكولة 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيدة زهرة بلبوشبتي عنوبنه)ب) 
لحال8  لمل  أولي  تجزئة   48 فيال 
بلبيضاء    بلدبل   (718( بوسكولة 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (9 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 6)7477.
15(I

INTOWIN SERVICES

BRA BUSINESS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

INTOWIN SERVICES
زنقة عقبة بن نافع بقامة دحان حي 
بلتقدم برشيد ، 6100)، برشيد 

بملغرب
BRA BUSINESS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 
)5 شالع بلزلقطوني,بلطابق 6, 

بلدبلبلبيضاء - 0360) بلدبلبلبيضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
447579

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (019 نون 4   04
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 BRA  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BUSINESS
محاسب   : غرض بلشركة بإيجاز 

خبي4.
لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 ,6 بلزلقطوني,بلطابق  شالع   5(
0360) بلدبلبلبيضاء  بلدبلبلبيضاء - 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 75   : جناة  بملسعودي  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 Amar THIOUNE :  25 بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيدة بملسعودي جناة عنوبنه)ب) 
بلوحدة  حي  بملنفلوطي  زنقة   18

6100) برشيد بملغرب.
 Amar THIOUNE بلسيد 
 45BIS RUE DE LA عنوبنه)ب)  
RESISTANCE  38950 SAINT-

.MARTIN-LE-VINOUX FRANCE
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيدة بملسعودي جناة عنوبنه)ب) 
بلوحدة  حي  بملنفلوطي  زنقة   18

6100) برشيد بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 04 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

نون 4 019) تحت لقم 31643.

153I

FI.DEBAGH

CHOP MOTO TNG
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FI.DEBAGH
شالع منصول بلذهبي إقامة ميسيل 

طابق 1 مكتب لقم 31 طنجة ، 
90000، طنجة بملغرب
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CHOP MOTO TNG  شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

دوليال زنقة بلشهيدة بلصفية بنت 
بلغزوبني لقم 6 بلدبل 10 طنجة - 

90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
108537

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   11
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 CHOP : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

. MOTO TNG
بيع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلنالية  بلدلبجات  غيال  قطع  وشربء 

وملحقاتها.
تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بنت  بلصفية  بلشهيدة  زنقة  دوليال 
 - طنجة   10 بلدبل   6 لقم  بلغزوبني 

90000 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد صهيب علوني :  100 حصة 

بقينة 1.000 دلهم للحصة .
بلسيد صهيب علوني : 100 بقينة 

100.000 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  علوني  صهيب  بلسيد 
طنجة   (5 لقم   99 حي بنكي4بن زنقة 

90000 طنجة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  علوني  صهيب  بلسيد 
طنجة   (5 لقم   99 حي بنكي4بن زنقة 

90000 طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   07 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 34513).
154I

omri compta sarl au

 STE LX DE TRANSPORT
SCOLAIRE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
لفع لأسنا8 بلشركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
 STE LX DE TRANSPORT
شركة ذبت بملسؤولية    SCOLAIRE

بملحدودة
تجزئة  بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن 
مغرب بلجديد لقم 1037 بلعربئش  - 

000)9 بلعربئش بملغرب .
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.3905

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   (0(0 أكتوبر   06 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
»100.000 دلهم« أي من »100.000 
عن  دلهم«   (00.000« إلى  دلهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالعربئش   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 775.
155I

zarkal & associés

METEC DIAGNOSTIC
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

zarkal & associés
131 شالع عبد بملومن بلطابق 6 لقم 
)) ، 0100)، بلدبل بلبيضاء بملغرب

METEC DIAGNOSTIC شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 3 زنقة 

ببن بلجوزي - 000 بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.63741

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 5) غشت 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

بلدبل   000  - بلجوزي  ببن  زنقة   3«

ببن  زنقة   18« إلى  بملغرب«  بلبيضاء 

 - بملستشفيات  حي  بمتدبد   - نقية 

00000 بلدبل بلبيضاء  بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 1)7498.

156I

zarkal & associés

FINATRADE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

zarkal & associés

131 شالع عبد بملومن بلطابق 6 لقم 

)) ، 0100)، بلدبل بلبيضاء بملغرب

FINATRADE شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 19 زنقة 

DES TUILERIES بلطابق بلثاني 

بملعاليف - 00000 بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(44787

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 8) غشت 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

بلطابق   DES TUILERIES زنقة   19«

بلدبل   00000  - بملعاليف  بلثاني 

 DES زنقة   19« إلى  بملغرب«  بلبيضاء 

TUILERIES بلطابق بالل�شي بملعاليف 

- 0000 بلدبل بلبيضاء  بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3)7498.
157I

zarkal & associés

LOGIPARC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

zarkal & associés
131 شالع عبد بملومن بلطابق 6 لقم 
)) ، 0100)، بلدبل بلبيضاء بملغرب
LOGIPARC شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 19 زنقة 
DES TUILERIES بلطابق بلثاني 
بملعاليف - 00000 بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.(70317

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 8) غشت 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
بلطابق   DES TUILERIES زنقة   19«
بلدبل   00000  - بملعاليف  بلثاني 
 DES زنقة   19« إلى  بملغرب«  بلبيضاء 
بلطابق بلثاني بملعاليف   TUILERIES
بلطابق   DES TUILERIES زنقة   19
بلدبل   00000 بملعاليف  بالل�شي 

بلبيضاء  بملغرب«.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 4)7498.
158I

GLOBAL BUSINESS CONSULTING

SAM EXTRA
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 GLOBAL BUSINESS
CONSULTING

 RUE ABOU AL HASSAN
 AL MARINI IMM. AMIRA 2
 MEKNES ، 50300، MEKNES
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MAROC

SAM EXTRA شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بقامة 

بينان شقة 5 بلي4 مكناس - 50000 

مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

50979

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   18

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 SAM  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.EXTRA

بالعنا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملختلفة بو بلبناء

بعنا8 باللض و صيانة باللب�شي و 
بملربفق بلصحية و بلطرق

بالستي4بد و بلتصدير.

بقامة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 50000  - بلي4 مكناس   5 بينان شقة 

مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلضايفي  بلدين  صالح  بلسيد 

دلهم   100 بقينة  حصة   5.000   :

للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلضايفي  بلدين  صالح  بلسيد 
تجزئة لزقي   1 زنقة   9 لقم  عنوبنه)ب) 

مكناس   50000 مكناس  بلزيتون 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلضايفي  بلدين  صالح  بلسيد 
تجزئة لزقي   1 زنقة   9 لقم  عنوبنه)ب) 
مكناس   50000 مكناس  بلزيتون 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
14 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 59)3.
159I

FIDUTRACO CONSULTING

ENTREPRISE EL BAKKOURI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC
  ENTREPRISE EL BAKKOURI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)في 

طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي ) زنقة 

بلصنوبر بلشقة )1 بلطابق بلرببع - 
13) بلدبلبلبيضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.35(583
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تقرل حل  19 غشت  بملؤلخ في 
بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 
   ENTREPRISE EL BAKKOURI
دلهم   100.000 لأسنالها  مبلغ 
زنقة   ( بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن 
 - بلطابق بلرببع   1( بلصنوبر بلشقة 
 : 13) بلدبلبلبيضاء بملغرب نتيجة 8 

عدم مردودية نشاطها.
تجزئة  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
بلطابق   1(46 لقم  بلجديد  بملغرب 

)0  - 000)9 بلعربئش بملغرب. 
و عين:

بلبكولي و  عبد بلغني   بلسيد)ة) 
عنوبنه)ب) تجزئة بملغرب بلجديد لقم 
بلعربئش   9(000  0( بلطابق   1(46

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (5 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 747435.

160I

COFISCOM

STADIUM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

STADIUM شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي محل 5-4-

6 كالفول - 63300 بركان بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(493

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

0)0) تقرل حل  07 شتن 4  بملؤلخ في 

بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 

STADIUM  مبلغ لأسنالها 100.000 

دلهم وعنوبن مقرها بإلجتناعي محل 

6-5-4 كالفول - 63300 بركان بملغرب 

نتيجة 8 : بالزمة بالقتصادية .

و حدد مقر بلتصفية ب محل -4-5

6 كالفول  - 63300 بركان بملغرب. 

و عين:

و  بلكروج   محند   بلسيد)ة) 

عنوبنه)ب) 100 زنقة دبدو حي بلوفاق 

)ة)  كنصفي  بملغرب  بركان   63300

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   1( بتاليخ  بالبتدبئية ب 4كان  

0)0) تحت لقم 0)0)/413.

161I

SOCIETE CM BELHAOUARI FRERES

 SOCIETE C.M BEL
HAOUARI FRERES SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

 SOCIETE CM BELHAOUARI
FRERES

 DOUAR MOUARAA RMEL
 LAOUAMRA CERCLE LUKUS BP

92052 ، 50، بلعوبمرة بملغرب
 SOCIETE C.M BEL HAOUARI

FRERES SARL شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 
 DOUAR LAMOUARAA RMEL
 LAOUAMRA CERCLE LUKUS
92050 - بلعوبمرة بلقصر بلكبي4 

بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.1569

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   (0(0 مالس   16 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
من  أي  دلهم«   (.385.000«
 (.400.000« إلى  دلهم«   15.000«
تقديم حصص    : عن طريق  دلهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 09 بتاليخ  بالبتدبئية بالقصر بلكبي4  

يونيو 0)0) تحت لقم 3)).
16(I

FRIDEL

FRIDEL
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FRIDEL
حي بلسالم - بلوطية ، 010)8، 

طانطان بملغرب
FRIDEL شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بلسالم 
- بلوطية - 010)8 طانطان بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
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محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

5565

 07 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  

بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 أكتوبر 

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.FRIDEL

تلفيف   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

كهربائي.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

طانطان   8(010  - بلوطية   - بلسالم 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلسيد هرود بملصطفى 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد هرود بملصطفى عنوبنه)ب) 

حي بلسالم - بلوطية 010)8 طانطان 

بملغرب.

بلسيد هرود بملصطفى عنوبنه)ب) 

طانطان   8(010 بملصطفى  هرود 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد هرود بملصطفى عنوبنه)ب) 

طانطان   8(010 بملصطفى  هرود 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

تحت   - بتاليخ  بطانطان   بالبتدبئية 

لقم -.

163I

 FIDUCIAIRE SUD COMPTA ET SERVICES DE

GESTION

HATOR PLUS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SUD COMPTA ET
SERVICES DE GESTION

بلعنالة لقم 31 بلشقة لقم 1 
بلطابق بالو8  تجزئة  بلحرية حي 

بليوسفية تزنيت ، 85000، تزنيت 
بملغرب

HATOR PLUS شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

 N°   وعنوبن مقرها بإلجتناعي
 05 SOUK TNINE AIT ERKHA

  LAKHSAS  AIT ERKHA SIDI IFNI
SIDI IFNI 85200 بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
4437

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 مالس   05
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.HATOR PLUS
 AGENCE : غرض بلشركة بإيجاز

. DE TRANSFERT D’ARGENT
 N°    : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 05 SOUK TNINE AIT ERKHA
  LAKHSAS  AIT ERKHA SIDI IFNI

SIDI IFNI 00)85 بملغرب .
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : لحسن   هاتول  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  لحسن   هاتول  بلسيد 
بلرخاء  أيت  مسعود  حنو  بد  دوبل 

بفني  سيدي   85(00 بفني   سيدي 
بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  لحسن  هاتول  بلسيد 
بلرخاء  أيت  مسعود  حنو  بد  دوبل 
بفني  سيدي   85(00 بفني   سيدي 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
)0 شتن 4  بتاليخ  بالبتدبئية بتيزنيت  

0)0) تحت لقم 641.
164I

QUALICIA CONSULTING

LAREG AUTO SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

LAREG AUTO SARL شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 10 شالع 
بلحرية طابق 3 شقة لقم 5 بلدبل 
بلبيضاء - 0000) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

474975
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   (8
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 LAREG : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.AUTO SARL
غرض بلشركة بإيجاز : بلتجالة

شربء وبيع قطع بالست4دبد
شربء وبيع بلسيالبت بلجديدة.

10 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 

بلدبل   5 لقم  شقة   3 طابق  بلحرية 
بلبيضاء  بلدبل   (0000  - بلبيضاء 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد بلركربكي عنر :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
بلسيد لغبدي محند :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  عنر  بلركربكي  بلسيد 
خديجة  إقامة  بلفا�شي  عال8  شالع 
 50000 مكناس  ج  م   11 شقة   (

مكناس بملغرب.
عنوبنه)ب)  محند  لغبدي  بلسيد 
77 عنالة أ شقة 6 ست إملل بملحندية 

8830) بملحندية بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  عنر  بلركربكي  بلسيد 
خديجة  إقامة  بلفا�شي  عال8  شالع 
 50000 مكناس  ج  م   11 شقة   (

مكناس بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 07 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 988)).
165I

بملركز بلجهوي لالستثنال لجهة دلعة تافياللت ملحقة 

ولزبزبت

TRANSPORT ELMORKYI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

بملركز بلجهوي لالستثنال لجهة دلعة 
تافياللت ملحقة ولزبزبت

شالع موالي لشيد عنالة دبدس 
بلطابق بالو8 ولزبزبت، 45000، 

ولزبزبت بملغرب
TRANSPORT ELMORKYI  شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 490 
أيت بكطيف  - 45000 ولزبزبت 

بملغرب.
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تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.10791

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (0(0 أكتوبر   01 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

مصطفى  )ة)  بلسيد  تفويت 

بملنصولي 500 حصة بجتناعية من 

)ة)  بلسيد  500 حصة لفائدة   أصل 

بلسعيد بملنصولي بتاليخ 01 أكتوبر 

.(0(0

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 15 بتاليخ  بولزبزبت   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 6)5.

166I

FIDUTRACO CONSULTING

OPTIMUM PROD
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC

OPTIMUM PROD شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي ) 

 RUE ESSANAOUBER APPT

 12 - 4EME ETAGE - 2013

CASABLANCA بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.367463

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   (0(0 غشت   (7 في  بملؤلخ 

ذبت مسؤولية محدودة  حل شركة 

 OPTIMUM بلوحيد  بلشريك  ذبت 

 100.000 لأسنالها  مبلغ    PROD

بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن  دلهم 

 RUE ESSANAOUBER APPT  (

 12 - 4EME ETAGE - 2013

 :  8 نتيجة  بملغرب   CASABLANCA

عدم مردودية نشاطها.

و حدد مقر بلتصفية ب 7) شالع 
بلرباط   10100  -   1 شقة  شالة 

بملغرب. 
و عين:

و  بنعزوز  مهدي   بلسيد)ة) 
 1 شقة  شالة  شالع   (7 عنوبنه)ب) 
)ة)  بلرباط بملغرب كنصفي   10100

للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 51)749.

167I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

FATI EXPORT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شالع سيدي محند ، 15000، 
بلخنيسات بملغرب

FATI EXPORT شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
لالمينونة لقم )19 بلخنيسات - 

15000 بلخنيسات بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
(9101

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   10
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 FATI  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.EXPORT
بالست4بد   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وبلتصدير.
تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 - بلخنيسات   19( لقم  لالمينونة 

15000 بلخنيسات بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيدة فاطنة بلشريف :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلشريف  فاطنة  بلسيدة 
تطوبن  حي    19 لقم  عنوبنه)ب) 
 15000 بلخنيسات   ( بلسعادة 

بلخنيسات بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلشريف  فاطنة  بلسيدة 
تطوبن  حي    19 لقم  عنوبنه)ب) 
 15000 بلخنيسات   ( بلسعادة 

بلخنيسات بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 30 بتاليخ  بالخنيسات   بالبتدبئية 

شتن 4 0)0) تحت لقم )117.
168I

zagora consulting sarl

EL YAAKOUBI SERVICES
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

zagora consulting sarl
لقم119  شالع محند بلخامس ، 

47900، زبكولة بملغرب
EL YAAKOUBI SERVICES شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل 

بكدبون والد يحيى لكربير - 47900 
زبكولة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

3319

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   07

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 EL  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.YAAKOUBI SERVICES

تحويل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالموب8.

دوبل   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 47900  - بكدبون والد يحيى لكربير 

زبكولة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد بليعقوبي بسناعيل :  500 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 500   : سعيد  بليعقوبي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بسناعيل  بليعقوبي  بلسيد 

يحيى  والد  بكدبون  دوبل  عنوبنه)ب) 

لكربير 47900 زبكولة بملغرب.

بلسيد بليعقوبي سعيد عنوبنه)ب)  

زبكولة   47900 لكربير  يحيى  والد 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بسناعيل  بليعقوبي  بلسيد 

يحيى  والد  بكدبون  دوبل  عنوبنه)ب) 

لكربير 47900 زبكولة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

8) شتن 4  بتاليخ  بالبتدبئية بزبكولة  

0)0) تحت لقم 315.

169I
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chettioui

IRRI-MRABET
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

chettioui
حي بملسي4ة بلخضربء,م/ب,شالع 

01,لقم 30 ، 150)9، بلقصر بلكبي4 
بملغرب

IRRI-MRABET شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 
بالندلس م/أ زنقة 10 لقم ) بلطابق 
بلثاني - 150)9 بلقص بلكبي4 بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
(069

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (017 يوليوز   (4
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
IRRI-  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.MRABET
تجهيز   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

باللب�شي بوسائل بلري بملوضعي.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
) بلطابق  10 لقم  بالندلس م/أ زنقة 
بلثاني - 150)9 بلقص بلكبي4 بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 400   : بملرببط  ياسين  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 400   : بملرببط  بلسيد مصطفى 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 (00   : بملرببط  سهام  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بملرببط  ياسين  بلسيد 
مجنوعة بلسعادة زنقة  حي بلسالم  
بلبعاء  سوق   14005  18 لقم   17

بلغرب بملغرب.
بلسيد مصطفى بملرببط عنوبنه)ب) 
 ( لقم   10 زنقة  م/أ  بالندلس  حي 

150)9 بلقصر بلكبي4 بملغرب.
عنوبنه)ب)  بملرببط  سهام  بلسيدة 
مجنوعة بلسعادة زنقة  حي بلسالم  
بلبعاء  سوق   14005  18 لقم   17

بلغرب بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بملرببط  ياسين  بلسيد 
مجنوعة بلسعادة زنقة  حي بلسالم  
17 لقم 18 1405 سوق بلبعاء بلغرب 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 08 بتاليخ  بالبتدبئية بالقصر بلكبي4  

غشت 017) تحت لقم )38.
170I

CABINET KHACHIM

BRICOTOWN
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT MABROUKA BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
BRICOTOWN شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 3) زنقة 
أنوب8 عنالة فلولي 11 مكتب 4 
مينوزة - 14000 بلقنيطرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
56599

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   30
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BRICOTOWN
أشغا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

متنوعة للبناء
 تركيب و أشغا8 بلكهرباء.

زنقة   (3  : عنوبن بملقر بالجتناعي 
 4 مكتب   11 فلولي  عنالة  أنوب8 

مينوزة - 14000 بلقنيطرة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سفيان  طعام  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد طعام سفيان عنوبنه)ب) 48 
شكيب ألسالن و إشبيلية شقة10/أ 

14000 بلقنيطرة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد طعام سفيان عنوبنه)ب) 48 
شكيب ألسالن و إشبيلية شقة10/أ 

14000 بلقنيطرة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 79608.
171I

FI.DEBAGH

 DECO SOCIETE
 CONSTRUCTION DE

BATIMENT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FI.DEBAGH
شالع منصول بلذهبي إقامة ميسيل 

طابق 1 مكتب لقم 31 طنجة ، 
90000، طنجة بملغرب

 DECO SOCIETE
 CONSTRUCTION DE

BATIMENT شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
مسننة  زنقة بت4يك حي 03 زنقة 14 

طنجة - 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

107989

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 ف 4بير   (7

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 DECO : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

 SOCIETE CONSTRUCTION DE

.BATIMENT

أعنا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

إنشائية ومتنوعة.

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 14 زنقة   03 زنقة بت4يك حي  مسننة  

طنجة - 90000 طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد فائز بوشكالن :  50 حصة 

بقينة 1.000 دلهم للحصة .

 10   : بلهاشمي  خديجة  بلسيدة 

حصة بقينة 1.000 دلهم للحصة .

 10   : بوشكالن  بشربف   بلسيد 

حصة بقينة 1.000 دلهم للحصة .

 10   : بوشكالن  بلسيد عبد هللا 

حصة بقينة 1.000 دلهم للحصة .

 10   : بوشكالن  بلسيدة سعيدة 

حصة بقينة 1.000 دلهم للحصة .

بلسيدة فرح بوشكالن :  10 حصة 

بقينة 1.000 دلهم للحصة .

 بلسيد فائز بوشكالن : 50 بقينة 

1.000 دلهم.

 10  : بلهاشمي  خديجة  بلسيدة 

بقينة 1.000 دلهم.

 10  : بوشكالن  بشربف   بلسيد 

بقينة 1.000 دلهم.

 10  : بوشكالن  هللا  عبد  بلسيد 

بقينة 1.000 دلهم.



عدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0))الجريدة الرسمية   14828

 10  : بوشكالن  سعيدة  بلسيدة 
بقينة 1.000 دلهم.

بلسيدة فرح بوشكالن : 10 بقينة 
1.000 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بوشكالن  فائز  بلسيد 
طنجة   5( لقم  فيال   4 بلسوبني  حي 

90000 طنجة بملغرب.
بلهاشمي  خديجة  بلسيدة 
عنوبنه)ب) حي بلسوبني 4 فيال لقم )5 

طنجة 90000 طنجة بملغرب.
بوشكالن  بشربف   بلسيد 
عنوبنه)ب) حي بلسوبني 4 فيال لقم )5 

طنجة 90000 طنجة بملغرب.
بوشكالن  هللا  عبد  بلسيد 
عنوبنه)ب) حي بلسوبني 4 فيال لقم )5 

طنجة 90000 طنجة بملغرب.
بوشكالن  سعيدة  بلسيدة 
عنوبنه)ب) حي بلسوبني 4 فيال لقم )5 

طنجة 90000 طنجة بملغرب.
بلسيدة فرح بوشكالن عنوبنه)ب) 
طنجة   5( لقم  فيال   4 بلسوبني  حي 

90000 طنجة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بوشكالن  فائز  بلسيد 
طنجة   5( لقم  فيال   4 بلسوبني  حي 

90000 طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   18 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 33940).
17(I

CABINET BADREDDINE

S.N.L TRAVAUX
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
توسيع نشاط بلشركة 

CABINET BADREDDINE
79) أ مسي4ة 1 بقامة هني بلشقة 

لقم 1 ، 0، مربكش بملغرب
S.N.L TRAVAUX شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بالجتناعي لقم 6 

تجزئة ألض بلعبدي بملسالطريق 
آسفي  - * مربكش بملغرب.

توسيع نشاط بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.47663
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تنت   (0(0 أكتوبر   09 في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتالية  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :
- سحق بالحجال و صنع بلرما8.

- سحب بلسيالبت.
بلصيانة  و  بلتطوير  أعنا8   -

لاللب�شي و بناء بلتقسينات..
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
16 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116373.
173I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 ETOILE AL AMAL
IMMOBILIER S.A.R.L

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 N° 72 RUE IBN TACHFINE

 BERRECHID ، 24100،
BERRECHID MAROC

 ETOILE AL AMAL IMMOBILIER
S.A.R.L شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلطابق 

بلسفلي لقم )0 سيدي لحا8 
بلشاطئ بلطابق بلسفلي لقم )0 
سيدي لحا8 بلشاطئ 6400) 
سيدي لحا8 بلشاطئ بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.1(185
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 يوليوز   0( في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بدليس جيدول  )ة)  تفويت بلسيد 
500 حصة بجتناعية من أصل 500 
 ABDELATI (حصة لفائدة  بلسيد )ة
يوليوز   0( بتاليخ   EL MAHBOUBI

.(0(0

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
01 أكتوبر  بالبتدبئية ب 4شيد  بتاليخ 

0)0) تحت لقم 95)1.
174I

بملركز بلجهوي لالستثنال لجهة دلعة تافياللت ملحقة 

ولزبزبت

SAHARA RENT CAR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

بملركز بلجهوي لالستثنال لجهة دلعة 
تافياللت ملحقة ولزبزبت

شالع موالي لشيد عنالة دبدس 
بلطابق بالو8 ولزبزبت، 45000، 

ولزبزبت بملغرب
SAHARA RENT CAR   شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بملسي4ة 

بلخضربء - 47000 زبكولة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

3331
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   1(
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.  SAHARA RENT CAR
كربء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلسيالبت بدون سائق.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
زبكولة   47000  - بلخضربء  بملسي4ة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 500   : لغفي4ي  حسن  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
بلسيد عبد بلرحيم لغفي4ي :  500 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  لغفي4ي  حسن  بلسيد 
زبكولة   47000 حي بملسي4ة بلخضربء 

بملغرب.
لغفي4ي  بلرحيم  عبد  بلسيد 
بلخضربء  بملسي4ة  حي  عنوبنه)ب) 

47000 زبكولة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  لغفي4ي  حسن  بلسيد 
زبكولة   47000 حي بملسي4ة بلخضربء 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بزبكولة  بتاليخ 16 أكتوبر 

0)0) تحت لقم -.

176I

elite compta

جاه 4
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

elite compta
 av atlas apt 16 agdal rabat ، 14

10000، rabat maroc
جاه 4 شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلرباط - 
ديول بلجامع، 400، شالع بلحسن 

بلثاني، شقة لقم 5. - 10060 بلرباط  
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
146803

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   1(
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

بإلقتضاء بنختصر تسنيتها : جاه 4.
أعنا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
و  بلبناء   - بلبستنة  و  بلتنظيف 

برشغا8 بملختلفة.
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بلرباط   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
شالع بلحسن   ،400 ديول بلجامع،   -
بلثاني، شقة لقم 5. - 10060 بلرباط  

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 60.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد بنحروز عاد8 :  100 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
  : بلحفيظ  عبد  ناصر  بو  بلسيد 
100 حصة بقينة 100 دلهم للحصة 
  : جال8  بلحرير  بلسبيطي  بلسيد 
100 حصة بقينة 100 دلهم للحصة 
بلسيد زبين مصطفى :  100 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
 100   : بلسيدة ماكولي نسرين  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 100   : بلسيدة خالص خديجة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  عاد8  بنحروز  بلسيد 
15 زنقة بلجيال�شي سانية بوعلو سال 

11000 سال بملغرب.
بلحفيظ  عبد  ناصر  بو  بلسيد 
 17 عنوبنه)ب) بطانة زنقة بغدبد لقم 

سال 11040 سال بملغرب.
جال8  بلحرير  بلسبيطي  بلسيد 
 (8 لقم  بملوساوي  سانية  عنوبنه)ب) 
سال   11150 خالج باب شعفة سال 

بملغرب.
بلسيد زبين مصطفى عنوبنه)ب) 8 
 100(0 بلرباط  طنجة حسان  زنقة 

بلرباط  بملغرب.
بلسيدة ماكولي نسرين عنوبنه)ب) 
مجنوعة  دب8  قطاع  بلرحنة  حي 
بلكانة عنالة )0 شقة 7 سال 11070 

سال بملغرب.
بلسيدة خالص خديجة عنوبنه)ب) 
بلوك د أو بلرقم 75 بالقوبس ح ي م 

بلرباط 0)101 بلرباط  بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  عاد8  بنحروز  بلسيد 
15 زنقة بلجيال�شي سانية بوعلو سال 

11000 سال بملغرب
بلحفيظ  عبد  ناصر  بو  بلسيد 
 17 عنوبنه)ب) بطانة زنقة بغدبد لقم 

سال 11040 سال بملغرب
جال8  بلحرير  بلسبيطي  بلسيد 
 (8 لقم  بملوساوي  سانية  عنوبنه)ب) 
سال   11150 خالج باب شعفة سال 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   16 بتاليخ  بلتجالية بالرباط  

0)0) تحت لقم 107746.
178I

STE  FIDU  WHITE

OLITA
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

STE  FIDU  WHITE
 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،
65800، TAOURIRT MAROC
OLITA شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 
طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 1357 
زنقة بوعرفة حي بلتقدم - 65800 

تاوليرت بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.897

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   (0(0 شتن 4   (1 في  بملؤلخ 
ذبت مسؤولية محدودة  حل شركة 
مبلغ    OLITA ذبت بلشريك بلوحيد 
وعنوبن  دلهم   100.000 لأسنالها 
زنقة   1357 لقم  بإلجتناعي  مقرها 
بوعرفة حي بلتقدم - 65800 تاوليرت 
بملغرب نتيجة 8 : عدم تحقيق بلهدف 

بالجتناعي.
و حدد مقر بلتصفية ب لقم 1357 
 65800  - بلتقدم  حي  بوعرفة  زنقة 

تاوليرت بملغرب. 
و عين:

و  بلنبي  عبد  بلطيب   بلسيد)ة) 
حي   (8 زنقة   1(90 لقم  عنوبنه)ب) 

بملغرب  تاوليرت   65800 بلتقدم  
كنصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بتاوليرت   بالبتدبئية 
أكتوبر 0)0) تحت لقم 0)0)/63).
179I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

MA-FILMS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19
 2 EME ETAGE N°4، 90000،

TANGER MAROC
MA-FILMS شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي  شالع ولي 

بلعهد لقم 173 - 90000 طنجة 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
108911

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   09
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
MA-  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.FILMS
بالنتاج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلسيننائي و بلسنعي بلبصري.
شالع    : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
90000 طنجة   -  173 ولي بلعهد لقم 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 300.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد مني4 محند  بلعبال :  3.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلعبال  محند   مني4  بلسيد 
لقم   81 زنقة  بلبوغاز  حي  عنوبنه)ب) 

01  90000 طنجة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلعبال  محند   مني4  بلسيد 
لقم   81 زنقة  بلبوغاز  حي  عنوبنه)ب) 

01  90000 طنجة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   15 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 34807).

180I

ste united consulting

QUICKLY SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ste united consulting

 N° 14 ESPACE SAISS AV DES

FAR FES، 30000، FES MAROC

QUICKLY SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 36 

بلطابق بلرببع بقامة  فضاء سايس 

شالع بلجيش بمللكي فاس - 30000 

فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

64(51

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (5

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
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عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.QUICKLY SARL
بلتسليم   : بإيجاز  غرض بلشركة 

بلسريع للبضائع.
 36 لقم   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
سايس  فضاء  بقامة   بلرببع  بلطابق 
 30000  - شالع بلجيش بمللكي فاس 

فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد عيوش بوبكر :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
  : بلسيد ب بن يحيى محند فيصل 
500 حصة بقينة 100 دلهم للحصة 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بوبكر  عيوش  بلسيد 
موالي  جنان  مينوزب  حي   06 لقم 

بلكامل فاس 30000 فاس بملغرب.
ب بن يحيى محند فيصل  بلسيد 
فاس  مينوزب   ((1 لقم  عنوبنه)ب) 

30000 فاس بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بوبكر  عيوش  بلسيد 
موالي  جنان  مينوزب  حي   06 لقم 

بلكامل فاس 30000 فاس بملغرب
ب بن يحيى محند فيصل  بلسيد 
فاس  مينوزب   ((1 لقم  عنوبنه)ب) 

30000 فاس بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   1( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 51)64.
181I

SVSOLUTIONS

SVSOLUTIONS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

تأســيــس شـركـــة
STE SVSolutions

RC N°108687
بتاليخ  بملوقع  بلعرفي  للعقد  تبعا 

فاتح أكتوبر0)0). تم تأسيس بلنظام 
برسا�شي لشركة محدودة بملسؤولية 

ذبت بلشريكين بالخاصيات بلتالية:
 SVSolutions SARL : بلتسنيـــة

خدمات  توفي4  بلشركة:  هدف 
مختلفة لشركات

بملقر بالجتناعي: 9) شالع عنر ببن 
عص طابق بلثالث لقم 6) طنجة 

يوم  من  ببتدبء  سنة   99 بملــــدة: 
تأسيسها بلنهائي.

عشرة  مبلغ  في  حدد  بلرأسنا8: 
مئة حصة  بلى  مقسنة  دلهم  أالف 
بلوبحدة  للحصة  دلهم  مئة  بقينة 

مقسنة على بلشكل بلتالي: 
سلينان  حصة  خنسون  له   

لحرش بلسيد 
لها  بريس    دس  هيلين  فرجيني 
 VIRGINIE خنسون حصة             
HELENE DESPR   بلسيدة                         
للسيد  بلتسيي4  بسند  بملسي4: 

سلينان لحرش.  
إلى  يناير  فاتح  من  بملالية:  بلسنة 

31 ديسن 4 من كل سنة.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية بطنجة بتاليخ تاسع أكتوبر 

سنة 0)0) تحت عدد 3)346)
183I

GLOFID

 SOTRAGHA
CONSTRUCTION

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

GLOFID
196 شالع بلسفي4 بن عائشة بلطابق 

بلثاني بلرقم 4 ، 0300)، بلدبل 
بلبيضاء بملغرب

 SOTRAGHA CONSTRUCTION
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 75 شالع 
11 يناير بلطابق بالو8 بلشقة 169 

بلدبل بلبيضاء 0000) بلدبل بلبيضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

404479

في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى  

بلقانون  إعدبد  تم   (018 ماي   14

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SOTRAGHA CONSTRUCTION

مباني   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملطولين بلعقاليين.

75 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 

 169 بلشقة  بلطابق بالو8  يناير   11

0000) بلدبل بلبيضاء  بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلسيدة خديجة تربغة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيدة خديجة تربغة عنوبنه)ب) 

نولبملجنوعة  سيدي عثنان تجزءة  

بلدبل بلبيضاء   (0000  35 ب بلرقم 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيدة خديجة تربغة عنوبنه)ب) 

نولبملجنوعة  سيدي عثنان تجزءة  

بلدبل بلبيضاء   (0000  35 ب بلرقم 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (3 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

ماي 018) تحت لقم -.

184I

sacompta sarl au

MISSAFI O3 SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

sacompta sarl au

44) شالع بلجيش بمللكي ميسول ، 

50)33، ميسول بملغرب

MISSAFI O3 SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طول 

بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل بوالد 

بسكي4 سيدي بوطيب - 50)33 

ميسول بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.10(1

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تقرل   (0(0 أكتوبر   07 في  بملؤلخ 

حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

MISSAFI O3 SARL  مبلغ لأسنالها 

مقرها  وعنوبن  دلهم   100.000

سيدي  بسكي4  بوالد  دوبل  بإلجتناعي 

بملغرب  ميسول   33(50  - بوطيب 

لغبته في بلتوقيف وعدم   : نتيجة 8 

بملوبكبة .

دوبل  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

بوالد بسكي4  ميسول  50)33 ميسول  

بملغرب . 

و عين:

و  بوسالمية   يوسف    بلسيد)ة) 

سيدي  بسكي4  بوالد  دوبل  عنوبنه)ب) 

بملغرب  ميسول   33(50 بوطيب  

كنصفي )ة) للشركة.

بلحدود  بإلقتضاء  وعند   

بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 

تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 

بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية 

: دوبل بوالد بسكي4 

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   16 بتاليخ  بالبتدبئية ببوملان  

0)0) تحت لقم 0)0)/)36.

186I
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»ALPHA VILLE«
إعالن متعدد بلقربلبت

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، بلجديدة بملغرب
»ALPHA VILLE« »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: زبوية 
شالع يعقوب بملنضول 3 وزنقة 

إسحاق بن حنين، بلطابق برو8، 
بلشقة 1، بلدبل بلبيضاء - - بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 
.317091

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 9) شتن 4 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
تفويت بلسيد يونس خالد يحيا   1-
 1000( بلشركة  في  حصصه  جنيع 
حصة بجتناعية) لفائدة بلسيد عبد 
تعيين بلسيد عبد   2- هللا طنعاوي. 
للشركة  هللا طنعاوي كنسي4 جديد 
خالد  يونس  بلسيد  بستقالة  بعد 

يحيا.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
ينص  بلذي   :6-7-14 لقم  بند 
على مايلي: - حصص بلشركاء ومسي4 

بلشركة.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749831.
188I

STATION LOISIRS N’ZAHA SARL AU

 STE LOISIR DISTRIBUTION
SARL AU

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تغيي4 تسنية بلشركة

 SOCIETE LOISIR
DISTRIBUTION SARL AU

 AVENUE ABDELAZIZ BEN
 DRISS N° 37 EL MARSA
 LAAYOUNE ، 20300،

casablanca maroc
 STE LOISIR DISTRIBUTION
SARL AU شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بالجتناعي شالع عبد 
بلعزيز بن دليس لقم 37 بملر�شى - 

70040 بلعيون بلعيون.
تغيي4 تسنية بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
(0405

 
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم تغيي4   (0(0 شتن 4   (4 بملؤلخ في 
 STE LOISIR« من  بلشركة  تسنية 
إلى   »DISTRIBUTION SARL AU
 SOCIETE TRANS LOISIRS SARL«

. »AU
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 16 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 0)0)/477).
190I

cabinet comptable aziz

ES FER
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
) زنقة 4 بلعهد بلجديد ببن بمسيك 

، 0450)، بلدبلبلبيضاء بملغرب
ES FER شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 
إقامة الكولنيش لقم ) شقة 1 
زنقة لكربكة بولكون - 0040) 

بلدبلبلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
476037

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   18
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 
باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 ES  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.FER
بيع موبد   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلخردة.
إقامة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
الكولنيش لقم ) شقة 1 زنقة لكربكة 
بلدبلبلبيضاء   (0040  - بولكون 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلسيد بلصدوقي سعيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد بلصدوقي سعيد عنوبنه)ب) 
1 سيدي جاج  55 ط  بالد حدو لقم 
بلدبلبلبيضاء   (976( حصال  وبد 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد بلصدوقي سعيد عنوبنه)ب) 
1 سيدي جاج  55 ط  بالد حدو لقم 
بلدبلبلبيضاء   (976( حصال  وبد 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 4307).
191I

فيكاميد

STE AJNANE DE TOURISME
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

فيكاميد
3، شالع بلوحدة بلطابق برو8 لقم 1 

، 93000، تطوبن بملغرب
 STE AJNANE DE TOURISME
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

محند دبوود عنالة لقم 647 بلطابق 

بلثاني لقم 4 - 93040 تطوبن بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(7791

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   14

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.AJNANE DE TOURISME

تدبي4  غرض بلشركة بإيجاز :  

محطة للخدمات.

و  بلزيوت  و  بلوقود  توزيع  و  بيع 

مستلزمات بلسيالبت.

تشحيم  و  مقهى،مطعم،غسل 

بلسيالبت و خدمات أخرى.

ميكانيك بلسيالبت و بلصفائح.

بإلستي4بد وبلتصدي

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

محند دبوود عنالة لقم 647 بلطابق 

بلثاني لقم 4 - 93040 تطوبن بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 (50   : بلسيد أسامة أجنان      

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد محند أجنان  :  50) حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 500   : بلسيد عبد بإلله أجنان  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  أجنان  أسامة  بلسيد 
بلوفاق  حي   19 زنقة   5 ب  بملقيم  

63300 بركان  سيدي سلينان بركان 

بملغرب.
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بلسيد محند أجنان      عنوبنه)ب) 
5 زنقة 19 حي بلوفاق سيدي سلينان  

63300 بركان بملغرب.
بلسيد عبد بإلله أجنان  عنوبنه)ب) 
بملقيم بلوك أأ لقم5  سيدي سلينان 

زكد8  63300 بركان بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  أجنان  أسامة  بلسيد 
بلوفاق  حي   19 زنقة   5 ب  بملقيم  
سيدي سلينان 63300 بركان بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بتطوبن  بتاليخ 15 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 4759.
19(I

لمزي لالستشالبت

CHICHANE TRANS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

لمزي لالستشالبت
شالع 4) نون 4 عنالة حندي ولد 

بلرشيد بلطابق لقم 01 شقة لقم 01 
بلعيون ، 70000، بلعيون بملغرب

CHICHANE TRANS شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع أم 

بلسعد عنالة لقم 48 بلطابق بلثالت 
لقم 10 بلعيون  - 70000 بلعيون 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
33439

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   06
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CHICHANE TRANS
بلنقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
و  لسلع  وبلدولي  بلوطني  بلطرقي 

بلبضائع ....
: شالع أم  عنوبن بملقر بالجتناعي 
بلسعد عنالة لقم 48 بلطابق بلثالت 
بلعيون   70000  - بلعيون    10 لقم 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  عابد  أحند  بلسيد 
بلهربويين   01 لقم  بوسلهام  دوبل 
)1430 بلدبل بلبيضاء  بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  عابد  أحند  بلسيد 
بلهربويين   01 لقم  بوسلهام  دوبل 
)1430 بلدبل بلبيضاء  بلدبل بلبيضاء 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 15 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 459).
193I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

YB FITNESS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

YB FITNESS شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 318 

تجزءة بملصنودي  تالكة - 40000 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

107(59

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   14

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 YB  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.FITNESS

خدمة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلكوتشين بلريا�شي ع 4 بالنت4نيت.

بملالبس  وتصدير  بستي4بد 

وبملنتوجات بلرياضية وبالكسسوبلبت 

بلى بخره.

 318  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 40000  - تالكة  بملصنودي   تجزءة 

مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 100   : برحو  ياسنين  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  برحو  ياسنين  بلسيدة 

 (5 بالصيو زنقة محند بلبقا8 لقم 

جليز 40000 مربكش بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  برحو  ياسنين  بلسيدة 

 (5 بالصيو زنقة محند بلبقا8 لقم 

جليز 40000 مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

15 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116349.

194I

GROSALIM IMPORT & EXPORT

GROSALIM IMPORT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

GROSALIM IMPORT & EXPORT
47 شالع اللة ياقوت بلطابق 

بلخامس بلدبلبلبيضاء. ، 0000)، 
بلدبلبلبيضاء بملغرب

GROSALIM IMPORT  شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 47 شالع 
اللة ياقوت بلطابق 5 بلدبل بلبيضاء. 

- 0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475393

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (1
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. GROSALIM IMPORT
بلغرض   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
لنفسها ونيابة  من بلشركة هو بردبء 
عن أطربف ثالثة في كل من بملغرب 

وفي
في بلخالج ما يلي:

بستي4بد وتصدير وتوزيع وتسويق 
جنيع بملنتجات بلغذبئية.

بملنتجات  جنيع  في  بملتاجرة 
بلغذبئية وشربئها وبيعها وتوزيعها ؛

وبستي4بد  وبيع  وشربء  تجالة   -
وتصدير وتوزيع بآلالت و

بملعدبت أو بلخدمات ؛
بالشربء  عام  بشكل  بملتاجرة   -
وبلبيع وبلتوزيع وبالستي4بد وبلتصدير 

وبلتنثيل بجنيع ما لها
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وبلسلع  بملنتجات  جنيع  أشكا8 

وبملعدبت ؛

وبستي4بد  وتجالة  وبيع  شربء 

وتصدير وتسويق وتوزيع وكل ذلك

وبملنتجات  وبلسلع  بملعدبت 

بشكل  بلشركة  بغرض  بملتعلقة 

مباشر أو غي4 مباشر ؛

بستي4بد وتصدير وتصنيع وتسويق 

وتنثيل وتجالة

وبملوبد  بملنتجات  جنيع  عنوما 

بلغذبئية من جنيع برنوبع ؛

تنثيل جنيع بلشركات في بملغرب 

أو في بلخالج.

بلسلع  جنيع  وتصدير  بستي4بد 

وشبه  بلصنع  بلتامة  وبملنتجات 

بملصنعة وبملعدبت وبملوبد بلجديدة أو

مستعنلة للتسويق

وصيانة  وتوزيع  وتدليب  تصنيع 

جنيع برصناف وبملنتجات وبلتنفيذ

بختالف  على  برعنا8  بجنيع 

أنوبعها ؛

جنيع عنليات بلوساطة بلتجالية 

وبلسنسرة في أي منتج وبضائع ومادة

أو  بلطبيعة  عن  بلنظر  بغض 

برصل أو بلوجهة ؛

بلعدبدبت  جنيع  وتشغيل  إنشاء 

وبملستودعات  وبلفروع  وبلتوكيالت 

بلتجالية.

وبلدعوة  سوق  أي  في  بملشالكة 

لتقديم بلعطاءبت سوبء كانت خاصة 

أو عامة.

تسويق وبستغال8 كافة بملنتجات 

وبربءبت بالخت4بع وبلعالمات بلتجالية 

وبلت4بخيص بملتعلقة بها.

جنيع  في  بلشركة  مشالكة 

أو  بملغربية  بلشركات  أو  بلشركات 

برجنبية بملنشأة.

بملالية  جنيع   ، عام  وبشكل 

وبلتجالية وبلصناعية وبملنقولة و

بلتي قد تتعلق بشكل   ، بلعقالبت 

مباشر أو غي4 مباشر بغرض بلشركة أو 

بأي أشياء

مناثلة أو ذبت صلة ، مثل لصالح 

تطويرها وبمتدبدها

.عنوبن بملقر بالجتناعي : 47 شالع 
اللة ياقوت بلطابق 5 بلدبل بلبيضاء. - 

0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
مجعيط  بلدين  صالح  بلسيد 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
مجعيط  بلدين  صالح  بلسيد 
 608 لقم  بملسي4ة  شالع  عنوبنه)ب) 

بلناظول 0000) بلناظول بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
مجعيط  بلدين  صالح  بلسيد 
 608 لقم  بملسي4ة  شالع  عنوبنه)ب) 

بلناظول 0000) بلناظول بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 44)749.
195I

لمزي لالستشالبت

AFI TRANS
إعالن متعدد بلقربلبت

لمزي لالستشالبت
شالع 4) نون 4 عنالة حندي ولد 

بلرشيد بلطابق لقم 01 شقة لقم 01 
بلعيون ، 70000، بلعيون بملغرب

AFI TRANS »شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: زنقة 
بكفو8 لقم 08 حي خط بلرملة 
بلعيون - 70000 بلعيون بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.17947
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 10 أكتوبر 0)0)
تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
تفويت 500 حصة من بحند عابد بلى 

عافي محند

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
زنقة  بلى  بالجتناعي  بملقر  تحويل 

بكفو8 حي خط  بلرملة بلعيون
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

تغيي4 بلشكل بلقانوني
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم -: بلذي ينص على مايلي: -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 06 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 0)0)/478).
196I

FIDLOUK

LHOUARJA TRANS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK
16),شالع 0) غشت بلقصر بلكبي4 ، 

150)9، بلقصر بلكبي4 بملغرب
LHOUARJA TRANS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل بوالد 
بعيش بلرمل بلنويربت بلقصي4ي. - 

16150 مشرع بلقصي4ي بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

363
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   (6
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.LHOUARJA TRANS
بإيجاز  بلشركة  غرض 
 TRANSPORT DE  :
 MARCHANDISES ET

.LOGISTIQUE
عنوبن بملقر بالجتناعي : دوبل بوالد 
 - بلقصي4ي.  بلنويربت  بلرمل  بعيش 

16150 مشرع بلقصي4ي بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلسيد عبد بالله كنا8  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد عبد بالله كنا8  عنوبنه)ب) 

بلنويربت  بلرمل  بعيش  بوالد  دوبل 
بلقصي4ي  مشرع   16150 بلقصي4ي. 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد عبد بالله كنا8  عنوبنه)ب) 

بلنويربت  بلرمل  بعيش  بوالد  دوبل 
بلقصي4ي  مشرع   16150 بلقصي4ي. 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بلقصي4ي   بنشرع  بالبتدبئية 

07 أكتوبر 0)0) تحت لقم 01).

197I

M&A CONS

TRANSFERT-BOUHMAM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

M&A CONS

حي بلجديد بني بنصاللبلناظول ، 

000)6، بلناظول بملغرب

TRANSFERT-BOUHMAM شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بملسي4ة بني بنصال بلناظول - 000)6 

بلناظول بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(0((9

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   (3

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
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عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.TRANSFERT-BOUHMAM
تحويل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
تحويل  مفوض  تذكرة   - برموب8 

برموب8 - دفع بلفوبتي4 
تحويل بلعنالت.

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 6(000  - بملسي4ة بني بنصال بلناظول 

بلناظول بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيدة بوحنام لبنى :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
 500   : جوبد  بوحنام   بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  لبنى  بوحنام  بلسيدة 
بلناظول   بنصال  بني  بويفقوسا  بوالد 

000)6 بلناظول بملغرب.
جوبد عنوبنه)ب)  بلسيد بوحنام  
بلناظول  بنصال  بني  بويفقوسا  بوالد 

000)6 بلناظول بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  لبنى  بوحنام  بلسيدة 
بلناظول  بنصال  بني  بويفقوسا  بوالد 

000)6 بلناظول بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

يوليوز 0)0) تحت لقم 1063.
198I

AMJAD AUDIT

ECOLOTRANS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

AMJAD AUDIT
 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83
SLIMANE MAROC

ECOLOTRANS شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلحي 
بالدبلي لقم 7)) - 00)14 سيدي 

سلينان بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي -.
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   (0(0 أكتوبر   14 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
»390.000 دلهم« أي من »100.000 
عن  دلهم«   490.000« إلى  دلهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  سلينان   بسيدي  بالبتدبئية 

15 أكتوبر 0)0) تحت لقم 1)).
199I

مكتب معيشة للحسابات و برستشالبت بلجبائية

ZIYAT NIDAM TRANS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
برستشالبت بلجبائية

حي بلسالم بلوك E  لقم )) -- سيدي 
سلينان ، 00)14، سيدي سلينان 

بملغرب
ZIYAT NIDAM TRANS شركة 
ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 
بلياسنين بلوك س لقم 460 - 
14100 سيدي قاسم  بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
(8651

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   07
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 ZIYAT  : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها 
.NIDAM TRANS

نقل   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلعنا8

- نقل بلسلع.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 -  460 لقم  س  بلوك  بلياسنين 

14100 سيدي قاسم  بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بعبيدة  جوبد  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بعبيدة  جوبد  بلسيد 
 14(00 بملساعدة  بلعبيات  دوبل 

سيدي سلينان بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بعبيدة  جوبد  بلسيد 
 14(00 بملساعدة  بلعبيات  دوبل 

سيدي سلينان بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالبتدبئية بسيدي قاسم  

أكتوبر 0)0) تحت لقم -.
(00I

FIDERSER

 STE FAMILY ANOUAR
TOUR

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

 STE FAMILY ANOUAR TOUR
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بام 
بلوك 18 لقم 63 - 00)14 سيدي 

سلينان بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(959

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   10

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.FAMILY ANOUAR TOUR

نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالشخاص . بالشغا8 بملختلفة للبناء 

. بلتجالة.

بام  حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

سيدي   14(00  -  63 لقم   18 بلوك 

سلينان بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 60.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد بلحربتي بنوبل :  600 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بنوبل  بلحربتي  بلسيد 

سيدي   14(00 بولنجة   بوالد 

سلينان بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بنوبل  بلحربتي  بلسيد 

سيدي   14(00 بولنجة   بوالد 

سلينان بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بسيدي سلينان  بتاليخ 30 

شتن 4 0)0) تحت لقم 0)0)/10).

(01I
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OUR EXPERT

 GROUPE NB
SURVEILLANCE

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 GROUPE NB SURVEILLANCE

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

 MAG وعنوبن مقرها بإلجتناعي
 RDC N 489 DOUAR LAHNA

TASOULTANTE  - 40000 مربكش 
بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
107135

 16 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 شتن 4 
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.GROUPE NB SURVEILLANCE
بإيجاز  بلشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR DE  :
 SURVEILLANCE ET DE

. GARDIENNAGE
 MAG  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 RDC N 489 DOUAR LAHNA
TASOULTANTE  - 40000 مربكش 

بملغرب .
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيدة نزهة بري  :  1.000 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بري   نزهة  بلسيدة 
مربكش   (4 بلشقة   0( بقامة مروبن 

40000 مربكش بملغرب .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيدة ودبد بلجامعي  عنوبنه)ب) 
بسيل   (4 بلشقة   0( مروبن  بقامة 

مربكش 40000 مربكش بملغرب 
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
)1 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 30)116.
(0(I

NCG EXPERTISE

TRANSPORT BAB EL FATH
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة
NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
   TRANSPORT BAB EL FATH
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل بيت 
عتنان بيت بينول مربكش - 40000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

8(9(3
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (017 يونيو   (9
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.  TRANSPORT BAB EL FATH
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع لحساب بلغي4.
: دوبل بيت  عنوبن بملقر بالجتناعي 
 40000  - عتنان بيت بينول مربكش 

مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد عبد بلرحيم بلبقا8 :  500 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
بلسيد حسن بلبقا8 :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بلبقا8  حسن  بلسيد 
دوبل بيت عتنان بحساين بيت بينول 
مربكش   40000 مربكش  برودبية 

بملغرب.
بلبقا8  بلرحيم  عبد  بلسيد 
عنوبنه)ب) دوبل بيت عتنان بوحساين 
مربكش   40000 بينول مربكش  بيت 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلبقا8  حسن  بلسيد 
دوبل بيت عتنان بحساين بيت بينول 
مربكش   40000 مربكش  برودبية 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
يوليوز   (5 بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

017) تحت لقم 89455.
(03I

FIDUTRACO CONSULTING

Cavalerie d›OR Services
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC
Cavalerie d›OR Services شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي ) زنقة 

بلصنوبر بلشقة )1 بلطابق بلرببع - 
013) بلدبلبلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
469(75

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   (8
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.Cavalerie d’OR Services
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع ونقل بالشخاص.
زنقة   (  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 - بلطابق بلرببع   1( بلصنوبر بلشقة 

013) بلدبلبلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 TSAMAS MEFIE ARJO بلسيد 
 100 حصة بقينة   RODEL :  700

دلهم للحصة .
 COULIBALY AXELLE بلسيدة 
MARIE-CHRISTELLE :  300 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
 TSAMAS MEFIE ARJO بلسيد 
 Brazzaville عنوبنه)ب)   RODEL
 Congo 99324  Brazzaville

.REPUBLIQUE DU CONGO
 COULIBALY AXELLE بلسيدة 
عنوبنه)ب)   MARIE-CHRISTELLE
 COCODY COTE D’IVOIRE
 00((5 COCODY REPUBLIQUE

.COTE D’IVOIRE
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
 TSAMAS MEFIE ARJO بلسيد 
 Brazzaville عنوبنه)ب)   RODEL
 Congo 99324  Brazzaville

REPUBLIQUE DU CONGO
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

غشت 0)0) تحت لقم 6)7431.

(04I
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لمزي لالستشالبت

IMASSOUAN FISHE
إعالن متعدد بلقربلبت

لمزي لالستشالبت
شالع 4) نون 4 عنالة حندي ولد 

بلرشيد بلطابق لقم 01 شقة لقم 01 
بلعيون ، 70000، بلعيون بملغرب

IMASSOUAN FISHE »شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: حي 
بلوحدة 01 لقم 686 شالع 

بسكيكنة بلعيون - 70000 بلعيون 
بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.317(5
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 5) شتن 4 0)0)
تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
تفويت 500 حصة من بلسيد محند 
بد ماحنو بلى بلسيد نول بلدين بمغال

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
تحويل بملقر بالجتناعي بلى حي بلوحدة 

1لقم 686 بسكيكينة بلعيون 
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

تغيي4 بلشكل بلقانوني
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

تقليص بلنشاط
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم -: بلذي ينص على مايلي: -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 15 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 456).
(06I

SOFICODEX

GHANDI RENT CAR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسي4 جديد للشركة

SOFICODEX
41 زنقة ببن بطوطة بلطابق بلثاني 

و بلثالث ، دلب عنر ، )003)، بلدبل 
بلبيضاء بملغرب

GHANDI RENT CAR  شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلشقة 
لقم ) ، بلطابق بالو8، بقامة لقم 
) ، دلب بلحولية، بلوك 4))، حي 
بلحسنيـ    - 0000) بلدبلبلبيضاء 

بملغرب.
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.193175

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 01 أكتوبر 0)0) تم تعيين 
مسي4 جديد للشركة بلسيد)ة) مفروز 

حسام كنسي4 وحيد
تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750188.

(07I

FIDORO MULTI-SERVICES

IMPEX TOUZI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
IMPEX TOUZI شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بلعودة 

3، لقم )8، بلدبخلة. - 73000 
بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
16481

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   ((
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 IMPEX : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.TOUZI

غرض بلشركة بإيجاز : بيغ وشربء 
عامة،  تجالة  بملنزلية،  بلتجهيزبت 

بستي4بد وتصدير..
عنوبن بملقر بالجتناعي : حي بلعودة 
 73000  - بلدبخلة.   ،8( لقم   ،3

بلدبخلة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد لضوبن توزي :  500 حصة 

بقينة 100,00 دلهم للحصة .
 500   : بلسيد نول بلدين جبيالت 
حصة بقينة 100,00 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  توزي  لضوبن  بلسيد 
0400) بلدبل بلبيضاء  بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.
جبيالت  بلدين  نول  بلسيد 
عنوبنه)ب) بلدبل بلبيضاء 0570) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  توزي  لضوبن  بلسيد 
0400) بلدبل بلبيضاء  بلدبل بلبيضاء 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

أكتوبر 0)0) تحت لقم 1)9.
(08I

SOFICODEX

GHANDI RENT CAR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

SOFICODEX
41 زنقة ببن بطوطة بلطابق بلثاني 

و بلثالث ، دلب عنر ، )003)، بلدبل 
بلبيضاء بملغرب

GHANDI RENT CAR شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلشقة 
لقم ) ، بلطابق بالو8، بقامة لقم 
) ، دلب بلحولية، بلوك 4))، حي 
بلحسني  - 0000) بلدبلبلبيضاء 

بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.193175

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (0(0 أكتوبر   01 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

عائشة وبهيم  )ة)  تفويت بلسيد 

300 حصة بجتناعية من أصل 300 

حسام  )ة)  بلسيد  لفائدة   حصة 

مفروز بتاليخ 01 أكتوبر 0)0).

بن  بينان  )ة)  بلسيد  تفويت 

من  بجتناعية  حصة   300 بلقا�شي 

بلسيد  لفائدة   حصة   300 أصل 

أكتوبر   01 حسام مفروز بتاليخ  )ة) 

.(0(0

تفويت بلسيد )ة) بلقاسم مفروز 

00) حصة بجتناعية من أصل 00) 

حسام  )ة)  بلسيد  لفائدة   حصة 

مفروز بتاليخ 01 أكتوبر 0)0).

بن  بسامة  )ة)  بلسيد  تفويت 

من  بجتناعية  حصة   (00 بلقا�شي 

بلسيد  لفائدة   حصة   (00 أصل 

أكتوبر   01 حسام مفروز بتاليخ  )ة) 

.(0(0

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750188.

(10I

SOFICODEX

GHANDI RENT CAR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

SOFICODEX

41 زنقة ببن بطوطة بلطابق بلثاني 

و بلثالث ، دلب عنر ، )003)، بلدبل 

بلبيضاء بملغرب

GHANDI RENT CAR شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

و عنوبن مقرها بالجتناعي بلشقة 
لقم ) ، بلطابق بالو8، بقامة لقم 

) ، دلب بلحولية، بلوك 4))، حي 

بلحسني  - 0000) بلدبلبلبيضاء .
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تحويل بلشكل بلقانوني للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.193175
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 01 أكتوبر 0)0) تم تحويل 
بلشكل بلقانوني للشركة من »شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة« إلى »شركة 
ذبت مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد«.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750188.
(11I

AUDIT MANAGEMENT SARL

 CONSTRUCTION AND
PUBLICS WORKS

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
قفل بلتصفية

AUDIT MANAGEMENT SARL
165 شالع عبدبملومن عنالة ب 
بلطابق بلثالث بلدبلبلبيضاء ، 
0100)، بلدبلبلبيضاء بملغرب
 CONSTRUCTION AND

PUBLICS WORKS شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : تجزئة 35 
بملجنع بلصناعي CFCIM بوسكولة  

- )718) بلدبلبلبيضاء بملغرب.
قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
.(54(55

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   (0(0 غشت   31 في  بملؤلخ 
 CONSTRUCTION AND حل 
ذبت  شركة   PUBLICS WORKS
لأسنالها  مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 
مقرها  وعنوبن  دلهم   100.000
بإلجتناعي تجزئة 35 بملجنع بلصناعي 
 (718(  - بوسكولة    CFCIM
لتوقف  نتيجة  بملغرب  بلدبلبلبيضاء 

نشاط بلشركة .
و عين:

و  زوين  مصطفى    بلسيد)ة) 
عنوبنه)ب) شالع محند بلخربز لقم 49  
)ة)  تطوبن بملغرب كنصفي   93000

للشركة.
و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
بتاليخ 31 غشت 0)0) وفي تجزئة 35 
بملجنع بلصناعي CFCIM بوسكولة  - 

)718) بلدبلبلبيضاء بملغرب.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749683.

(13I

IMAD AMRAR

STE SEVEN LOGISTICS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

IMAD AMRAR
 APPARTEMENT N 05

 IMMEUBLE N 6 RÉSIDENCE
 ABIDA AV ABI BAKR ESSADIK

 LABITA FES، 30000، FES
MAROC

STE SEVEN LOGISTICS  شركة 
ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 79 أ عنالة 

1 شقة 7 لياض بلياسنين طريق 
عين بلشقف فاس  - 30000  فاس  

بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
63((3

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (019 نون 4   (9
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. SEVEN LOGISTICS
غرض بلشركة بإيجاز : بيع بللوبزم 

بملكتبية

بيع أجهزة بلكنبيوتر
بستي4بد وتصدير

أعنا8 مختلفة
نقل بلبضائع.

أ   79  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلياسنين  لياض   7 شقة   1 عنالة 
  30000  - طريق عين بلشقف فاس  

فاس  بملغرب .
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد أمربل عناد  :  1.000 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد أمربل عناد  عنوبنه)ب) لقم 
صفرو   ملقاسم  بلحال8  تجزئة   16

31000 صفرو  بملغرب .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد أمربل عناد  عنوبنه)ب) لقم 
صفرو   ملقاسم  بلحال8  تجزئة   16

30000 صفرو  بملغرب 
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
يوليوز   (1 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 1743.

(15I

AUDIT MANAGEMENT SARL

CSPS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

AUDIT MANAGEMENT SARL
165 شالع عبدبملومن عنالة ب 
بلطابق بلثالث بلدبلبلبيضاء ، 
0100)، بلدبلبلبيضاء بملغرب
CSPS شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي : تجزئة 35 
بملجنع بلصناعي CFCIM بوسكولة - 

)718) بلدبلبلبيضاء  بملغرب.
قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
.(64315

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   (0(0 غشت   31 في  بملؤلخ 

بملسؤولية  ذبت  شركة   CSPS حل 

 10.000 لأسنالها  مبلغ  بملحدودة 

بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن  دلهم 

 CFCIM بملجنع بلصناعي   35 تجزئة 

بلدبلبلبيضاء    (718(  - بوسكولة 

بملغرب نتيجة لتوقف نشاط بلشركة.

و عين:

بلشطاحي  عبدبلقادل   بلسيد)ة) 
ماندلونا  تجزئة   3 لقم  عنوبنه)ب)  و 

 16003 حدو  والد  معروف  سيدي 

بملغرب  بلدبلبلبيضاء   (05(0

كنصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

بتاليخ 31 غشت 0)0) وفي تجزئة 35 

CFCIM بوسكولة -  بملجنع بلصناعي 

)718) بلدبلبلبيضاء بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749681.

(17I

فيكاميد

 STE TRAITEUR ANOUAR
SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
توسيع نشاط بلشركة 

فيكاميد

3، شالع بلوحدة بلطابق برو8 لقم 1 

، 93000، تطوبن بملغرب

 STE TRAITEUR ANOUAR SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بالجتناعي تجزئة 

بملطال شالع بملهدي بن بركة لقم 

038)/037) - 93000 تطوبن 

بملغرب.

توسيع نشاط بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.11199

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (0(0 شتن 4   17 في  بملؤلخ 

نشاط  إلى  بلتالية  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :
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لالجتناعات،  مجهزة  قاعات   •
بملعالض  أو  بلحفالت  و  بملؤتنربت 

)بلكربء)
• بلتجالة .

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
بالبتدبئية بتطوبن  بتاليخ 13 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 6)47.
(19I

HAPPY COMPTA SARL

SK-DARI TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL
 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL
MAROC

 SK-DARI TRAVAUX 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي - 3350)  
دوبل بيت بلعربي أوالد سعيد بلوبد 

قصبة تادلة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

1891
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   (7
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
SK-  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. DARI TRAVAUX
أعنا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة .
عنوبن بملقر بالجتناعي : - 3350)  
بلوبد  سعيد  أوالد  بلعربي  بيت  دوبل 

قصبة تادلة بملغرب
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيدة فاطنة طلحاوي  : 50).1 
حصة بقينة 5.000)1 دلهم للحصة 

 1.(50 طلحاوي:  حنان  بلسيدة 
حصة بقينة 5.000)1 دلهم للحصة 
 1.(50  : طلحاوي  خليفة  بلسيد 
حصة بقينة 5.000)1 دلهم للحصة 
طلحاوي:  بلصند  عبد  بلسيد 
50).1 حصة بقينة 5.000)1 دلهم 

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
طلحاوي   فاطنة  بلسيدة 
أوالد  بلعربي  بيت  دوبل  عنوبنه)ب) 

سعيد بلوبد قصبة تادلة بملغرب.
بلسيدة حنان طلحاوي عنوبنه)ب) 
بلوبد  سعيد  أوالد  بلعربي  بيت  دوبل 

قصبة تادلة بملغرب .
بلسيد خليفة طلحاوي عنوبنه)ب) 
بلوبد  سعيد  أوالد  بلعربي  بيت  دوبل 

قصبة تادلة بملغرب.
طلحاوي  بلصند  عبد  بلسيد 
أوالد  بلعربي  بيت  دوبل  عنوبنه)ب) 
بملغرب  تادلة  قصبة  بلوبد  سعيد 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء 

وموبطن مسي4ي بلشركة:
طلحاوي   فاطنة  بلسيدة 
أوالد  بلعربي  بيت  دوبل  عنوبنه)ب) 

سعيد بلوبد قصبة تادلة بملغرب.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 09 بتاليخ  تادلة  بقصبة  بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )9.

((0I

بلعيون بستشالبت

JUMAUX CASH
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

بلعيون بستشالبت
لقم 31 شالع بالمي4 موالي عبد هللا ، 

70000، بلعيون بملغرب
JUMAUX CASH شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طول 

بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 0) 
زنقة بلجديدة بملر�شى  - 70000 

بلعيون بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.18387

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   (0(0 أكتوبر   01 في  بملؤلخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 
لأسنالها  مبلغ    JUMAUX CASH
مقرها  وعنوبن  دلهم   (0.000
بلجديدة  زنقة   (0 لقم  بإلجتناعي 
بملغرب  بلعيون   70000  - بملر�شى  
نتيجة 8 : بلشركة لم تقم باي نشاط..

 (0 و حدد مقر بلتصفية ب لقم 
 70000  - بملر�شى   بلجديدة  زنقة 

بلعيون بملغرب. 
و عين:

و  بلسنو�شي  هند    بلسيد)ة) 
عنوبنه)ب) لقم 11 زنقة ط 4ق حسان 
)ة)  بلرباط بملغرب كنصفي   10000

للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 05 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 345).
((1I

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL

 STE MARBRE TALABA SARL
AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET
TRAVAUX DIVERS SARL

 BD MD V ZAGORA، 1(3
47900، ZAGORA ZAGORA

 STE MARBRE TALABA SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل 

تسركات ) ترناتة زبكولة - 3)479 
زبكولة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

3(89

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   1(

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MARBRE TALABA SARL AU

-تاجر   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وعامل لخام

-بشغا8 متنوعة في بلبناء.

دوبل   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 479(3  - زبكولة  ترناتة   ( تسركات 

زبكولة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد بمعنري توفيق عنوبنه)ب) 

زبكولة  فزوبطة  بلسفالت  دوبل 

))476 زبكولة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد بمعنري توفيق عنوبنه)ب) 

زبكولة  فزوبطة  بلسفالت  دوبل 

))476 زبكولة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

11 شتن 4  بتاليخ  بالبتدبئية بزبكولة  

0)0) تحت لقم 84).

(((I
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ste al moustakbal conseil

 investissement général
méditerranéen

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc

 investissement général
méditerranéen  شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 13 
زنقة عبد بلكريم بنجلون بلطابق 
بلرببع مكتب )3 مدينة بلجديدة 
بقامة بشرف فاس - 30000 فاس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
63579

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   18
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 investissement général  :

. méditerranéen
: مقاو8 في  غرض بلشركة بإيجاز 
بالجنلة-  بوبلبناء  بملتنوعة  بالشغا8 
بلبضائع-  نقل  بالست4بد-  و  بلتصدير 
للغي4- مقاو8 في بالشغا8 بملتنوعة بو 

بلبناء.
 13 لقم   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
بلطابق  بنجلون  بلكريم  عبد  زنقة 
بلجديدة  مدينة   3( مكتب  بلرببع 
فاس   30000  - فاس  بشرف  بقامة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد حنزة منو :  1.000 حصة 
بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

حي  عنوبنه)ب)  منو  حنزة  بلسيد 
تاونات  بلقرية   بلطيب  بن  بوالد 

34000  تاونات بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  اء  برسن  

وموبطن مسي4ي بلشركة:
حي  عنوبنه)ب)  منو  حنزة  بلسيد 
تاونات  بلقرية   بلطيب  بن  بوالد 

34000  تاونات بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  يدبع  إل ب تم 
شتن 4   0( بتاليخ  بفاس   لية  ا بلتج

0)0) تحت لقم 038).

((3I

select conseil

 INSTITUT PARAMEDCAL
RIAD SOFIA PRIVE

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

select conseil
شالع عبد بملومن عنالة1)4 بلطابق 
بلرببع لقم16 ، 0360)، بلبيضاء 

بملغرب
 INSTITUT PARAMEDCAL RIAD
SOFIA PRIVE شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 7 زنقة 
سبتة بقامة لبمي مكتب 8 بلدبل 
بلبيضاء - 0000) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
474979

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (3
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 INSTITUT PARAMEDCAL RIAD

.SOFIA PRIVE
مدلسة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

شبه طبية خاصة .
زنقة   7  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلدبل   8 مكتب  لبمي  بقامة  سبتة 
بلبيضاء  بلدبل   (0000  - بلبيضاء 

بملغرب .
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 : بلسيد بنشقروون تودي محند  

100 بقينة 100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
محند   تودي  بنشقروون  بلسيد 
عنوبنه)ب) 165شالع يعقوب بملنصول 
زبوية    9 شقة    5 طابق  ب  دلج  
 (0000 بملعاليف    غاندي  شالع  

بلدبلبلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
محند   تودي  بنشقروون  بلسيد 
عنوبنه)ب) 165شالع يعقوب بملنصول 
دلج  ب طابق 5  شقة 9 زبوية  شالع  
بلدبل   (0000 بملعاليف    غاندي 

بلبيضاء بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 07 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 748774.
((4I

FLASH ECONOMIE

JEFPROM
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

JEFPROM شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 39 شالع 

اللة بلياقوت بلطابق 5 بلشقة د - 

0000)  بلدبل بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

473717

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   11

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.JEFPROM

بإلنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 

وجه  على  أشكاله  بجنيع  بلعقالي 

بلخصوص;

بلبناء  ألب�شي  جنيع  -1حيازة 

لإلستخدبم  أبنية  تشييد  لغرض 

 
ً
بلسكني أو بلتجالي بقصد بيعها كليا

أو بامللكية بملشت4كة.

برلب�شي  جنيع  وبيع  -2شربء 

إعادة  بغرض  وتطويرها  وتقسينها 

بيعها.

بملباني   جنيع  وإنشاء  -3دلبسة 

لإلستخدبم بلتجالي أو بلصناعي أو 

بملنهي أو بإلدبلي أو بلسكني وتشغيل 

بإليجال  طريق  عن  إما  بملباني  هذه 

وجه  وعلى  أخرى  طريقة  بأي  أو 

بلطابق  بلخصوص تقسينها حسب 

وبلشقة ، في ملكية مشت4كة للبيع

مقاو8 أعنا8;.

39 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 

 - د  بلشقة   5 بلطابق  بلياقوت  اللة 

0000)  بلدبل بلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محند  فتوح  بلسيد 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  محند  فتوح  بلسيد 
لقم  بلتهامي  موالي  تجزئة   148
بلبيضاء   بلدبل    (0000 برلفة    43

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  محند  فتوح  بلسيد 
 43 لقم  بلتهامي  موالي  تجزئة   148
برلفة  0000)  بلدبل بلبيضاء  بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (8 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 747573.
((5I

ste al moustakbal conseil

 STE FES DES TRAVAUX ET
SERVICES

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc

 STE FES DES TRAVAUX ET
SERVICES شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 13 
زنقة عبد بلكريم بنجلون بلطابق 
بلرببع مكتب )3 مدينة بلجديدة 
بقامة بشرف فاس - 3000 فاس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
63581

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   18
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
.FES DES TRAVAUX ET SERVICES
: مقاو8 في  غرض بلشركة بإيجاز 
بالجنلة-  بوبلبناء  بملتنوعة  بالشغا8 
بلبضائع  نقل  بالستي4بد-  و  بلتصدير 
للغي4- مقاو8 في بالشغا8 بملتنوعة بو 

بلبناء.
 13 لقم   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
بلطابق  بنجلون  بلكريم  عبد  زنقة 
بلجديدة  مدينة   3( مكتب  بلرببع 
فاس   3000  - فاس  بشرف  بقامة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد بدليس منو :  1.000 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد بدليس منو عنوبنه)ب) 305 
س تجزئة لياض بلياسنين طريق عين 

بلشقف فاس 30000 فاس بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد بدليس منو عنوبنه)ب) 305 
س تجزئة لياض بلياسنين طريق عين 

بلشقف فاس 30000 فاس بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   0( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 039).
((6I

AMGHAR MOHAMED

OILSTREP SARL AU
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

OILSTREP SARL AU شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 39 

بلطابق 5 شالع بلجيش بمللكي  تجزئة 

مطاحن بالدليسية فاس - 30000 

فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

                                            63947

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   (8

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.OILSTREP SARL AU

غرض بلشركة بإيجاز : - مقاو8 في 

نقل بلبضائع و توزيع بلوقود .
 39 لقم   : عنوبن بملقر بالجتناعي 

بلطابق 5 شالع بلجيش بمللكي  تجزئة 

 30000  - فاس  بالدليسية  مطاحن 

فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلسيد بلعدبوني بوبكر 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد بلعدلوني بوبكر عنوبنه)ب) 
لقم )4 شالع محند 6 صفرو 31000 

صفرو بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد بوبكر بلعدلوني  عنوبنه)ب) 
لقم )4 شالع محند 6 صفرو 31000 

صفرو بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 4   (5 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم -.

((7I

SG CONSEIL

DIGISHARE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

SG CONSEIL

 Boulevard Zerktouni et (17

 Rue de la La Fraternité, Quartier

 Racine, 4ème Étage ، 20000،

casablanca Maroc

DIGISHARE شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 4) زنقة 

عنر سالوي، لقم 14 مرس بلسلطان  

- 0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.4(5611

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم لفع   (0(0 يوليوز   (9 في  بملؤلخ 

لأسنا8 بلشركة بنبلغ قدله »18.000 

إلى  دلهم« أي من »100.000 دلهم« 

»118.000 دلهم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 97)749.

((8I

y.o.r.comptabilite

 STE ALPHA EXPERTISE ET

»SERVICE »AES
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

 STE ALPHA EXPERTISE ET

SERVICE »AES«   شركة ذبت 

مسؤولية محدودة 
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ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي )33 شالع 

إبربهيم بلرودبني إقامة بلريحان 
بلطابق 5 لقم 1) - 0000) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
473651

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   07
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 ALPHA EXPERTISE ET SERVICE

.  »»AES
 EXPERT  : غرض بلشركة بإيجاز 
 POUR LE RÈGLEMENT DES

 SINISTRES
 EN MATIERE D’ASSURANCE/

.CONSEIL DE GESTION
 33(  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
إقامة  بلرودبني  إبربهيم  شالع 
 (0000  -  (1 5 لقم  بلريحان بلطابق 

بلدبل بلبيضاء بملغرب .
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : خالد  بلعثناني  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  خالد  بلعثناني  بلسيد 
 39 شقة   3 ط  كاليفولنيا  لياض 
شالع بلهاشمي بلفياللي بلدبلبلبيضاء 

0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  خالد  بلعثناني  بلسيد 
 39 شقة   3 ط  كاليفولنيا  لياض 

شالع بلهاشمي بلفياللي بلدبلبلبيضاء 

0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (3 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 1736).

((9I

y.o.r.comptabilite

CIME CONCEPT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

CIME CONCEPT  شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

 N°50  وعنوبن مقرها بإلجتناعي

 LOT ZAHIRA ETAGE 2 AVENUE

 BEYROUT MONTFLEURIE 2

 RTE D›IMOUZZER - 30000 FES

. MAROC

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.59763

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

يوليوز   09 في  بملؤلخ  بإلستثنائي 

بالجتناعي  بملقر  تحويل   تم    (0(0

 N°50 LOT  « من  للشركة  بلحالي 

 ZAHIRA ETAGE ( AVENUE

 BEYROUT MONTFLEURIE (

 RTE D’IMOUZZER - 30000 FES

 N° (8 MAG N°9« إلى   «  MAROC

 HAY ANAS 3 RTE AIN CHKEF  -

.« 30000 FES  MAROC

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 4   30 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 433).

(30I

ECO CHARBON

I2A TOUTRAVO
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسي4 جديد للشركة

I(A TOUTRAVO
 magasin 3 talesna  7-amal1
temara ، 12000، تنالة بملغرب
I(A TOUTRAVO  شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
 7-Amal 1 وعنوبن مقرها بإلجتناعي

 magasin 3 tamesna temara -
.12000 Temara Maroc
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.113((7

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   (017 ماي  من   08 في  بملؤلخ 
تعيين مسي4 جديد للشركة بلسيد)ة) 
كنسي4   AMOUMEN YOUSSEF

وحيد
تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية بالرباط  بتاليخ 08 من ماي 

017) تحت لقم 16898.
(31I

ECO CHARBON

I2A TOUTRAVO
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

I(A TOUTRAVO
 magasin 3 talesna  7-amal1
temara ، 12000، تنالة بملغرب
I(A TOUTRAVO شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

 7-Amal 1 وعنوبن مقرها بإلجتناعي
 magasin 3 tamesna temara -

.12000 temara maroc
تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.113((7

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تم    (017 ماي  من   08 في  بملؤلخ 

بلحالي  بالجتناعي  بملقر  تحويل  

 Amal 1-7 magasin 3« للشركة من

 tamesna temara - 12000 temara

 amal1-7 magasin 3« إلى   »maroc

  tamesna temara - 12000 temara

.»maroc

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بالرباط  بتاليخ 08 من ماي 

017) تحت لقم 16898.

(3(I

AMOURI CONSULTING

CITRUS DEV

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسي4 جديد للشركة

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

CITRUS DEV  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 

 BUREAU 56 RDC BATIMENT

 ADMINISTRATIF RUE 801  EX

 USINE EL ALF Q.I. SIDI BRAHIM

.FES  30000 FES MAROC

تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي -.

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

0)0) تم تعيين  07 غشت  بملؤلخ في 

بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 

SALIMI KAMAL كنسي4 وحيد

تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   08 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 581).

(33I
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FLASH ECONOMIE

MBSM
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

MBSM
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد، لأسنالها 00.000) 
دلهم

بملقر بلرئيس: ملتقى محج محند 6 
وشالع مزوبل، عنالة بلسالم، لقم 

304، بلطابق 4، مكتب 19، بلعيون 
– بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

محرل  عرفي  عقد  بنوجب  أوال: 
 ،(0(0 يونيو   19 بتاليخ  بالعيون، 

قامت :
سي4فيس  بزنيس  مانجننت 
 Management Business–   مالوك
ذبت  شركة   ،  Services Maroc
لأسنالها  محدودة،  مسؤولية 
مقرها  بلكائن  دلهم،   500.000
زنقة جال8 بلدين   ،(7 بلرئيس برقم 
بلسوسن،  عش  ساحة  بلسيوطي، 
بلدبلبلبيضاء   ،(0100 لبسين  حي 
منثلة من طرف مسي4ها  بملغرب،   –

بلسيد بونوب إتيين ساشا ديرينيي،
بملالكة ملا قدله  000.) حصة

لشركة  برسا�شي  بلنظام  بوضع 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذبت 

وحيد خصائصها كنا يلي:
MBSM  – بلتسنية:       م.ب.س.م
ملتقى محج محند  بملقر بلرئيس: 
6 وشالع مزوبل، عنالة بلسالم، لقم 

304، بلطابق 4،
مكتب 19، بلعيون – بملغرب

هدف بلشركة: تهدف بلشركة إلى 
ما يلي:

بلتدبي4   مجا8  في  بالستشالة 
وتنظيم بملوبلد بلبشرية وتدبي4 بملوبلد 

بلبشرية.—
جنيع بلعنليات وتقديم بلخدمات 
تبعا  باالستشالة  بملتعلقة  وبرنشطة 
لطرق بالستغال8 وخاصة ع 4 بملناولة 
وبالستغال8  وبلتوكيل  بلباطن  من 

بملباشر.—
بلعنليات  جنيع  وعنوما 
وفي  وبملالية  وبلتجالية  بلصناعية 
أن  ينكن  بلتي  وبملنقوالت  بلعقالبت 
مباشر  غي4  أو  مباشر  بشكل  ترتبط 
بهدف بلشركة أو بأية أهدبف مناثلة 
أو مرتبطة بها أو من شأنها بملساهنة 

في توسيع أو تطويرها.
بملساهنة بملباشرة أو غي4 بملباشرة 
بلشركات  أو  بملقاوالت  في  للشركة 
بلفرنسية أو برجنبية بملوجودة أو بلتي 
ينكن أن توجد مستقبال وبلتي ينكن 
أن ترتبط بشكل مباشر أو غي4 مباشر 
برهدبف  من  أي  أو  بلشركة  بهدف 
بملناثلة أو بملرتبطة بها وخاصة منها 
بملقاوالت أو بلشركات بلتي من شأن 
أهدبفها أن تساهم في تحقيق هدف 
بلوسائل  كافة  ع 4  وذلك  بلشرطة 
والسينا عن طريق منح تقدينات أو 
أسهم أو حصص  بالكتتاب أو شربء 
في شركات أو بلضم أو ع 4 بملساهنة أو 

بإلتحاد أو بملساهنة بلبسيطة. 
يوم  من  ببتدبء  سنة   99 بملدة:  

تأسيس بلشركة.
00.000) دلهم  لأسنا8 بلشركة: 
فئة  من  حصة   (000 إلى  موزعة 
دلهم للحصة بلوبحدة محرلة   100

بالكامل.
بونوب  بلسيد  تعيين  تم  بلتسيي4: 
إتيين ساشا ديرينيي مسي4ب ملدة ثالث 

سنوبت.
تبتدئ  للشركة:  بملالية  بلسنة 
بلسنة بملالية للشركة في فاتح يناير 

وتنتهي في متم دجن 4.
بالحتياطي  إلى  برلباح:5% 
بلباقي  بلرصيد  ويخصص  بلقانوني، 

حسب قربل بلشريك بلوحيد.
تم تقييد بلشركة بالسجل  ثانيا: 
بلتجالي بالعيون تحت عدد  33315 

بتاليخ 06 أكتوبر 0)0) 
كنا تم بإليدبع بلقانوني باملحكنة 
06 أكتوبر  بالبتدبئية بالعيون بتاليخ 

0)0) تحت عدد 0)0)/354).
للخالصة وبلتذكي4

بملسيـر

(34I

FLASH ECONOMIE

ATLAS VOYAGES
إعالن متعدد بلقربلبت

 MCA CONSULTING
5, شالع عبد بللطيف بن قدول 

-بلدبل بلبيضاء 
ATLAS VOYAGES

شركة ذبت مسؤولية محدودة
لأسنالها: 30.000.000 دلهم

مقرها بالجتناعي: بلدبل بلبيضاء، 
150،شالع بلجيش بمللكي

إغالق فرعين
بملؤلخ  بإلدبلة  قربل  بنقت�شى   
شركة    ،(0(0 غشت   17 بتاليخ 

ATLAS VOYAGES
محدودة،  مسؤولية  ذبت  شركة 
لأسنالها 30.000.000 دلهم، مقرها 
بلجيش  150،شالع  بلبيضاء،  بلدبل 

بمللكي قرلت ما يلي
إغالق فرعين في وجدة 21-، زنقة 
مكناس-  و  برل�شي  بلطابق  مليليةـ 
زنقة نهرو، 3، زنقة أبو علي بن لحا8 

- إقامة بملكتوب 
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749315
(35I

AS ASESORES SARL

MASSILVA SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

AS ASESORES SARL
5،زنقة ليوطنو برجي بلطابق 

بلخامس ، 0000)، بلدبلبلبيضاء 
بملغرب

MASSILVA SARL شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي  1 عنالة 
441 ببوبب مربكش.مربكش - 

40000 مربكش بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي -.
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 يونيو   (4 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

زلكل   ندى  )ة)  بلسيد  تفويت 

من  بجتناعية  حصة   (50 زلكل  

بلسيد  5.000) حصة لفائدة   أصل 

يونيو   (4 بلزبعف بتاليخ  )ة)  سهام  

.(0(0

لشاد    محند  )ة)  بلسيد  تفويت 

من  بجتناعية  حصة   (50 زلكل  

بلسيد  5.000) حصة لفائدة   أصل 

يونيو   (4 بتاليخ  زلكل   أحند    )ة)  

.(0(0

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

شتن 4   (( بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 115636.

(36I

EXPERTISE N.T

 BUSINESS CAPITAL

OUTSOURCING
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CAPITAL

OUTSOURCING
لقم10 زنقة بلحرية بلطابق لقم 

3 بلشقة لقم 5 بلدبلبلبيضاء ، 

0)01)، بلدبل بلبيضاء بملغرب

 BUSINESS 100.000

OUTSOURCING شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة 

بلحرية لقم 10 بلطابق لقم 3 بلشقة 
لقم 5  - 0)01) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

4746(3

 1( عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 غشت 

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
متبوعة  بلشركة  تسنية 
بنختصر  بإلقتضاء  عند 
 BUSINESS 100.000  : تسنيتها 

.OUTSOURCING
غرض بلشركة بإيجاز : بستشالبت 
وهندسة  وبالست4بتيجية  بإلدبلة  في 

بلتدليب وتكنولوجيا بملعلومات.
زنقة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلحرية لقم 10 بلطابق لقم 3 بلشقة 
بلبيضاء  بلدبل   (01(0  -   5 لقم 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : منياني  محند  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  منياني  محند  بلسيد 
عين   99 لقم   34 تجزئة جنان زنقة 
بلشق  0480) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  منياني  محند  بلسيد 
عين   99 لقم   34 تجزئة جنان زنقة 

بلشق 0480) بلدبل بلبيضاء بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 05 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 748443.
(37I

كافجيد

BAWABAT DIMASHQ
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسي4 جديد للشركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجنوعة *ه* حي 
باللفة، 0))0)، بلدبل بلبيضاء 

بملغرب
BAWABAT DIMASHQ  شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 83) شالع 

بلزلقطوني زنقة لبسين محل 5+5أ - 
0560) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

تعيين مسي4 جديد للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.447355
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تم تعيين  11 شتن 4  بملؤلخ في 
بن  بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 

خضربء مجدي  كنسي4 وحيد
تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 50)749.
(38I

بئتنانية بلكونفونابل

دريم أكث
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

بئتنانية بلكونفونابل
شالع أنتسرببي شقة لقم 9 مدينة  
بلجديدة مكناس ، 50000، مكناس 

بملغرب
دليم أكث شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي وليلي بلوك 
س 1 لقم 7 سيدي سعيد  - وليلي 
بلوك س 1 لقم 7 سيدي سعيد  

مكناس بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.48959

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تقرل حل  4) شتن 4  بملؤلخ في 
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
مبلغ  أكث   دليم  بلوحيد  بلشريك 
وعنوبن  دلهم   90.000 لأسنالها 
 1 بلوك س  وليلي  بإلجتناعي  مقرها 
وليلي بلوك   - سيدي سعيد    7 لقم 
مكناس  سيدي سعيد    7 لقم   1 س 

بملغرب نتيجة 8 : عدم بلعنل .
وليلي  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
 - سيدي سعيد    7 لقم   1 بلوك س 

50000 مكناس بملغرب. 

و عين:
و  كيونكمي  بالك   بلسيد)ة) 
عنوبنه)ب) 309 طريق بلجديدة طابق 
بلبيضاء  0000)بلدبل   4(3 شقة   (
بملغرب 50000 بلدبل بلبيضاء بملغرب 

كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
وليلي   : بالتصفية  بملتعلقة  بلوثائق 

بلوك س 1 لقم 7 سيدي سعيد 
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
05 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 569.
(39I

y.o.r.comptabilite

EL BAHRAOUI PROMO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

EL BAHRAOUI PROMO   شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي متجر لقم 
1) زنقة ) شالع جدة بلن4جس - 

30000  فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

64(37
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   01
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 EL  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.  BAHRAOUI PROMO
منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي.
متجر   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

لقم 1) زنقة ) شالع جدة بلن4جس - 
30000  فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : بيوب برو  بلسيد  
بقينة 100 دلهم للحصة .

 500   : يوسف بلبحربوي  بلسيد  
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلبحربوي  يوسف  بلسيد  
بوغافر  زنقة   (1 لقم  عنوبنه)ب) 
فاس    30000 فاس  ب  بلن4جيس 

بملغرب.
لقم  بيوب برو عنوبنه)ب)  بلسيد  
بلحجاج  بعوينات   5 أ  بلوك   1086

فاس 30000  فاس بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلبحربوي  يوسف  بلسيد  
بوغافر  زنقة   (1 لقم  عنوبنه)ب) 
بلن4جيس ب فاس 30000  فاس بملغرب
لقم  بيوب برو عنوبنه)ب)  بلسيد  
بلحجاج  بعوينات   5 أ  بلوك   1086

فاس 30000  فاس بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   13 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 643).
(40I

ECO CHARBON

ECO CHARBON
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ECO CHARBON
 RUE AGUELMANE SIDI ALI
 3EME ETAGE N°22 AGDAL ،

RABAT ،10000 بملغرب
ECO CHARBON شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
 43Rue  وعنوبن مقرها بإلجتناعي

 Aguelmane Sidi Ali 3eme étage
 N°22 Agdal - 10000 RABAT

MAROC
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تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
146(71

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 مالس   04
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 ECO  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CHARBON
 L’achat et : غرض بلشركة بإيجاز

vente du charbon
la fabrication du charbon

.l’import et l’export
 43Rue   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
 Aguelmane Sidi Ali 3eme étage
 N°22 Agdal - 10000 RABAT

.MAROC
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  TAOUFIK AIT JILALI : بلسيد 
500 حصة بقينة 100 دلهم للحصة 
 AYOUB AIT JILALI :  500 بلسيد

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
 AYOUB AIT JILALI بلسيد 
 IMM 36 APT 16 EL عنوبنه)ب) 
 YOUSSER TAMESNA 1(000

.TEMARA MAROC
 TAOUFIK AIT JILALI بلسيد 
 IMM 36 APT 16 EL عنوبنه)ب) 
 YOUSSER TAMESNA 1(000

.TEMARA MAROC
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
 AYOUB AIT JILALI بلسيد 
 IMM 36 APT 16 EL عنوبنه)ب) 
 YOUSSER TAMESNA 1(000

TEMARA MAROC
 TAOUFIK AIT JILALI بلسيد 

 IMM 36 APT 16 EL عنوبنه)ب) 

 YOUSSER TAMESNA 1(000

TEMARA MAROC

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 4   30 بتاليخ  بالرباط   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 4130.

(41I

أسناء ميديا

MNAMNIM IMMO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

أسناء ميديا

شالع صهيب بلرومي بلوك 39 بلرقم 

0) بل 4نو�شي بلبيضاء، 0000)، 

بلبيضاء بملغرب

MNAMNIM IMMO  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 81 شالع 

بملقاومة 6 بلطابق لقم 11 - 0000) 

بلدبل بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

475181

 0( عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 شتن 4 

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. MNAMNIM IMMO

ترويج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعقالبت - أشغا8 بلبناء - تجالة موبد 

بلبناء وبرعنا8 بملوبزية.

81 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 

 (0000  -  11 6 بلطابق لقم  بملقاومة 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : صبال   مصطفى  بلسيد 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد عبد بلحق مستعيد :  500 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد مصطفى صبال  عنوبنه)ب) 
 6 مجنوعة  بلجديد  مومن  سيدي 
 (0000    135 لقم  شالع لال أسناء 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
مستعيد  بلحق  عبد  بلسيد 
 (9 ألتجياني  ديغلي  فيالي  عنوبنه)ب) 

فوجيا  0000) . بيطاليا .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد مصطفى صبال  عنوبنه)ب) 
 6 مجنوعة  بلجديد  مومن  سيدي 
 (0000    135 لقم  شالع لال أسناء 

بلدبل بلبيضاء بملغرب
مستعيد  بلحق  عبد  بلسيد 
 (9 ألتجياني  ديغلي  فيالي  عنوبنه)ب) 

فوجيا  0000) . بيطاليا 
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 08 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 8)7490.
(4(I

EL MUNDO DE COMPTA

DELTA AJBAR EXPORT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

EL MUNDO DE COMPTA
 Res. Al Andalous, Inzaren Rue
 Hafid iben abdelbarre 2eme
 Etage N°7B، 90000، Tanger

MAROC
DELTA AJBAR EXPORT شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد)في طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي )1 خالد 
ببن بلوبليد لقم6 بلطابق 3 طنجة  - 

TANGER 90000 بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.91735

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل حل   (0(0 يناير   03 بملؤلخ في 
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
 DELTA AJBAR بلوحيد  بلشريك 
 10.000 لأسنالها  مبلغ    EXPORT
 1( بإلجتناعي  دلهم وعنوبن مقرها 
 3 بلطابق  لقم6  بلوبليد  ببن  خالد 
بملغرب   TANGER  90000  - طنجة  

نتيجة 8 : بزمة بملهنة.
و حدد مقر بلتصفية ب )1 خالد 
طنجة    3 بلطابق  لقم6  بلوبليد  ببن 

بملغرب TANGER 90000 بملغرب. 
و عين:

بلسيد)ة) بنوبل  بجبال و عنوبنه)ب) 
حي بلكوشة زنقة 187 لقم 5 بنديبان 
بملغرب   TANGER  90000 طنجة 

كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
يناير   (3 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 654.

(43I

EL MUNDO DE COMPTA

HARBAL EXPORT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

EL MUNDO DE COMPTA
 Res. Al Andalous, Inzaren Rue
 Hafid iben abdelbarre 2eme
 Etage N°7B، 90000، Tanger

MAROC
HARBAL EXPORT شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي )1 خالد 
ببن بلوبليد لقم6 بلطابق 3 طنجة - 

TANGER 90000 بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.89(73
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بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 13 أكتوبر 0)0) تقرل حل 

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

  HARBAL EXPORT بلشريك بلوحيد

دلهم   10.000 لأسنالها  مبلغ 

خالد   1( بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن 

 - 3 طنجة  بلطابق  ببن بلوبليد لقم6 

 : TANGER 90000 بملغرب نتيجة 8 

منافسة بمليهنة.

و حدد مقر بلتصفية ب )1 خالد 

طنجة   3 بلطابق  لقم6  بلوبليد  ببن 

بملغرب TANGER 90000 بملغرب. 

و عين:

و  حربا8  محند   بلسيد)ة) 

عنوبنه)ب) دوبل بوالد عنربن بلحوبفات 

بملغرب   TANGER  90000 بلقصي4ي 

كنصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 4   (5 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

019) تحت لقم 7839.

(44I

FLASH ECONOMIE

DAMIUM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DAMIUM شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 39, شالع 

اللة بلياقوت ,بلطابق 5  - 0000) 

بلدبل بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

475385

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (019 يونيو   13

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.DAMIUM

وكالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 ، برنت4نيت  موبقع  إدبلة   ، بتصاالت 

تصنيم بطاقة بلرسومات وتصنينها 

بأي نوع من بلوسائط ، وبشكل أعم ، 

في أي عنلية

عقالية   ومالية  وصناعية  تجالية 

أو غي4 عقالية مرتبطة بشكل مباشر 

أو غي4 مباشر كلًيا أو جزئًيا بأي من 

مناثلة  بملحددة أو أي أشياء  برشياء 

من بملحتنل أن تعزز تطوير بلشركة.

عنوبن بملقر بالجتناعي : 39, شالع 

 (0000  -   5 ,بلطابق  بلياقوت  اللة 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : نبيل   بلسيد لجاء 

بقينة 100 دلهم للحصة .

500 حصة    : بلسيد بطاش علي  

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

 3( عنوبنه)ب)  نبيل   بلسيد لجاء 
بلفدير    ( شقة  مطربن  خليل  زنقة 

0000) بلدبل بلبيضاء  بملغرب .

عنوبنه)ب)  علي  بطاش  بلسيد 

31 شقة  بقامة ديول طناليس عنالة 

08 دبل بوعزة بلنوبصر  0000) بلدبل 

بلبيضاء  بملغرب .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

 3( عنوبنه)ب)  نبيل   بلسيد لجاء 
بلفدير    ( شقة  مطربن  خليل  زنقة 

0000) بلدبل بلبيضاء  بملغرب .

عنوبنه)ب)  علي  بطاش  بلسيد 

31 شقة  بقامة ديول طناليس عنالة 

08 دبل بوعزة بلنوبصر  0000) بلدبل 

بلبيضاء  بملغرب 

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 37)749.

(45I

FLASH ECONOMIE

SCHOOLTECH
إعالن متعدد بلقربلبت

SCHOOLTECH  S.A.R.L AU

تفويت بلحصص                                               

     IF N°20698972   RC N°363165

ICE N°001810741000030

بلغي4  بلعام  بلجنع  بنوجب 

قرل   (0/07/(0(0 بتاليخ  بلعادي 

   SCHOOLTECH شركة  شريك 

لأسنالها  بلوحيد  للشريك  م  م  ش 

مقرها  و  دلهم    100.000,00

بالجتناعي في بلدبل بلبيضاء 17 ساحة 

شاغل نيكو8 بلطابق 7 لقم )  ما يلي:

بملوبفقة على تفويت بلحصص   -

فولبت  بدل  بلسيد  بين  بالجتناعية 

لصالح بلسيد زكرياء فولبت.

 7 و   6 بلبندين  بذلك  تعديل   -

للقانون برسا�شي للشركة.

تحويل بلشركة من ش م م إلى   -

ش م م للشريك بلوحيد.

برسا�شي  بلنظام  تحديث   -

للشركة.

بملوبفقة على بلقوبنين بلجديدة   -

للشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  ثم 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

بالبيضاء بتاليخ 0)0)/08/10 تحت 

لقم 749005 .

للخالصة و بلبيان

(46I

FLASH ECONOMIE

AIME ELLE DISTRIBUTION
إعالن متعدد بلقربلبت

 AIME ELLE DISTRIBUTION
S.A.R.L

نقل بملقر بإلجتناعي للشركة                                                 
توسيع بلهدف  بإلجتناعي للشركة

     IF N°26079608     RC N°409119
ICE N°00(096(8(000080

بنوجب بلجنع بلعام بلغي4 بلعادي 
شركاء  قرل   (8/07/(0(0 بتاليخ 
   AIME ELLE DISTRIBUTION شركة
ش م م لأسنالها 100.000,00  دلهم 
و مقرها بالجتناعي في بلدبل بلبيضاء  
)0) شالع عبد بملومن لقم 5 بلطابق 

برل�شي ما يلي:
بالجتناعي  بلهدف  توسيع      1-

للشركة من خال8 دمج نشاط :
- بستي4بد وتوزيع وصيانة وتصدير 
ومستحضربت  بلطبية  برجهزة 
بلنظافة  ومنتجات  بلتجنيل 

بلشخصية وبملكنالت بلغذبئية.
نقل مقر بلشركة إلى بلعنوبن   2-
عرتا  بن  بلحجاج  شالع   5 بلجديد: 

بلدبل بلبيضاء.
 4 3 و  -3    تعديل بذلك بلبندين 

للقانون برسا�شي للشركة
برسا�شي  بلنظام  تحديث      4-

للشركة.
بلقوبنين  على  بملوبفقة      5-

بلجديدة للشركة.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  ثم 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 08/10/(0(0 بتاليخ    بالبيضاء 

تحت لقم 749007 .
للخالصة و بلبيان 

(47I

FLASH ECONOMIE

SSMC LAVAGE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

 SSMC  إس إس إم س لفاج 
 LAVAGE
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 شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

لأسنالها:100.000.00 دلهم
 مقر بلشركة: 151 زنقة أسامة 

ببن زيد طابق ) سيتي كوش ن ج 
بملعاليف بلدبل بلبيضاء 

587)45:سجل بلتجالي لقم
إعالن عن حل شركة

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
بملنعقد بتاليخ 15 سبتن 4 0)0) قرل 

بملساهم بلوحيد 
-1بلحل بلحبي للشركة ببتدبءب من 

15 سبتن 4 0)0)
-2تعيين بلسيد بلنبول�شي ياسين 
 158 لقم  بلزوبي4  بتجزئة  بلقاطن 
كنصفي  بلبيضاء  باللفة   3 شقة 
بلصالحيات  كل  إعطاءه  و  للشركة 
بملتعلقة بتصفية كل من بلحسابين 

بلنشط وبلسلبي للشركة
 151 ب:  بلتصفية  مقر  -3تعيين 
سيتي   ( ببن زيد طابق  زنقة أسامة 
بلبيضاء  بلدبل  بملعاليف  كوش ن ج 
وهو بلعنوبن بلذي يجب إلسا8 جنيع 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية إليه
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 
لقم  تحت  بتاليخ0)0)/14/10 

749695
بنثابة مقتطف و بيان               

(48I

DCAP

SACCOM ANGAD
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

DCAP
 Angle Bd Omar Khayam et Rue

 Al Banafsaj, Bat B, Appt N°4,
 Etg 1, Beausejour ، 20200،

CASABLANCA MAROC
SACCOM ANGAD شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بلفطوبكي، لقم 8) - 60000 وجدة  

بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
35635

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (1
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SACCOM ANGAD
تركيب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
)مربكز  بلهاتف  منصات  وإدبلة 

بالتصا8).
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
وجدة    60000  -  (8 لقم  بلفطوبكي، 

بملغرب .
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 SACCOM CAPITAL بلشركة 
GROUP :  1.000 حصة بقينة 100 

دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
 SACCOM 100.000 بلشركة 
بلبخالي،  زنقة  عنوبنه)ب)   GROUP
بلطابق   ,( لقم   ,55 و   53 عنالة لقم 
بلبيضاء  بلدبل   (0000 بملعالف    ,5

بملغرب .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلودغي4ي  زين  موالي  بلسيد 
بملومن،  عبد  شالع   ,301 عنوبنه)ب) 
بلدبل   (0000  9 لقم   ,4 بلطابق 

بلبيضاء بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   (3 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم -.
(49I

مكتب بلحسابات بلعباد

JARDINS DE SEFROU
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

مكتب بلحسابات بلعباد
3) بلوك 3 بئ4بنزلبن بنصفال، 

31000، صفرو بملغرب
JARDINS DE SEFROU شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل 

سيدي عبد هللا بغبالو بقولبل صفرو  
- 31000 صفرو بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
30(1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (4
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.JARDINS DE SEFROU
مقاو8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
وبملنتزهات  بلحدبئق  وصيانة  غرس 

وبلشوبلع  بلخ ....
بعنا8 متنوعة في مجا8 بلحدبئق.
دوبل   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
سيدي عبد هللا بغبالو بقولبل صفرو  

- 31000 صفرو بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 500   : بلسيد نول بلدين تيزغتي 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 500   : بلسيد عبد بلعالي بلسرتي 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد نول بلدين تيزغتي عنوبنه)ب) 
سيدي عبدهللا بغبالو بقولبل  دوبل  

صفرو 31000 صفرو بملغرب.
بلسرتي  بلعالي  عبد  بلسيد 

بوقناد8  بلغربية  زلدب8  عنوبنه)ب) 
سال 11150 سال بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد نول بلدين تيزغتي عنوبنه)ب) 
سيدي عبدهللا بغبالو بقولبل  دوبل  

صفرو 31000 صفرو بملغرب
بلسرتي  بلعالي  عبد  بلسيد 
بوقناد8  بلغربية  زلدب8  عنوبنه)ب) 

سال 11150 سال بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بصفرو  بتاليخ 07 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 195.

(50I

MJ MANAGEMENT

ROTAN TRANS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ROTAN TRANS  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 

 MESNANA COMPLEXE LAILA
 B IMMEUBLE 5 RTG 7APPT
N°189 - 90000 طنجة بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.1065(3
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تنت   (0(0 شتن 4   03 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بلحنيد               عبد  )ة)  بلسيد  تفويت 
بن حنزة 1.500 حصة بجتناعية من 
بلسيد  لفائدة   حصة   3.000 أصل 
شتن 4   03 سنية بلغريب بتاليخ  )ة) 

.(0(0
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
شتن 4   10 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 4487.

(51I
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MJ MANAGEMENT

ROTAN TRANS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسي4 جديد للشركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ROTAN TRANS   شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 

 MESNANA COMPLEXE LAILA
 B IMMEUBLE 5 RTG 7APPT

 N°189 MESNANA COMPLEXE
 LAILA B IMMEUBLE 5 RTG
7APPT N°189 90000 طنجة 

بملغرب.
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.1065(3

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
0)0) تم تعيين  03 شتن 4  بملؤلخ في 
بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 

بلغريب سنية  كنسي4 وحيد
تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   10 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 4487.
(5(I

AUDINORD SARL

EN2A
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

AUDINORD SARL
 Nº58 au 6éme étage de
 la résidence LINA, angle

 boulevard Mohamed V avenue
 Tan-Tan et rue de Liban, Tanger

، 90000، TANGER MAROC
EN(A شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 0) شالع 
بلقا�شي عياد بلشقة لقم 1 بلطابق 
 TANGER 90000  بالو8 , طنجة

TANGER بملغرب .
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.88391

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل حل   (0(0 يونيو   11 بملؤلخ في 
بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 
 100.000 لأسنالها  مبلغ    EN(A
 (0 بإلجتناعي  دلهم وعنوبن مقرها 
 1 لقم  بلشقة  عياد  بلقا�شي  شالع 
 TANGER طنجة    , بالو8  بلطابق 
TANGER 90000 بملغرب  نتيجة 8 : 

توقف بلنشاط بالقتصادي .
و حدد مقر بلتصفية ب 0) شالع 
بلطابق   1 بلقا�شي عياد بلشقة لقم 
 TANGER  90000  - طنجة    , بالو8 

بملغرب . 
و عين:

بلسيد)ة) حنيد   بلبا  و عنوبنه)ب) 
بلزبوية  حي   4 لقم  بلتضحية  زنقة 
سيدي قاسم    90000 سيدي قاسم 

بملغرب  كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   14 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 5469.
(53I

TRA-COM-FISC-ASSISTANCE SARL

KAMCONS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 TRA-COM-FISC-ASSISTANCE
SARL

10 زنقة بلسعيدية  لقم 8 ، 90000، 
طنجة بملغرب

KAMCONS شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة 
تشيكوفسكي و بلسيد قطب إقامة 

جوبا ب طابق 4 لقم 6)1-14 ص.ب 
لقم 867 - طنجة بملركز 90000 

طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
108699

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (1
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.KAMCONS
بيع موبد   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلبناء بتقسيط.
زنقة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
إقامة  قطب  بلسيد  و  تشيكوفسكي 
جوبا ب طابق 4 لقم 14-126 ص.ب 
 90000 بملركز  طنجة   -  867 لقم 

طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 50   : بلقناص  نبيلة  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
  : بلكريمي  بملهدي  محند  بلسيد 
5) حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
بلسيدة خلود بلكريمي :  5) حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيدة نبيلة بلقناص عنوبنه)ب) 
 09 لقم   0( أو  بملنظر بلجنيل زنقة 

90000 طنجة بملغرب.
بلكريمي  بملهدي  محند  بلسيد 
 0( عنوبنه)ب) بملنظر بلجنيل زنقة أو 

لقم 09 90000 طنجة بملغرب.
بلسيدة خلود بلكريمي عنوبنه)ب) 
 09 لقم   0( أو  بملنظر بلجنيل زنقة 

90000 طنجة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيدة نبيلة بلقناص عنوبنه)ب) 
 09 لقم   0( أو  بملنظر بلجنيل زنقة 

90000 طنجة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   09 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 5365.
(54I

AS ASESORES SARL

 INSTITUT DES SCIENCES
 DE L›ENTREPRISE ET
 DE LA FORMATION
 PROFESSIONNELLE

 SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تفويت حصص

AS ASESORES SARL
5،زنقة ليوطنو برجي بلطابق 

بلخامس ، 0000)، بلدبلبلبيضاء 
بملغرب

 Institut des Sciences de
 l›entreprise et de la formation

 professionnelle Société à
responsabilité limitée  شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 116تجزئة 
فضاأت فيال ت 1 تالكة مربكش 1 
عنالة 441 ببوبب مربكش.مربكش 

40000 مربكش بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي -.
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 يونيو   (4 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
تفويت بلسيد )ة) ندى  زلكل  50) 
 (5.000 حصة بجتناعية من أصل 
سهام   )ة)   بلسيد  لفائدة   حصة 

بلزبعف بتاليخ 4) يونيو 0)0).
لشاد   محند  )ة)  بلسيد  تفويت 
من  بجتناعية  حصة   (50 زلكل  
بلسيد  5.000) حصة لفائدة   أصل 
يونيو   (4 بتاليخ  زلكل   أحند    )ة)  

.(0(0
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
شتن 4   (( بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 115634.
(55I
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كافجيد

UNI ZK
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجنوعة *ه* حي 
باللفة، 0))0)، بلدبل بلبيضاء 

بملغرب
UNI ZK شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 10 زنقة 
بلشربلدة بلطابق بلسفلي بولكون - 

0053) بلدبل بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

475381
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (3
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 UNI  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ZK
أعنا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء وبرشغا8 بملختلفة.
زنقة   10  : عنوبن بملقر بالجتناعي 
 - بلطابق بلسفلي بولكون  بلشربلدة 

0053) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد هشام كانوني :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
 500   : زيالي  بملجيد  بلسيد عبد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد هشام كانوني عنوبنه)ب) 5) 
بلبيضاء  بلسالم  حي  بملاء  زنقة لبس 

50)0) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
بلسيد عبد بملجيد زيالي عنوبنه)ب) 
دوبل بحنيدة حالت حنري بوالد عزوز 

بلنوبصر    (53(3 بلبيضاء  بلنوبصر 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد هشام كانوني عنوبنه)ب) 5) 
بلبيضاء  بلسالم  حي  بملاء  زنقة لبس 

50)0) بلدبل بلبيضاء بملغرب

بلسيد عبد بملجيد زيالي عنوبنه)ب) 

بوالد  حنري  حالت  بحنيدة  دوبل 

عزوز بلنوبصر بلبيضاء 3)53) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 09 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3))749.

(56I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

MAGUIBELLE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسي4 جديد للشركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE

 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC

MAGUIBELLE  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي مركز 

بسينا شالع محند بلعقاد  - 30000 

فاس بملغرب.

تعيين مسي4 جديد للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.((789

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

0)0) تم تعيين  09 شتن 4  بملؤلخ في 

بن  بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 

مليح سليم كنسي4 وحيد

تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   13 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)648/0).

(57I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE

REALSAHARAEXPRIENCE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

قفل بلتصفية

FIDUCIAIRE MALIKI

شالع بملسجد لقم 0) بلطابق بالو8 

بلشقة 1 بلرشيدية ص ب 188 ، 

000)5، بلرشيدية بملغرب

 SOCIETE

 REALSAHARAEXPRIENCE

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : لقم 

))5 بلوك 8 تجزئة عين بلعاطي 

1 بلرشيدية  بلرشيدية 000)5 

بلرشيدية بملغرب.

قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.9(75

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

شتن 4   09 في  بملؤلخ  بإلستثنائي 

 SOCIETE حل  تقرل   (0(0

شركة   REALSAHARAEXPRIENCE

ذبت مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

 10.000 لأسنالها  مبلغ  بلوحيد 

دلهم وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 

بلعاطي  عين  تجزئة   8 بلوك   5((

 5(000 بلرشيدية  بلرشيدية    1

الزمة  نتيجة  بملغرب  بلرشيدية 

بقتصادية.

و عين:

و  جرو  ببربهيم   بلسيد)ة) 

بلريصاني  مزكيدة  قصر  عنوبنه)ب) 

كنصفي  بملغرب  بلريصاني   5(000

)ة) للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

لقم  وفي   (0(0 شتن 4   09 بتاليخ 

بلعاطي  عين  تجزئة   8 بلوك   5((

بلرشيدية   5(000  - بلرشيدية   1

بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالرشيدية   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 0)0)/86).

(58I

CASA COMPTES

KAMILOU
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

KAMILOU شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي )3، شالع 

بلرباط  - 00000 آسفي بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.1045

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

0)0) تقرل حل  8) شتن 4  بملؤلخ في 

بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 

KAMILOU  مبلغ لأسنالها 100.000 

 ،3( دلهم وعنوبن مقرها بإلجتناعي 

شالع بلرباط  - 00000 آسفي بملغرب 

نتيجة 8 : غياب بلنشاط بالجتناعي.

و حدد مقر بلتصفية ب )3، شالع 

بلرباط - 00000 آسفي بملغرب. 

و عين:

و  جلون  بن  سعيد   بلسيد)ة) 

09 ساحة عش بلسوسن،  عنوبنه)ب) 

بلدبل بلبيضاء   00000 حي بلربسينغ 

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

بلحدود  بإلقتضاء  وعند   

بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 

تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 

بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية 

: )3، شالع بلرباط - آسفي

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   0( بتاليخ  بالبتدبئية بآسفي  

0)0) تحت لقم 037).

(59I
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PSD GROUP

PSD GROUP
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
بستدلبك خطٍإ

بستدلبك خطٍإ وقع بالجريدة 
بلرسنية

PSD GROUP
لقم )10، محل لقم 1 سعادة 1 
بملحاميد ، 40160، مربكش بملغرب

PSD GROUP شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

 وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم )10 
محل لقم 01 سعادة 1 محاميد - 

40160 مربكش بملغرب.
بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدلبك 
بلرسنية عدد 5630 بتاليخ 3) شتن 4 

.(0(0
 : : مبلغ لأسنا8 بلشركة  بدال من 

10.000
  : بلشركة  لأسنا8  مبلغ   : يقرأ 

100.000
بلباقي بدون تغيي4.

(60I

select conseil

 CONSEIL & SERVICES
UNITED

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
حل شركة

select conseil
شالع عبد بملومن عنالة1)4 بلطابق 
بلرببع لقم16 ، 0360)، بلبيضاء 

بملغرب
 CONSEIL & SERVICES UNITED
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)في 

طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 131 شالع 

بنفا بقامة بزول مكتب 11 بلدبل 
بلبيضاء - 0360) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب .
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.466005

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   (0(0 أكتوبر   07 في  بملؤلخ 

حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 
  CONSEIL & SERVICES UNITED
مبلغ لأسنالها 50.000 دلهم وعنوبن 
بنفا  شالع   131 بإلجتناعي  مقرها 
بقامة بزول مكتب 11 بلدبل بلبيضاء - 
0360) بلدبل بلبيضاء بملغرب  نتيجة 
8 : عدم قدلة شركة على  بالستنربل 

في هدب بملجا8 .
 131 ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
شالع بنفا بقامة بزول مكتب 11 بلدبل 
بلبيضاء  بلدبل   (0360  - بلبيضاء 

بملغرب . 
و عين:

مهدي  بلرحيم    عبد  بلسيد)ة) 
 ( منر سرينكاس زنقة   و عنوبنه)ب) 
بلدبل   (0000 بنفا بلبيضاء    10 لقم 
لبيضاء  بملغرب  كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749973.
(61I

AMOURI CONSULTING

CARALIA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
CARALIA شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
 ESPACE وعنوبن مقرها بإلجتناعي

 BUREAUX DES CHAMPS,
 APPARTEMENT 26, BUREAU N°
 6   29 LOT BELAIR  30100 FES

MAROC
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

63763

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   (7
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CARALIA
أو  إنشاء   : غرض بلشركة بإيجاز 
أو بيع أو بستبدب8 أو أخذ أو  بقتناء 
مع أو بدون وعد ببيع وإدبلة  تأجي4، 
 
ً
وتشغيل جنيع بملنشآت وبرماكن أيا
كانت ، سوبء كانت منقولة أو مادية ، 

بشكل مباشر أو غي4 مباشر ؛
بربءبت  جنيع  على  بلحصو8 
وبلعنليات  وبلت4بخيص  بالخت4بع 
 ، ، وبستخدبمها  وبلعالمات بلتجالية 
وبلتناز8 عنها أو بملساهنة فيها ، ومنح 
جنيع تربخيص بالستغال8 في جنيع 

بلبلدبن فينا يتعلق بهذه برنشطة ؛
بشكل  وسيلة،  بأي  بملشالكة 
في أي عنلية  أو غي4 مباشر،  مباشر 
قد تكون مرتبطة بغرضها من خال8 
إنشاء شركات جديدة أو بملساهنة أو 
برسهم أو حقوق  بالكتتاب أو شربء 
 ، بلشركات أو بالندماج أو غي4 ذلك 
بإلنشاء ، بقتناء ، تأجي4 ، إدبلة إيجال 

جنيع برصو8 بلتجالية ؛
غي4  أو  مباشر  بشكل   ، بلعنل   -
نيابة  أو  نفسه  عن  نيابة   ، مباشر 
أو   ، إما بنفرده   ، عن أطربف ثالثة 
أي  مع   ، بملشالكة  أو   ، باالشت4بك 
شركات أخرى أو أشخاص طبيعيين 
أو بعتباليين ، وبلقيام ، بشكل مباشر 
أو غي4 مباشر ، في بملغرب أو في بلخالج 
بملعامالت   ، بأي شكل من برشكا8   ،

بلتي تقع ضنن بنشطته ؛
وبكل  برشكا8،  بجنيع  تتخذ، 
غي4  أو  مباشر  بشكل  بلوسائل، 
في  مشالكة  أو  مصلحة  أي  مباشر، 
أو  بملجنوعات  أو  بلشركات  جنيع 
بلشركات بملغربية أو برجنبية، بلتي لها 
غرض مناثل أو من بملحتنل أن تطول 

أعنالها بلخاصة؛

بملعامالت  جنيع  أعم،  وبشكل 

أو  بملالية  أو  بلصناعية  أو  بلتجالية 

بملنقولة أو بلعقالية بلتي تتم لحساب 

بغرض  مباشرة  وبملتعلقة  بلشركة، 

بلشركة أو بلتي من بملحتنل أن تعزز 

تطويرها

 ESPACE  : عنوبن بملقر بالجتناعي 

 BUREAUX DES CHAMPS,

 APPARTEMENT (6, BUREAU N°

 6   (9 LOT BELAIR  30100 FES

.MAROC

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   NEXIRA :  510 بلشركة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 CHALLENGE بلشركة 

حصة   INVESTISSEMENT :  490

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

 1(9 عنوبنه)ب)   NEXIRA بلشركة 

 CHEMAIN CROISSET ROUEAN

 FRANCEE 76000 ROUEN

.FRANCE

 CHALLENGE بلشركة 

 LOT (عنوبنه)ب INVESTISSEMENT

 (9 APPT (6 BUREAU 6 ESPACE

 BUREAU DES CHAMPS LOTS

 BEL AIR CHAMPS DE COURS

.30000 FES MAROC

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  محند  سبتي  بلسيد 

 RUE CHOUAIB DOUKKALI

 RESIDENCE DALIA 6EME ETAGE

 FES 30000 11   APPARTEMENT

FES MAROC

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 4   16 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم -.

(6(I
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NOTAIRE

 CENTRE ERRAHMA DE
RADIOLOGIE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

NOTAIRE
 ANGLE AVENUE JAMAL

 EDDINE AFRANI ET BD IBN
 TACHEFINE IMM. ABDALASS
 II ENTRE SOL BUREUA N° 25،

90000، TANGER MAROC
 CENTRE ERRAHMA DE
RADIOLOGIE  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

طالق ببن زياد لقم 103 بلشرف - 
90000 طنجة  بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
1086011

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 ف 4بير   18
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 CENTRE ERRAHMA DE  :

. RADIOLOGIE
مركز   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلتشخيص   - باالشعة  للفحص 
بلنهالي  بلشعاعي في بطال بالستشفاء 
بلتطبيب  ملهنة  بملنظم  لقانون  تبعا 

.13-131
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 - بلشرف   103 لقم  زياد  ببن  طالق 

90000 طنجة  بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد عبد بلسالم ببضالس :  35 

حصة بقينة 1.000 دلهم للحصة .
بلسيد معاد ببضالس  :  35 حصة 

بقينة 1.000 دلهم للحصة .
30 حصة    : بلسيدة حنان نني4ة  

بقينة 1.000 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
ببضالس  بلسالم  عبد  بلسيد 
عنوبنه)ب) بمربح بلشلوح زنقة سطات 
جامع بملقربع  90000 طنجة بملغرب.

عنوبنه)ب)  ببضالس  معاد  بلسيد 
زنقة ببن تاشفين بقامة بليحا لقم 45 

90000 طنجة بملغرب.
عنوبنه)ب)  نني4ة   حنان  بلسيدة 
 3 ساحة بالمم بقامة ملك هللا طابق 

شقة 7 90000 طنجة بملغرب .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
ببضالس  بلسالم  عبد  بلسيد 
عنوبنه)ب) بمربح بلشلوح زنقة سطات 

جامع بملقربع 90000 طنجة بملغرب
عنوبنه)ب)  ببضالس  معاد  بلسيد 
زنقة ببن تاشفين بقامة بليحا لقم 45 

90000 طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   08 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 34565).

(63I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

INDICATEUT TRAVAUX
إعالن متعدد بلقربلبت

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
INDICATEUT TRAVAUX  »شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: بملجنع 
بلصناعي CFCIM تجزئة لقم )1 
بوسكولة - - بلدبل بلبيضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.403(13

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
تم بتخاذ   (0(0 17 شتن 4  بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتالية: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بملوبفقة على شريكين جديدين وهنا 
بلسيد بمين بلنهالي و  بملنيعي جنيلة

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
 700 ب  زينب  بملنيعي  بلسيدة  ت 4ع 
 300 حصة للسيدة بملنيعي جنيلة و 

حصة للسيد بلنهالي أمين
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
تغيي4 بلشكل بلقانوني من شركة ذبت 
بلشريك  ذبت  بملحدودة  بملسؤولية 
بملسؤولية  ذبت  شركة  بلى  بلوحيد 

بملحدودة
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
 MAITRISE« تغيي4 بسم بلشركة إلى 

METAL INDUSTRIE
قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 
نجالة  بلى  بلشركة  غرض  تنديد 

برملنيوم ،بلنجالة بملعدنية 
قربل لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 
قبو8 بستقالة بلسيدة بملنيعي زينب 
وتعيين  وحيد  كنسي4  مهامها  من 
مسي4 وحيد جديد لفت4ة غي4 محدودة 

بلسيد بلنهالي أمين
قربل لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

تحيين بلنظام برسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
ستستنر بلشركة في بلوجود من خال8 
بملوقعين أدناه ، مالكي بلحصص بلتي 
تلك  مالكي  وبين  أدناه  إنشاؤها  تم 
ذبت  شركة   ، الحًقا  تكون  قد  بلتي 

مسؤولية محدودة
بند لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
 MAITRISE METAL« بسم بلشركة: 

»INDUSTRIE
بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 
أسناؤهم  بلتالية  بلشركاء  يقوم 
 700 وهي:   

ً
نقدب بملساهنات  بتقديم 

 300 حصة للسيدة بملنيعي جنيلة و 
حصة للسيد بلنهالي أمين

على  ينص  بلذي   :15 لقم  بند 
بعد بستقالة بلسيدة بملنيعى  مايلي: 

تم   ، زينب من مهامها كنسي4 وحيد 
تعيين بلسيد نهالي أمين مسي4 وحيد 

جديد لفت4ة غي4 محدودة
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749934.

(64I

secotrages snc

JAOUD SRHIR MARKET
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

secotrages snc
لقم ) زنقة بدليس بليامولي بالعربي 

وجه عروس مكناس ، 50000، 
مكناس بملغرب

JAOUD SRHIR MARKET شركة 
ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 34 مكرل 
حي فالس سيدي سعيد - 50000 

مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
50647

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   (5
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.JAOUD SRHIR MARKET
بائع    : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلخضر و بلفوبكه بالتقسيط.
عنوبن بملقر بالجتناعي : 34 مكرل 
 50000  - سعيد  سيدي  فالس  حي 

مكناس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
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 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد جوبد بلصغي4 :  100 حصة 
بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلصغي4  جوبد  بلسيد 
 50000 88 وجه عروس  4451 زنقة 

مكناس بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلصغي4  جوبد  بلسيد 
 50000 88 وجه عروس  4451 زنقة 

مكناس بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   0( بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 14)9.
(65I

Aïd comptable

 STE NADAFA FILS YASSINE
SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

Aïd comptable
 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc
 STE NADAFA FILS YASSINE
SARL AU شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
 N 1064 وعنوبن مقرها بإلجتناعي
 Rue Ramdane el gadi 4eme

 étage appart n 09 Hay lakdim
taourirt - 65800 تاوليرت بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
1(07

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (1
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 NADAFA FILS YASSINE SARL

.AU
 Travaux : غرض بلشركة بإيجاز 
 divers ou constructions/
 transport de marchandises pour
 le compte d’autrui/ location des

camions de transport
 N 1064  : عنوبن بملقر بالجتناعي 
 Rue Ramdane el gadi 4eme
 étage appart n 09 Hay lakdim

taourirt - 65800 تاوليرت بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد عبدبملالك بشي4ي :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

بشي4ي  بملالك  عبد  بلسيد 
عنوبنه)ب) 41) تجزئة بلنصر تاوليرت 

65800 تاوليرت بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بشي4ي  بملالك  عبد  بلسيد 
عنوبنه)ب) 41) تجزئة بلنصر تاوليرت 

65800 تازة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 06 بتاليخ  بتاوليرت   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 54).
(66I

Aïd comptable

STE GHAFFOULI IMPORT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

Aïd comptable
 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc
STE GHAFFOULI IMPORT شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
 HAD وعنوبن مقرها بإلجتناعي

 MSSILA CENTRE TAZA - 35000
تازة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
5541

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   (6
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.GHAFFOULI IMPORT
 IMPORT : غرض بلشركة بإيجاز
 -EXPORT DES APPAREILS

.ELECTROMÉNAGER
 HAD  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 MSSILA CENTRE TAZA - 35000

تازة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  EL GHAFOULI DRISS : بلسيد 
500 حصة بقينة 100 دلهم للحصة 
  EL GHAFFOULI ADIL : بلسيد 
500 حصة بقينة 100 دلهم للحصة 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
 EL GHAFOULI DRISS بلسيد 
 TAINASTE TAZA 35000 (عنوبنه)ب

تازة بملغرب.
 EL GHAFFOULI ADIL بلسيد 
 EL GOUZATE TAZA عنوبنه)ب) 

35000 تازة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
 EL GHAFOULI DRISS بلسيد 
 TAINASTE TAZA 35000 (عنوبنه)ب

تازة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   (3 بتاليخ  بتازة   بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم 641.
(67I

STE NEW MOMENTUM CONSULTING SARL

شركة رانكيميديا
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 STE NEW MOMENTUM

CONSULTING SARL

 N°1 BIS, IMM 28 AV DES FAR

 MEKNES VN ، 50000، MEKNES

MAROC

شركة لبنكينيديا شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 401 

شقة 4 طابق ) R / بسناعلية 1 

شطر / E مكناس - 50000 مكناس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

50955

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   08

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

شركة   : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 
لبنكينيديا.

تصنيم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وبستضافة بملوبقع

بلتسويق بلرقمي  مقاو8 إعالنات, 

و بلتجالة باللكت4ونية .
عنوبن بملقر بالجتناعي : لقم 401 

 1 بسناعلية   /  R  ( طابق   4 شقة 

50000 مكناس   - E مكناس   / شطر 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 30.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
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 300   : ياسين  بلبوزياني  بلسيد 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد بلبوزياني ياسين عنوبنه)ب) 
ميدلت  بلخضربء  بملسي4ة  شالع 

54350 ميدلت بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد بلبوزياني ياسين عنوبنه)ب) 
ميدلت  بلخضربء  بملسي4ة  شالع 

54350 ميدلت بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
14 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم -.
(68I

CAMPO DE BEN

كامبو دو بين
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

CAMPO DE BEN
 47BOULEVARD SIDI

 MOHAMED BEN ABDELLAH
 IMB BELLE VUE B 4éme ETAGE ،
20040، CASABLANCA MAROC
كامبو دو بين شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي : 47, شالع 
سيدي محند بن عبد هللا , بقامة 
بملنظربلجنيل ب, بلطابق 4, لقم 

بملكتب 3, بلبيضاء-بنفا.  - 0050) 
بلدبل بلبيضاء بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
473001

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   0(
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
كامبو   : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

دو بين.

غرض بلشركة بإيجاز : • 

ضيعة بيدبغوجية 

• بستغال8 فالحي

• تربية و تسويق بملوب�شي

• تكوين 

• تنظيم بلحفالت وبملناسبات

بجنيع  بلقيام  عامة  وبصفة 

فيها  بنا  وبملالية  بلتجالية  بلعنليات 

بلقالة وبملنقولة 

بملرتبطة بنوضوع بلشركة و بلتي 

ينكن أن تساهم في تننية نشاطها. .

 ,47  :  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

هللا  عبد  بن  محند  سيدي  شالع 

بلطابق  ب,  بملنظربلجنيل  بقامة   ,
 - بلبيضاء-بنفا.    ,3 بملكتب  لقم   ,4

0050) بلدبل بلبيضاء بملغرب .

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : بلسيدة بلخز لبجي صفاء  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 500   : بلسيد بمغينيمي صادق   

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

صفاء   لبجي  بلخز  بلسيدة 
كثي4,إقامة  ببن  زنقة   10 عنوبنه)ب) 
بملعاليف   .1 لقم   ,1 بلطابق  بشرى 

0370) بلدبل بلبيضاء  بملغرب .

صادق    بمغينيمي  بلسيد 
كثي4,إقامة  ببن  زنقة   10 عنوبنه)ب) 
بملعاليف   .1 لقم   ,1 بلطابق  بشرى 

0370) بلدبل بلبيضاء  بملغرب .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

صفاء   لبجي  بلخز  بلسيدة 
كثي4,إقامة  ببن  زنقة   10 عنوبنه)ب) 
بملعاليف   .1 لقم   ,1 بلطابق  بشرى 

0370) بلدبل بلبيضاء  بملغرب 

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (3 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 1174).

(69I

بوطو جني4ب8 لكن

اوطو جنرال ركن
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

بوطو جني4ب8 لكن
بملشروع ، 0600)، بلدبل بلبيضاء 

بملغرب
بوطو جن4ب8 لكن شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بملشروع 
عنالة 15 لقم 5 بلحي بملحندي بلدبل 

بلبيضاء  - 0600) بلدبل بلبيضاء 
بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.3900(3
بلعام  بلجنع  بنقت�شى 
بإلستثنائياملؤلخ في 07 أكتوبر 019) 
مسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد بوطو 
جن4ب8 لكن  مبلغ لأسنالها 100.000 
بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن  دلهم 
بلحي   5 لقم   15 عنالة  بملشروع 
 (0600  - بلبيضاء   بلدبل  بملحندي 
بلدبل بلبيضاء بملغرب نتيجة 8 : أزمة 

مالية.
و حدد مقر بلتصفية ب بملشروع 
عنالة 15 لقم 5 بلحي بملحندي بلدبل 
بلبيضاء   بلدبل   (0600  - بلبيضاء  

بملغرب. 
و عين:

و  حريز  بلفتاح   عبد  بلسيد)ة) 
لقم   15 عنالة  بملشروع  عنوبنه)ب) 
بلبيضاء   (0600 بملحندي  بلحي   5

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

ف 4بير 0)0) تحت لقم 731083.

(70I

LAMAF SARL

TRANS RAMALLAH
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

LAMAF SARL
 BD MED DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
TRANS RAMALLAH شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 0) طريق 

مليلية - 60000 وجدة بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.17501

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   (0(0 شتن 4   (3 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
من  أي  دلهم«   (.000.000«
 (.100.000« إلى  دلهم«   100.000«
مقاصة  إجربء    : طريق  عن  دلهم« 
مع ديون بلشركة بملحددة بملقدبل و 

بملستحقة.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   13 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 305).

(71I

AMGHAR MOHAMED

 STE MAROC 
ELECTROTECH

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وفاة شريك

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

  STE MAROC ELECTROTECH 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 06 
مكرل شالع بحند بمين فاس - 

30000 فاس بملغرب.
وفاة شريك
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لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.340(7

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في )) شتن 4 0)0) تم بإلعالم 
و  بلخالدي   خالد  بلشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا بلولثة  على  حصصه  توزيع 
غشت   11 في  بملؤلخ  بإللبثة  لرسم 

0)0) بالشكل برتي :
 (6 بلسيد)ة) فاطنة بلخالدي  ،  

حصة .
 (6   ، بمينة بلخالدي   بلسيد)ة) 

حصة .
 (6   ، فوزية بلخالدي   بلسيد)ة) 

حصة .
 (6   ، بلخالدي   دنيا  بلسيد)ة) 

حصة .
 4(   ، بلسيد)ة) لحنة بلدحناني  

حصة .
 5(   ، يونس بلخالدي   بلسيد)ة) 

حصة .
 5(   ، بلسيد)ة) حنيد بلخالدي  

حصة .
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   14 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)0)/671).
(7(I

AMGHAR MOHAMED

STE MAROC ELECTROTECH
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسي4 جديد للشركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

   STE MAROC ELECTROTECH
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 06 
مكرل شالع بحند بمين فاس لقم 06 
مكرل شالع بحند بمين فاس 30000 

فاس بملغرب.
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.340(7

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تم تعيين  )) شتن 4  بملؤلخ في 

بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 
بلخالدي حنيد كنسي4 وحيد

تبعا لوفاة بملسي4.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   14 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)0)/671).
(73I

STE SKY AFFAIRES 4شركة سكاي بفي

STE SAQRONI شركة صقروني
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

 STE SKY 4شركة سكاي بفي
AFFAIRES

ملتقى شالع محند بلخامس و شالع 
بلحسن بلثاني بقامة عثنان بلطابق 
بلثاني لقم 6 بني مال8، 3000)، بني 

مال8 بملغرب
STE SAQRONI شركة صقروني 

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : بلطابق 
بالو8 حي حسني ملتقى شالع شوقي 
بني مال8 - 3000) بني مال8 بملغرب.

قفل بلتصفية
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.3911
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
0)0) تقرل حل  15 شتن 4  بملؤلخ في 
صقروني  شركة   STE SAQRONI
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
لأسنالها  مبلغ  بلوحيد  بلشريك 
مقرها  وعنوبن  دلهم   (0.000
حي حسني  بالو8  بلطابق  بإلجتناعي 
ملتقى شالع شوقي بني مال8 - 3000) 

بني مال8 بملغرب نتيجة لقفل.
و عين:

بلسيد)ة) عبد بلغاني  صقروني و 
دوبل بوالد بحند بن غانم  عنوبنه)ب) 
فقيه بن صالح   (3000 بوالد لكيعة 

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
وفي بلطابق   (0(0 شتن 4   15 بتاليخ 
بالو8 حي حسني ملتقى شالع شوقي 

بني مال8 - 3000) بني مال8 بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  مال8   ببني  بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 665.
(74I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CREDIT  DU MAROC
PATRIMOINE
شركة بملساهنة

مالءمة بلنظام برسا�شي للشركة

 CREDIT DU MAROC
PATRIMOINE

شركة مساهنة لسنالها 
1.000.000,00 دلهم

بلكائن مقرها : 58/48، شالع محند 
بلخامس - بلدبل بلبيضاء 

بلسجل بلتجالي لقم 139.159
مالءمــة بلنظام برساسـي 

بلعامة  بلجنعية  قرلت    –  I
أبريل   30 في  بملنعقدة  بملختلطة 

0)0)، باقت4بح من مجلس بإلدبلة:
مع  برسا�شي  بلنظام  مالءمة   •
بملعدلين   20-19 و   78-12 بلقانونين 
بملتعلق   17-95 للقانون   وبملكنلين 

بشركات بملساهنة؛
• إعادة صياغة بلنظام برسا�شي. 

تـم بلقيـام باإليدبع بلقانوني   –  II
بملحكنة  لدى  بلضبط  بكتابة 
 1( بتاليخ  بلبيضاء  للدبل  بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749353.
عن بملستخلص وبلبيانات

(75I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CREDIT DU MAROC
CAPITAL

شركة بملساهنة
مالءمة بلنظام برسا�شي للشركة

CREDIT DU MAROC CAPITAL
شركة مساهنة ذبت إدبلة جناعية 

ومجلس لقابة 
لسنالها 10.000.000,00 دلهم

شركة بولصة مقبولة بالقربل لقم 
 9109/3

لوزير بملالية بتاليخ 4 شتن 4 1996
بلكائن مقرها : 58/48، شالع محند 

بلخامس - بلدبل بلبيضاء 
بلسجل بلتجالي لقم 80.167

مالءمــة بلنظام برساسـي 
بلعامة  بلجنعية  قرلت    –  I
أبريل   30 في  بملنعقدة  بملختلطة 

0)0)، باقت4بح من مجلس بلرقابة:
مع  برسا�شي  بلنظام  مالءمة   •
بملعدلين   20-19 و   78-12 بلقانونين 
بملتعلق   17-95 للقانون   وبملكنلين 

بشركات بملساهنة؛
• إعادة صياغة بلنظام برسا�شي. 

تـم بلقيـام باإليدبع بلقانوني   –  II
بملحكنة  لدى  بلضبط  بكتابة 
 1( بتاليخ  بلبيضاء  للدبل  بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749354.
عن بملستخلص وبلبيانات

(76I

A. SAAIDI CONSULTANTS

WG OBLIGATIONS
إعالن متعدد بلقربلبت

WG OBLIGATIONS
صندوق مشت4ك للتوظيف

لسناله 1.000.000,00 دلهم
بلبيضاء-  بلدبل   : مقره  بلكائن 

163، شالع بلحسن بلثاني   
تعديــل نظــام بلتدبيـر 

بنوجب مجلس إدبلة مؤسسة   -I
بلتدبيGESTFONDS« 4«، بملنعقد في 

9 شتن 4 019)، تقرل:
• تغيي4 مربقب بلحسابات؛

بلصندوق  أهدبف  تغيي4   •
وبرهدبف بلنوعية؛

• تغيي4 بست4بتيجية بالستثنال؛
دلجة  و  بالستثنال  مجا8  تغيي4   •
بلتعرض للنخاطر بنختلف برسوبق؛
قينة  بحتساب  دولية  تغيي4   •

بلتصفية؛
قينة  نشر  وتي4ة  دعامة  تغيي4   •

بلتصفية؛
بالكتتابات  كيفيات  تغيي4   •

وإعادبت بلشربءبت؛
• تغيي4 تخصيص بلنتائج؛

بملربقب  جازيات  تغيي4   •
للحسابات؛
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لحساب  بلتدبي4  عنولة   تغيي4   •
»مالوكلي4«  بملركزي  بلوديع  إصدبل 

)Maroclear) ؛
• تعديل نظام بلتدبي4. 

من  بلتدبي4  نظام  بعتناد  تم   -II
طرف بلهيأة بملغربية لسوق بلرساميل 
 (0(0 غشت   31 بتاليخ   »AMMC«

 .GP(0110 تحت لقم
بلقانوني  باإليدبع  بلقيام  تم   -III
بملحكنة  لدى  بلضبط  بكتابة 
 14 بتاليخ   بلبيضاء  للدبل  بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 6)7497.
عن بملستخلص وبلبيانات

(77I

A. SAAIDI CONSULTANTS

FCP ATTIJARI ACTIONS
إعالن متعدد بلقربلبت

ATTIJARI ACTIONS
صندوق مشت4ك للتوظيف

لسناله 1.000.000,00 دلهم
بلكائن مقره : بلدبل بلبيضاء- 163، 

شالع بلحسن بلثاني   
تعديــل نظــام بلتدبيـر 

بنوجب مجلس إدبلة مؤسسة   -I
 ،»ATTIJARI GESTION« بلتدبي4 

بملنعقد في 9 شتن 4 019)، تقرل:
ملربقب  بلقانوني  بملنثل  تغيي4   •

بلحسابات؛
وبرهدبف  بلصندوق  تغيي4   •

بلنوعية؛
• تغيي4 بست4بتيجية بالستثنال؛

دلجة  و  بالستثنال  مجا8  تغيي4   •
بلتعرض للنخاطر بنختلف برسوبق؛
قينة  بحتساب  دولية  تغيي4   •

بلتصفية؛
قينة  نشر  وتي4ة  دعامة  تغيي4   •

بلتصفية؛
بالكتتابات  كيفيات  تغيي4   •

وإعادبت بلشربءبت؛
بملربقب  جازيات  تغيي4   •

للحسابات؛
لحساب  بلتدبي4  عنولة  تغيي4    •
»مالوكلي4«  بملركزي  بلوديع  إصدبل 

)Maroclear) ؛
• تعديل نظام بلتدبي4. 

من  بلتدبي4  نظام  بعتناد  تم   -II
طرف بلهيأة بملغربية لسوق بلرساميل 
 (0(0 غشت   31 بتاليخ   »AMMC«

 .GP(0109 تحت لقم
بلقانوني  باإليدبع  بلقيام  تم   -III
بملحكنة  لدى  بلضبط  بكتابة 
 14 بتاليخ   بلبيضاء  للدبل  بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 7)7497.
عن بملستخلص وبلبيانات

(78I

 société de travaux de comptabilité jasmine

sarl d’au

 SOCIETE ABOUNNOUR
ASCENSEURS SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

إشعال تحويل بلشكل بلقانوني
أبوبلنول  بلسيد  قربل  بتخاذ   بعد 
بلقانوني  بلشكل  تحويل  تم  جوبد 

ملقاولته
 A B O U N N O U R S

ASCENSEURS
بنكناس  بلتجالي   بلسجل  لقم 

37378
بلعنوبن 4 ديول جدبد سيدي عنر 

مكناس
لشركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

ذبت بلشريك  بلوحيد 
 SOCIETE ABOUNNOUR

       « ASCENSEURS SARL AU
كتابة  لدى  بلقانوني.  بإليدبع 
بلضبط باملحكنة بلتجالية بنكناس 
أثناء بنتظال تحديث بلتحويل بلشكل 

بلقانوني 
(79I

elaagzicompt

 CHAKRAR
CONSTRUCTION

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

elaagzicompt
دوبل سيدي بوزيد تنصلوحت 

مربكش ، 40000، مربكش بملغرب
 CHAKRAR CONSTRUCTION

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي D8 باب 
بلودبية  40000 مربكش  بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
107(69

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (8
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CHAKRAR CONSTRUCTION
بشغا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء وبلصيانة .
باب   D8  : عنوبن بملقر بالجتناعي 

بلودبية  40000 مربكش  بملغرب .
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلسيد محند شكربل  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد محند شكربل عنوبنه)ب) حي 
بلحرشة لقم 7)9 وبد زم  5350) وبد 

زم  بملغرب .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد محند شكربل عنوبنه)ب) حي 
بلحرشة لقم 7)9 وبد زم  5350) وبد 

زم  بملغرب 
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بنربكش   بلتجالية 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   1(

. M10_(0_(187636
(80I

بئتنانية بلكونفونابل

هاي نيس سنطر
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

بئتنانية بلكونفونابل

شالع أنتسرببي شقة لقم 9 مدينة  

بلجديدة مكناس ، 50000، مكناس 

بملغرب

هاي نيس سنطر شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طول 

بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 8 

بلطابق بلتاني عنالة م 4وكة لقم 

5 ليزنة شالع محند 6 مكناس - 

50000 مكناس بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.4(751

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

بإلستثنائياملؤلخ في 01 يوليوز 0)0) 

بملسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 

مبلغ  سنطر   نيس  هاي  بملحدودة 
وعنوبن  دلهم   100.000 لأسنالها 

مقرها بإلجتناعي لقم 8 بلطابق بلتاني 
شالع  ليزنة   5 لقم  م 4وكة  عنالة 

مكناس   50000  - مكناس   6 محند 

بملغرب نتيجة 8 : أزمة  في بلقطاع.

 8 لقم  بلتصفية ب  مقر  و حدد 

 5 بلطابق بلتاني عنالة م 4وكة لقم 
ليزنة شالع محند 6 مكناس - 50000 

مكناس بملغرب. 

و عين:

و  بلعياض  بشربق   بلسيد)ة) 

تيزيمي  بلبقا8  دلب   8 عنوبنه)ب) 

مكناس   50000 مكناس  بلكبي4ة 

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

)1 غشت  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم )51.

(81I
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مكتب بازوك للنحاسبة

 Sté MATERIAUX DE
 CONSTRUCTION
TANGARFA  .Sar

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تغيي4 نشاط بلشركة

مكتب بازوك للنحاسبة
زنقة بمال8 لقم154 سيدي بوملان 

كردميت تنجدبد بلرشيدية ، 
600)5، تنجدبد بملغرب
 Sté MATERIAUX DE

  CONSTRUCTION TANGARFA
Sar. شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بالجتناعي شالع وبد 
بلذهب لقم75 تنجدبد بلرشيدية - 

600)5 تنجدبد بملغرب.
تغيي4 نشاط بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.(099

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم تغيي4   (0(0 يوليوز   18 بملؤلخ في 
بملعادن«  »نقل  من  بلشركة  نشاط 
بلخاص  لحساب  بلبضائع  »نقل  إلى 

بلغي4«.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 11 بتاليخ  بالرشيدية   بالبتدبئية 

غشت 0)0) تحت لقم 0)0)/)1).
(8(I

FIDUNION-MAROC

COMANER MAROC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تغيي4 تسنية بلشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

COMANER MAROC شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بالجتناعي 119, 
شالع بلجيش بمللكي  - 0000) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.
تغيي4 تسنية بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
37349

 بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم تغيي4   (0(0 شتن 4   18 بملؤلخ في 
 COMANER« من  بلشركة  تسنية 
. »DEXYS CAPITAL« إلى »MAROC
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 19 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750454.
(83I

FIDUNION-MAROC

DEXYS CAPITAL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

توسيع نشاط بلشركة 

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DEXYS CAPITAL شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بالجتناعي 119, 
شالع بلجيش بمللكي - 0000) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.
توسيع نشاط بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.37349

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 شتن 4   18 في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتالية  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :
شركة قابضة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 19 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750454.
(84I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

MEHDI PLATS  PRINT SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسي4 جديد للشركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

بقامة لينا بلرقم 76 زبوية شالع 
طانطان وشالع لبنان لطابق بلتاسع 

طنجة ، 90000، طنجة بملغرب
  MEHDI PLATS  PRINT SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي كدية 

بن جيجا ملوسة  - 90150 طنجة 
بملغرب.

تعيين مسي4 جديد للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.69061
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تم تعيين  04 شتن 4  بملؤلخ في 
مسي4 جديد للشركة بلسيد)ة) مريبح  

كريم كنسي4 آخر
تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   (9 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 5006.
(85I

sofoget

E & G TRANS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
E & G TRANS شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 59 شالع 
موالي عبدبلعزيز لم 4 إقامة موالي 

عبدبلعزيز - 14000 بلقنيطرة 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
56(11

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   16
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 E & G : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها 

.TRANS

نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بملستخدمين

نقل بلبضائع.
59 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 
إقامة موالي   4 موالي عبدبلعزيز لم 
بلقنيطرة   14000  - عبدبلعزيز 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ياسين برزهري  بلسيد  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 1000  : ياسين برزهري  بلسيد    

بقينة 100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
ياسين برزهري عنوبنه)ب)  بلسيد  

بلقنيطرة 14000 بلقنيطرة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
ياسين برزهري عنوبنه)ب)  بلسيد  

بلقنيطرة 14000 بلقنيطرة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (8 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 79336.

(86I

SUCCES JOBS CONSULTIN

 SAHARA SUD
MULTOSERVICES

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

SCCES JOBS CONSULTIN
شالع بلبعث لقم 36 حي بلقدس 
بلعيون ، 70000، بلعيون بملغرب

 SAHARA SUD MULTOSERVICES
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 700 

شالع بلسنالة لقم 97) - 70000 
بلعيون بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
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لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
3(563

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   07
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
.SAHARA SUD MULTOSERVICES
توصيل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلطلبات و باللساليات.
تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 -  (97 لقم  بلسنالة  شالع   700

70000 بلعيون بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلسيدة بكربم بلجندي 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيدة بكربم بلجندي عنوبنه)ب) 
بالخضر  بلجرف  حي  بملحندي  بلحي 

لقم 93 70000 وجدة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد بلبكاي بلحطري عنوبنه)ب) 
بالخضر  بلجرف  حي  بملحندي  بلحي 

لقم 93 70000 وجدة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
07 شتن 4  بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 

0)0) تحت لقم ))18.
(87I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

TRAVART
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكناس ، 50000، 

مكناس بملغرب
TRAVART شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي : لقم 

914 حي بملنزه III - 51000 بوفكربن 
بملغرب.

قفل بلتصفية
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.(5619
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تقرل حل  30 شتن 4  بملؤلخ في 
بملسؤولية  ذبت  شركة   TRAVART
 300.000 لأسنالها  مبلغ  بملحدودة 
دلهم وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 
بوفكربن   III - 51000 حي بملنزه  914
على  بملصادقة   -8 نتيجة  بملغرب 
قربل بلتصفية وعلى بلحساب بلنهائي 

للتصفية
- بقفا8 تصفية بلشركة

- ببربء بملصفي.
و عين:

 .  .  .  . و عنوبنه)ب)   .   . بلسيد)ة) 
كنصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
لقم  وفي   (0(0 شتن 4   30 بتاليخ 
بوفكربن   III - 51000 حي بملنزه  914

بملغرب.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
0) أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 590.
(88I

مكتب عاد8 بليعقوبي

GO HI, SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

مكتب عاد8 بليعقوبي
54 شالع بلحرية بلطابق 1 لقم 
 TANGER ،90000 ،7 طنجة

MAROC
GO HI, SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 15 شالع 
بربطا8 بلشقة لقم 4 أكدب8 )عند 

أبينو سي4فيس) بلرباط بلرباط 
10000 بلرباط بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
146555

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   (5
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 GO HI, : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.SARL
غرض بلشركة بإيجاز : إن بلشركة 
بلخاص  لحسابها  سوبء  كهدف  لها 
بكل  أو  باملغرب  بلغي4  لحساب  أو 
باملشالكة  أو  وحدها  سوبء  بلبلدبن، 
مع شركات أخرى معنوية أو ذبتية، 

برنشطة بلتالية:
بلحلو8  و  بالستشالة   : أساسا 
بلشركات،  أنوبع  لكل  بملعلوماتية 
كل  ووضع  بلتطوير،  بلبحث، 
بملصاحبة،  و  بملربفقة  بملشاليع، 
بلتكوين وبلتحليل لكل أنوبع بلحلو8 
بملخاطرعن  كل  وحل  بملعلوماتية، 
تطبيق  بعد،  عن  أو  بل 4بمج  طريق 
في  بلتكوين  تطويرها،  و  بل 4بمج  كل 

بستخدبم و تشغيل بل 4بمج.
بلعنولة،  كل بلعنليات بلتجالية، 
بالستي4بد  أشكالها،  كل  في  بلوساطة 
بلتجالية،  بلخدمات  بلتصدير،  و 
باملغرب  كل بلخدمات سوبء  وإسدبء 

أو بالخالج.
في كل بلشركات  باملشالكة  برخذ 
ذبت بلهدف بملناثل سوبء باالكتتاب 
في لأس بملا8 أو إنشاء شركات جديدة.
مباشرة  بطريقة  باملشالكة  برخذ 
و  بلشركات  كل  في  مباشرة  غي4  أو 
أو  بملناثل  بلهدف  ذبت  بملؤسسات 

بملكنل للهذف أعاله.
إنشاء، تأسيس و تنويل كل أنوبع 
أو  بلتجالية  برنشطة  و  بملشاليع 
بلصناعية سوبء لحسابها بلخاص أو 

لحساب بلغي4.
كل  كربء  و  تسيي4  بيع،  بقتناء، 

بمللكيات بلعقالية.

بلعنليات  كل   : عنوما  وأكث4 
بلتجالية، بلصناعية، بملالية، عقالية 
بطريقة  تتعلق  بلتي  عقالية  غي4  و 
من  ري  مباشرة  غي4  أو  مباشرة 

برهدبف بملناثلة أو بملشابهة.  .
15 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 
)عند  أكدب8   4 بلشقة لقم  بربطا8 
بلرباط  بلرباط  سي4فيس)  أبينو 

10000 بلرباط بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة سنة .
 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 50   : بملجدوبي  بدليس  بلسيد 

حصة بقينة 5.000 دلهم للحصة .
 50   : أشندولي  محند  بلسيد 

حصة بقينة 5.000 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد بدليس بملجدوبي عنوبنه)ب) 
لقم   36 زنقة  بسناعيل  موالي  حي 

318 0000) مكناس بملغرب.
بلسيد محند أشندولي عنوبنه)ب) 
إقامة  بلفياللي  بلهاشمي  شالع 
 (1000  75 لقم   5 لوكسوليا طابق 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  سـالمي  دليلة  بلسيدة 
0)3 30000 مربكش  أسيف ب لقم 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   08 بتاليخ  بلتجالية بالرباط  

0)0) تحت لقم 4398.

(89I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

  MAROC TISSUS PLASTIFIES
- MATIPLAS

إعالن متعدد بلقربلبت

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10
20800، CASABLANCA MAROC
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 MAROC TISSUS PLASTIFIES  -

MATIPLAS »شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة«

 Chemin :وعنوبن مقرها بالجتناعي

 des Dahlias Angle chemin

 des glaïeuls - - Ain sebaa –

.Casablanca MAROC

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.45307

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 17 شتن 4 019)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

محند  بملرحوم  وفات  عن  بإلعالن 

ميالة بتاليخ 8) مالس 018)

على  ينص  بلذي   :( لقم  قربل 

ميالب  مهدي  بلسيد  تأكيد  مايلي: 

مغربي   ،  17/10/1977 موبليد   ،

 ، مقيم في بلدبل بلبيضاء   ، بلجنسية 

بقامة برزهر ،شقة   ، 8 شالع برخوة 

، بملعالف ، لبسين وحامل للبطاقة  أ 

بصفته   ،  BE696604 بلوطنية لقم 

بملسي4 بلوحيد لفت4ة غي4 محدودة.

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

تحديث بلقانون برسا�شي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

بلذي ينص على   :et 8  7 بند لقم 

مايلي:  تعديل بلفصل 7 من بلقانون 

برسا�شي للشركة بملتعلق بالحصص 

بالرأسنا8  بملتعلق   8 بلفصل  و 

بالجتناعي. 

على  ينص  بلذي   :33 لقم  بند 

مايلي: تعديل بلفصل 33 من بلقانون 

برسا�شي للشركة بملتعلق بالتسيي4

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 08 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )74901.

(90I

ZHAR AHMED

N SA TRAV
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تجديد مدة مزبولة مهام بملسي4ين

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC
N SA TRAV »شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: زنقة 
أصيلة لقم )1 تجزئة بإلدليسية 

مكتب برندلس بلطابق برو8 بملكتب 
08 برطلس - 30000 فاس بملغرب.
»تجديد مدة مزبولة مهام بملسي4ين«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.53155
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 11 شتن 4 0)0)
مهام  مزبولة  مدة  تجديد  تقرل 

بملسي4ين ملدة: غي4 منتهية سنوبت.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   08 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)0)/571).
(91I

aice compta

ACF GROUP
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
ACF GROUP شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بقامة 
نادية أ شقة 17 حي بلبطحاء  - 
0370) بلدبلبلبيضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(84501
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 16 يوليوز 0)0) تقرل حل 
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد ACF GROUP  مبلغ 

وعنوبن  دلهم   100.000 لأسنالها 
أ  نادية  بقامة  بإلجتناعي  مقرها 
 (0370  - بلبطحاء   حي   17 شقة 
حل   : بملغرب نتيجة 8  بلدبلبلبيضاء 

مسبق لشركة .
بقامة  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
نادية عنالة أ شقة لقم 17  - 0370) 

بلدبل بلبيضاء بملغرب. 
و عين:

و  غالم  يوسف    بلسيد)ة) 
 17 شقة  أ  نادية  بقامة  عنوبنه)ب) 
بلدبلبلبيضاء   (0370 بلبطحاء   حي 

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.
بلحدود  بإلقتضاء  وعند   
بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 
تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 
بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية 

: حل مسبق لشركة 
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

غشت 0)0) تحت لقم )3)743.
(9(I

KAMAR BENOUNA

VITAL  TRADE  ش م م  دات 
مساهم وحيد

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
VITAL  TRADE  ش م م  دبت 

مساهم وحيد شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 0) عباس 
ببن فرناس  بلوبزيس - 0000) 

بلدبلبلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
471751

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   06
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
  VITAL  : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها 
TRADE  ش م م  دبت مساهم وحيد.
موضوع    : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلخالج  في  و  بملغرب  في  بلشركة 

لحسايها بو لحساب بلغي4 
وشربء  بيع  بالنشطة  جنيع   -
بلسلع  جنبع  تصدير  و  بست4بد 

بلغدبئية و غي4 بلغدبئية 
- تسويق و توزيع هده بلسلع و بي 

نشاط دبت بلصلة 
ثالثة  الطربف  دلبسات  بجربء   -
بلحصرية  بلغي4  بملجاالت  جنبع  في 
بلثقة  بلهندسة  بالست4بتيجية   (
بملوبلد  بلشربء  بلتسويق   بملبيعات  
بلبشرية بو بي وضيفة بلدعم بالخر) 
بملشالكة في بلتطوير بو بعادة بلهيكلة 

بو موبضيع بالنشاء..
 (0  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
عباس ببن فرناس  بلوبزيس - 0000) 

بلدبلبلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد ل�شى بلعلج : 1.000 بقينة 

100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بلعلج  ل�شى  بلسيد 
 (0370 بلهادي   بملحيط  شالع   1(

بلدبلبلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلعلج  ل�شى  بلسيد 
 (0370 بلهادي   بملحيط  شالع   1(

بلدبلبلبيضاء بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 10 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 745584.

(93I
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CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

 BELYAZID IMMOBILIERE

SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI

SARL

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 BELYAZID IMMOBILIERE SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بالدليسية 

) غزوة حنين لقم 18 - 90000 

طنجة بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.68361

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 15 شتن 4 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

 -  18 غزوة حنين لقم   ( »بالدليسية 

90000 طنجة بملغرب« إلى »09 شالع 

 90000  -   3 لقم  بلذهبي  بملنصول 

طنجة  بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   1( بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 5383.

(94I

AZ CONSULATNTS

BESTVAPE MAROC
إعالن متعدد بلقربلبت

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BESTVAPE MAROC »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد«

وعنوبن مقرها بالجتناعي:  مجنع 

بمبال إقامة لبنيا، ) زنقة ببن جاهي4 

بولكون - 0000) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.4375(9

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 6) غشت 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

بلذي  برسهم:  1.نقل  لقم  قربل 

بلشريك  يؤكد  مايلي:  على  ينص 

بلوحيد فتحي حسايني،  تناز8 بلسيد 

بسهنه  جنيع  عن  قدولة  جنا8 

لفائدة بلسيد فتحي حسايني

قربل لقم ).إستقالة مسي4 بلشركة: 

إستقالة  مايلي:  على  ينص  بلذي 

بلسيد جنا8 قدولة كنسي4 للشركه 

وتعيين بلسيد فتحي حسايني كنسي4 

جديد 

3.تغيي4 بملقر بالجتناعي  قربل لقم 

مايلي:  على  ينص  بلذي  للشركة: 
زنقة   ،151 تحويل مقر بلشركة من 

بسامة ببن زيد بلطابق بلتاني، بملدينة 

مجنع  بلى  بملعاليف  ج  ن  بليسرى، 
زنقة ببن جاهي4   ( بمبال بقامة لبنيا، 

بولكون

4.تغيي4 بلشكل بلقانوني  قربل لقم 

مايلي:  على  ينص  بلذي  للشركة: 

بلى  بلقانوني للشركة  تحويل بلشكل 

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

بند لقم 1.. بلصالحيات بملننوحة 

ينص  بلذي  بلشكلية:  لإلجربءبت 

بلوحيد  بملساهم  يننح  مايلي:   على 

نسخة  لحامل  بلصالحيات  جنيع 

مستخرج من هذه بملحاضر من  أو  

أجل إنجاز جنيع إجربءبت بلتسجيل 

عليها  بملنصوص  وبلدعاية  وبإليدبع 

بملحكنة  وال سينا مع   ، بلقانون  في 

بلتجالية في بلدبل بلبيضاء.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (5 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 9)4375.

(95I

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

 SERVICES TECHNOLOGY
TABOUTI

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA
حي بلنجاة لقم 34 زنقة بني مال8 

سوق بلسبت بوالد بلننة بلفقيه بن 
صالح ، 3550)، سوق بلسبت بوالد 

بلننة بملغرب
 SERVICES TECHNOLOGY

TABOUTI شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
 DR وعنوبن مقرها بإلجتناعي

 OULED SAID BNI MOUSSA
SIDI HAMMADI - 23550 سوق 

MAROC بلسبت
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
1(5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 مالس   10
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 SERVICES TECHNOLOGY

.TABOUTI
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

.DIVERS OU CONSTRUCTION
 DR  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 OULED SAID BNI MOUSSA SIDI
HAMMADI - 23550 سوق بلسبت 

.MAROC
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : تابوتي  محند  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  تابوتي  محند  بلسيد 
حنادي  سيدي  بسعيد  دوبلبوالد 

3550) سوق بليبت بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  تابوتي  محند  بلسيد 
حنادي  سيدي  بسعيد  دوبلبوالد 

3550) سوق بلسبت بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بسوق بلسبت بوالد بلننة  
لقم  تحت   (0(0 يوليوز   15 بتاليخ 

.68/(0(0

(96I

AZ CONSULATNTS

SAMALAND
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SAMALAND شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 1 زنقة 
أحند أمين - 0000) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.37(809

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   (0(0 غشت   18 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
من  أي  دلهم«   10.000,00«
»10.000,00 دلهم« إلى »0.000,00) 
تقديم حصص    : عن طريق  دلهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 09 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 745436.

(97I
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COMPTA FINANCE DETROIT SARL

HOPRINT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

بقامة لينا بلرقم 76 زبوية شالع 
طانطان وشالع لبنان لطابق بلتاسع 

طنجة ، 90000، طنجة بملغرب
HOPRINT شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي مجنع 
سكني حديقة ببن بطوطة بلوك 
ج بلدول برل�شي لقم 14 جزينايا - 

90090 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

108589
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   15
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.HOPRINT
لوبزم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

ومعدبت بملكاتب
وصيانة  بملدلسية  بملعدبت 

تجهيزبت بملكتب و بالعالميات.
مجنع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلوك  بطوطة  ببن  حديقة  سكني 
 - جزينايا   14 لقم  برل�شي  بلدول  ج 

90090 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   50   : بلسيد خناتة بحند 

بقينة 1.000 دلهم للحصة .
عبد  بلعظيم  عبد  بلسيد محند 
بقينة  حصة   50   : محند  بلعزيز 

1.000 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بحند  خناتة  بلسيد 
ملتقى شالع موالي بسناعيل طالق 
ببن زياد بقامة سالم ) ع 11 ط 7 لقم 

117 90040 طنجة بملغرب.
عبد  بلعظيم  عبد  بلسيد محند 
في  بإلقامة  عنوبنه)ب)  محند  بلعزيز 
  ( 45 طابق  4 بقامة  بلوك ك سالمة 

14070 بلقنيطرة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بحند  خناتة  بلسيد 
ملتقى شالع موالي بسناعيل طالق 
ببن زياد بقامة سالم ) ع 11 ط 7 لقم 

117 90040 طنجة بملغرب
عبد  بلعظيم  عبد  بلسيد محند 
في  بإلقامة  عنوبنه)ب)  محند  بلعزيز 
  ( 45 طابق  4 بقامة  بلوك ك سالمة 

14070 بلقنيطرة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   08 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 4554)).
(98I

ML EXPERTS

SAFRAN ELECTRONICS  
DEFENCE MOROCCO

إعالن متعدد بلقربلبت

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
  SAFRAN ELECTRONICS

DEFENCE MOROCCO
»شركة  بملساهنة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: مطال 
محند 5 , نوبصر إيروبو8 - 0100) 

بلدبل بلبيضاء بملغرب..
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 
.(864(3

بنقت�شى محضر مدبوالت مجلس 
بإلدبلة بتاليخ 3 يونيو 0)0) ومجضر 
مدبوالت بلجنع بلعام بلعادي بتاليخ 
تقرل تعيين بلسيد   (0(0 يونيو   30

بملزدبد   STEVAN GUERNALEC
بتاليخ 6) ديسن 4 1974.

بلجنسية بلفرنسية ، وحامل جوبز 
وبملقيم في   11CZ515(6 بلسفر لقم 
 63500 فايو8  ماليشا8  شالع   38
؛كنديرعام للشركة  فرنسا   ، إسوبل 
سبتن 4   1 من  بعتباًلب  عامين  ملدة 

(0(0
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
 Jean Durand بلسيد  والية  تنديد 
1 شتن 4  كنديرعام للشركة إلى غاية 

(0(0
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
 Pierre Syx بلسيد  والية  تجديد 
للشركة  بإلدبلي  بملجلس  في  كعضو 
ملدة ست سنوبت متتالية حتى قربل 
بلجنع بلعام للسنة بملالية بملنتهية في 

31 ديسن 4 5)0).
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم &: بلذي ينص على مايلي: 
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 06 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 748671.
(99I

FIDUBAC SARL

SILIN TRANS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
)16مكرل شالع يوسف ببن تاشفين 
 NADOR، بلشقة لقم 11 بلناضول

62000، nador maroc
SILIN TRANS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بوالد 

لحسن بوشوبف بلناظول - 000)6  
بلناظول بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
(0789

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   05
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 SILIN  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.TRANS

-نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

برمتعة غي4 بملصاحبة

بملنتجات  وتصدير  -بستي4بد 

بالستهالكية بلكبي4ة.

: حي بوالد  عنوبن بملقر بالجتناعي 

  6(000  - بلناظول  بوشوبف  لحسن 

بلناظول بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    : بلسيد لشيد سعو 

بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد محند لعوت :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد لشيد سعو عنوبنه)ب) دوبل 

  6(000 بلناظول  بني شيكر  تفرست 

بلناظول بملغرب.

عنوبنه)ب)  لعوت  محند  بلسيد 

46 بوعرك بلناظول  قطاع بلناظول م 

000)6  بلناظول بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد لشيد سعو عنوبنه)ب) دوبل 

  6(000 بلناظول  بني شيكر  تفرست 

بلناظول بملغرب

عنوبنه)ب)  لعوت  محند  بلسيد 

46 بوعرك بلناظول  قطاع بلناظول م 

000)6  بلناظول بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3375.

300I
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FUTURE CONSEIL

MACOTITRANS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن تاشفين بلطابق 

برو8 ، 6100)، برشيد بملغرب
MACOTITRANS شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 5 زنقة 
بلجزبئر بلطابق برو8 برشيد 5 زنقة 
بلجزبئر بلطابق برو8 برشيد 6100) 

BERRECHID بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.11379

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تنت   (0(0 شتن 4   (8 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
عبدهللا مقدم  )ة)  تفويت بلسيد 
أصل  من  بجتناعية  حصة   1.340
)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   1.340
خليفة بلربعي بتاليخ 8) شتن 4 0)0).
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
09 أكتوبر  بالبتدبئية ب 4شيد  بتاليخ 

0)0) تحت لقم 1340.
301I

FUTURE CONSEIL

A.B ISOLATION
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن تاشفين بلطابق 

برو8 ، 6100)، برشيد بملغرب
A.B ISOLATION  شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 337 
حي بلتسي4 ) برشيد - 6100) 

BERRECHID بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.10715

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (0(0 غشت   13 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

بن  بوشعيب  )ة)  بلسيد  تفويت 

من  بجتناعية  حصة   100 طالب 

بلسيد  لفائدة   حصة   100 أصل 

غشت   13 عبدهللا مقدم بتاليخ  )ة) 

.(0(0

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

07 أكتوبر  بالبتدبئية ب 4شيد  بتاليخ 

0)0) تحت لقم 5)13.

30(I

FUTURE CONSEIL

ASSISTANCE ECHIFA
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

FUTURE CONSEIL

50 زنقة يوسف بن تاشفين بلطابق 

برو8 ، 6100)، برشيد بملغرب

ASSISTANCE ECHIFA  شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 19 منر 

محند بلخامس نزالت جنعة مديونة 

 Casablanca (0640 - بلدبلبلبيضاء

بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.690(3

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (0(0 أكتوبر   05 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

عبدهللا مقدم  )ة)  تفويت بلسيد 

أصل  من  بجتناعية  حصة   (.000

)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   (.000

أكتوبر   05 بتاليخ  بلربعي  خليفة 

.(0(0

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 13 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749465.

303I

CABINET CBA SARL

SAFA HOUSE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

CABINET CBA SARL
7) زنقة بابوم، طابق 3، شالع 

محند بلخامس ، 50)0)، بلدبل 
بلبيضاء بملغرب

SAFA HOUSE شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 
ديسنود بلطابق بالو8 بلشقة لقم 
) بنجدية بلدبلبلبيضاء بملغرب - 

0)01) بلدبلبلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

474((7
 (( عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 شتن 4 
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 SAFA  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.HOUSE
بالنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 
بلعقالي,بلبناء,برشغا8 بلعامة,بلنقل 

وبرعنا8 بملتنوعة..
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
لقم  بلشقة  بالو8  بلطابق  ديسنود 
 - بملغرب  بلدبلبلبيضاء  بنجدية   (

0)01) بلدبلبلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد عبد بملولى بلنويشلة :  500 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 500   : بوعسرية  لقية  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلنويشلة  بملولى  عبد  بلسيد 
بيليكان  زنقة   7 لقم  عنوبنه)ب) 

بلدبل   (0410 بلبيضاء  بلوبزيس 
بلبيضاء بملغرب.

بلسيدة لقية بوعسرية عنوبنه)ب) 
 1 طابق   (0 عنالة  ل)  بلياسنين 
شقة 6 باللفة بلبيضاء )0)0) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلنويشلة  بملولى  عبد  بلسيد 
بيليكان  زنقة   7 لقم  عنوبنه)ب) 
بلدبل   (0410 بلبيضاء  بلوبزيس 

بلبيضاء بملغرب
بلسيدة لقية بوعسرية عنوبنه)ب) 
 1 طابق   (0 عنالة  ل)  بلياسنين 
شقة 6 باللفة بلبيضاء )0)0) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 01 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 748049.

304I

sofoget

FLAMME DISTRIBUTION
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
flamme distribution شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلقنيطرة 

زنقة 189 لقم 34 بملنطقة 
بلصناعية   14000 بلقنيطرة 

بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.357(1

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   (0(0 شتن 4   30 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
»800.000 دلهم« أي من »150.000 
عن  دلهم«   950.000« إلى  دلهم« 
طريق :  لفع بلقينة بإلسنية لألسهم 

بملوجودة.
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باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 08 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 79547.

305I

sofoget

 SOCIETE DE TRAVAUX

 AGRICOLES ET ETUDES DU

GHARB S.T.A.E.G
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 SOCIETE DE TRAVAUX

 AGRICOLES ET ETUDES DU

GHARB S.T.A.E.G شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي  طريق 

مهدية مجنع سكني بلكولف عنالة 8   

14000 بلقنيطرة بملغرب.

تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.33845

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (0(0 شتن 4   17 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

بدوي  بوبكر   )ة)  بلسيد  تفويت 

400 حصة بجتناعية من أصل 400 

عتيقة   )ة)   بلسيد  لفائدة   حصة 

بدوي بتاليخ 17 شتن 4 0)0).

باله  عبد  )ة)   بلسيد  تفويت 

ميساوي 1.400 حصة بجتناعية من 

بلسيد  لفائدة   حصة   1.400 أصل 

17 شتن 4  )ة)  مريم  ميساوي بتاليخ 

.(0(0

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 07 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 4)795.

306I

sofoget

 SOCIETE DE TRAVAUX
 AGRICOLES ET ETUDES DU

GHARB S.T.A.E.G
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسي4 جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 SOCIETE DE TRAVAUX

 AGRICOLES ET ETUDES DU
GHARB S.T.A.E.G  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي  طريق 

مهدية مجنع سكني بلكولف عنالة 8   
14000 بلقنيطرة بملغرب.
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.33845

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تم تعيين  17 شتن 4  بملؤلخ في 
بلسيد)ة)   للشركة  جديد  مسي4 

بلزليزلي  يوسف كنسي4 وحيد
تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 07 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 4)795.
307I

sofoget

DIAZI
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
diazi شركة ذبت مسؤولية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي  مكتب 
6 زنقة والي عبد بلعزيز إقا مة 

مت4يكس - 14000 بلقنيطرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

56407

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   04

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

.diazi : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

أشغا8    : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عامة و أعنا8 بلبناء

 بستي4بد و تصدير.

عنوبن بملقر بالجتناعي :  مكتب 6 

زنقة والي عبد بلعزيز إقا مة مت4يكس 

- 14000 بلقنيطرة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بحنامو  بلدين  ضياء  بلسيد  

دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : بحنامو  بلدين  ضياء  بلسيد    

1000 بقينة 100 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بحنامو  بلدين  ضياء  بلسيد  

بلقنيطرة   14000 بملغرب  عنوبنه)ب) 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بحنامو  بلدين  ضياء  بلسيد  

بلقنيطرة   14000 بملغرب  عنوبنه)ب) 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 05 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 79458.

308I

sofoget

D.O.S.A.T.H
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
D.O.S.A.T.H شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي  لقم 

1586 بئ4 بلربمي جنوبية - 14000 
بلقنيطرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
56547

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   07
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.D.O.S.A.T.H
بشغا8    : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عامة و أ عنا8 بلبناء
 تجالة.

لقم    : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 14000  - جنوبية  بلربمي  بئ4   1586

بلقنيطرة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عنر بلدوبيغرم  بلسيد  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 1000  : عنر بلدوبيغرم  بلسيد    

بقينة 100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
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عنر بلدوبيغرم عنوبنه)ب)   بلسيد  
بلقنيطرة 14000 بلقنيطرة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنر بلدوبيغرم عنوبنه)ب)   بلسيد  
بلقنيطرة 14000  بلقنيطرة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 79568.
309I

KAMAR BENOUNA

 BDD DISTRIBUTION
 ش م م دبت مساهم وحيد

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
BDD DISTRIBUTION  ش م م 
دبت مساهم وحيد شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 7 
بقامة لبمي زنقة سبتة - 0590) 

بلدبلبلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475407

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   30
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 BDD  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 
دبت  م  م  ش    DISTRIBUTION

مساهم وحيد.
بيع  : شربء  غرض بلشركة بإيجاز 
بست4بد تصديرتوزيع و بملتاجرة بشكل 
عام في جنيع بملنتجات و بملوبلد دبت 

بملنشا بلكينيائي بلطبيعي بو بملصنع 
- تجالة جنيع بملعدبت و بملنتجات 
بملتعلقة بقطاع بلكهرباء و تكنولوجيا 

بملعلوميات 
- جنيع عنليات دلبسات بلتنثيل 
بلعنوالت  و  بلشحن  بلوساطة 

بملتعلقة بهده بالشياء 
جنيع   نقل  بو  تشغيل  بقتناء   -
بلت4بخيص  بالخت4بع  عنليات 
بلعالمات بلتجالية و بلننادج بملتعلقة 

بالنشاط بلرئي�شي .
 7  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 (0590  - سبتة  زنقة  لبمي  بقامة 

بلدبلبلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 -

 1.000  : بلسيد ياسين بلصديق  
بقينة 100 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد ياسين بلصديق  عنوبنه)ب) 
محند  بلدكتول  شالع   4 لقم 
 (0100  8 لقم  بلشقة  بلسجلنا�شي 

بلدبلبلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد ياسين بلصديق  عنوبنه)ب) 
محند  بلدكتول  شالع   4 لقم 
 (0100  8 لقم  بلشقة  بلسجلنا�شي 

بلدبلبلبيضاء بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749347.
310I

bemultico  بينولتيكو

MH TOPOGHRAPHIE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

bemultico  بينولتيكو
لقم 106 شقة لقم 01 بلزيتون 

بملعركة -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس
MH TOPOGHRAPHIE   شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بقامة 
بلحند عنالة 06 لقم 07 ويسالن 
مكناس - 50000 مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
50895

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   (8
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 MH  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.  TOPOGHRAPHIE
برشغا8   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة بو بلبناء.
بقامة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
ويسالن   07 لقم   06 عنالة  بلحند 

مكناس - 50000 مكناس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بعطي   بلسيد هيشام 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بعطي   بلسيد هيشام 
قصر بيت سعيد بعلي بمالكو كلنينة 

50))5 كلنينة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بعطي   بلسيد هيشام 
قصر بيت سعيد بعلي بمالكو كلنينة 

50))5 كلنينة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
13 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 3195.
311I

مستامنة شامة

TIJWAL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسي4 جديد للشركة

مستامنة شامة

شالع بملسي4ة لقم )14 بلطابق بالو8 

بلناظول شالع بملسي4ة لقم )14 

بلطابق بالو8 بلناظول، 000)6، 

بلناظول بملغرب

TIJWAL  شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بالنوبل لقم 06 حي ببوعجاجا 

بخندوق بحدبدب بلناظول - 000)6 

بلناظول بملغرب.

تعيين مسي4 جديد للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.17(73

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم تعيين   (0(0 يونيو   04 بملؤلخ في 

بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 

بلزعزوعي علي كنسي4 آخر

تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3378.

31(I

SOFI RIMA

PERMAGRINE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

SOFI RIMA

صندوق بل 4يد 436) بملدينة 

بلجديدة فاس ، 30000، فاس 

بملغرب

PERMAGRINE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : لقم 1 و) 

تجزئة بلياسنين 1  - 16100 سيدي 

قاسم  بملغرب.

قفل بلتصفية
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لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
.(7579

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   (0(0 يوليوز   07 في  بملؤلخ 
ذبت  شركة   PERMAGRINE حل 
لأسنالها  مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 
مقرها  وعنوبن  دلهم   100.000
بإلجتناعي لقم 1 و) تجزئة بلياسنين 
بملغرب  سيدي قاسم    16100  -   1

نتيجة لركود بلنشاط بلتجالي .
و عين:

بلسيد)ة) عبد بلدبئم     بلكريمي 
 10 لقم  باستول  شالع  عنوبنه)ب)  و 
بملغرب  بالقصي4ي   مشروع   16150

كنصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
بتاليخ 07 يوليوز 0)0) وفي       لقم 
 16150  -   1 تجزئة بلياسنين  و)   1

سيدي قاسم  بملغرب.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 01 بتاليخ  بالبتدبئية بسيدي قاسم  

أكتوبر 0)0) تحت لقم 437.
313I

مستامنة شامة

AFARYON LIL BINAA
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شالع بملسي4ة لقم )14 بلطابق بالو8 
بلناظول ، 000)6، بلناظول بملغرب

AFARYON LIL BINAA شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بالمل 
بلغربي 1بلدليوش - 000)6 بلناظول 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
173

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (3
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.AFARYON LIL BINAA
بشغا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة بلبناء 
بالنعاش بلعقالي

تجزئة و بلتهيئة.
عنوبن بملقر بالجتناعي : حي بالمل 
بلناظول   6(000  - 1بلدليوش  بلغربي 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد مصطفى بلوكيلي :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 : بلوكيلي  مصطفى  بلسيد   

100000 بقينة 100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد مصطفى بلوكيلي عنوبنه)ب) 
حي بالمل بلغربي 01 بلدليوش 054)6 

بلناظول بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد مصطفى بلوكيلي عنوبنه)ب) 
حي بالمل بلغربي 01 بلدليوش 054)6 

بلناظول بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالناضول  بتاليخ 5) شتن 4 

0)0) تحت لقم 3193.
314I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

S.T.F CONSULTING
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسي4 جديد للشركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC

S.T.F CONSULTING  شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي عنالة 

بسطا مدخل أ بلطابق ) لقم 5 شالع 
بلشفشاوني  كلم 8.5 عين بلسبع 

0450) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.(47(59

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 05 أكتوبر 0)0) تم تعيين 
بني  بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 

فريدليك كنسي4 وحيد
تبعا إلقالة مسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749855.
315I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

JEREMY SCHOOL PRIVE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC
JEREMY SCHOOL PRIVE شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 67 حي 

بلعيون بلطابق 3 بلشق 5  - 8810) 
بملحندية  بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
(63(3

في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 يونيو   08
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.JEREMY SCHOOL PRIVE

مركز   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بملالهي وبلت4فيه.

حي   67  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلعيون بلطابق 3 بلشق 5  - 8810) 

بملحندية  بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 (00   : محند  بوهادي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
بلسيد بوهادي عبدبلسالم :  00) 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
بلسيد بوهادي عبد بلرحيم :  100 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
بلسيد بوهادي فؤبد :  100 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
بلسيد بوهادي نبيل :  100 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
 100   : لشيد  بوهادي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 100   : عاد8  بوهادي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
بلسيد بوهادي مربد :  100 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بوهادي محند  بلسيد 
عين   15 لقم   16 تجزئة بملنالة زنقة 
بلشق 0480) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

عبدبلسالم  بوهادي  بلسيد 
16 لقم  عنوبنه)ب) تجزئة بملنالة زنقة 
15 عين بلشق 0480) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.
بلرحيم  عبد  بوهادي  بلسيد 
16 لقم  عنوبنه)ب) تجزئة بملنالة زنقة 
15 عين بلشق 0480) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.
عنوبنه)ب)  فؤبد  بوهادي  بلسيد 
عين   15 لقم   16 تجزئة بملنالة زنقة 
بلشق 0480) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

عنوبنه)ب)  نبيل  بوهادي  بلسيد 
عين   15 لقم   16 تجزئة بملنالة زنقة 
بلشق 0480) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

عنوبنه)ب)  لشيد  بوهادي  بلسيد 
عين   15 لقم   16 تجزئة بملنالة زنقة 
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بلشق 0480) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
عنوبنه)ب)  عاد8  بوهادي  بلسيد 
عين   15 لقم   16 تجزئة بملنالة زنقة 
بلشق 0480) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

عنوبنه)ب)  مربد  بوهادي  بلسيد 
عين   15 لقم   16 تجزئة بملنالة زنقة 
بلشق 0480) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وموبطن مسي4ي بلشركة:

عبدبلسالم  بوهادي  بلسيد 
16 لقم  عنوبنه)ب) تجزئة بملنالة زنقة 
15 عين بلشق 0480) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  باملحندية   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 1301.

316I

مستامنة شامة

TIJWAL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تغيي4 نشاط بلشركة

مستامنة شامة
شالع بملسي4ة لقم )14 بلطابق بالو8 
بلناظول ، 000)6، بلناظول بملغرب
TIJWAL شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بالجتناعي شالع 
بالنوبل لقم 06 حي ببوعجاجا 

بخندوق بحدبدب بلناظول - 000)6 
بلناظول بملغرب.

تغيي4 نشاط بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.17(73
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم تغيي4   (0(0 يونيو   04 بملؤلخ في 
و  »بيع بلحبوب   نشاط بلشركة من 

بلقطاني
بيع و شربء سلع بملزبد بلعلني« إلى 

»بلتصدير و بالستي4بد
 بيع و توزيع  بملوبد بلغذبئية«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3378.

317I

GEANT CONSEIL

KICHMA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

GEANT CONSEIL
 LOT IZDIHAR N° 183 APT
 1 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
KICHMA شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي دلب 

بلسباعية قصيبة بلنحاس لقم 16 
بلقصبة . مربكش. - 40000 مربكش. 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

107157
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   (3
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.KICHMA
لياض أو   : غرض بلشركة بإيجاز 

دبل بلضيافة.
دلب   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 16 لقم  بلنحاس  بلسباعية قصيبة 
بلقصبة . مربكش. - 40000 مربكش. 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد حنزة بالدلي�شي مندلي :  50 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
بلسيدة هوج جوديث :  50 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
مندلي  بالدلي�شي  حنزة  بلسيد 
ح م بلجنوبي بلزبهية لقم  عنوبنه)ب) 
14 مربكش. 40000 مربكش بملغرب.

عنوبنه)ب)  جوديث  هوج  بلسيدة 

 11111 أملانيا   (4536 نيومنست4 

نيومنست4  بملانيا.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

مندلي  بالدلي�شي  حنزة  بلسيد 

ح م بلجنوبي بلزبهية لقم  عنوبنه)ب) 

14 مربكش. 40000 مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

08 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم )6)116.

318I

مستامنة شامة

TIJWAL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

مستامنة شامة

شالع بملسي4ة لقم )14 بلطابق بالو8 

بلناظول ، 000)6، بلناظول بملغرب

TIJWAL شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بالنوبل لقم 06 حي ببوعجاجا 

بخندوق بحدبدب بلناظول - 000)6 

بلناظول بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.17(73

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 04 يونيو 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

06 حي ببوعجاجا  »شالع بالنوبل لقم 

 6(000  - بلناظول  بحدبدب  بخندوق 

ترقاع  »حي  إلى  بملغرب«  بلناظول 

 6(000  - بلناظول   15 9) شالع  لقم 

بلناظول  بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3378.

319I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

VEDAT ARI
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20300، CASABLANCA MAROC

VEDAT ARI شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 191 

تجزئة بلعنالية بلطباق 1  لقم ج 

عين بلشق - 0480) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.170639

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   (0(0 شتن 4   10 في  بملؤلخ 

ذبت مسؤولية محدودة  حل شركة 

 VEDAT بلوحيد  بلشريك  ذبت 

دلهم   10.000 لأسنالها  مبلغ    ARI

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 191 تجزئة 
بلعنالية بلطباق 1  لقم ج عين بلشق 

- 0480) بلدبل بلبيضاء بملغرب نتيجة 

8 : بنتهاء بالهدبف بملسطرة.

 191 ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
ج  لقم    1 بلطباق  بلعنالية  تجزئة 

بلدبل بلبيضاء   (0480  - عين بلشق 

بملغرب. 

و عين:

و  حقاني  حكينة   بلسيد)ة) 

بلعنالية  تجزئة   191 عنوبنه)ب) 
بلطباق 1  لقم ج عين بلشق 0480) 

)ة)  كنصفي  بملغرب  بلبيضاء  بلدبل 

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

 191  : بالتصفية  بملتعلقة  بلوثائق 
تجزئة بلعنالية بلطباق 1  لقم ج عين 

بلشق.
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باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749854.
3(0I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

LUXEMBOURG 63
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC
LUXEMBOURG 63 شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي ساحة 
ياسي4 بلطابق 1بلشقة 1 بقامة 

فالروز أ  - 0))0) بلدبل بلبيضاء 
بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.377407
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
 (0(0 يوليوز   04 في  بملؤلخ 
مسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 
 63 بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 
لأسنالها  مبلغ    LUXEMBOURG
مقرها  وعنوبن  دلهم   10.000
بلطابق  ياسي4  ساحة  بإلجتناعي 
 (0((0  - بقامة فالروز أ    1 1بلشقة 
بلدبل بلبيضاء بملغرب نتيجة 8 : بنتهاء 

من بالهدبف .
ساحة  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
ياسي4 بلطابق 1بلشقة 1 بقامة فالروز 

أ  - 0))0) بلدبل بلبيضاء بملغرب. 
و عين:

و  لعزيزي  يوسف   بلسيد)ة) 
بلبلدية سيدي   48 زنقة   4 عنوبنه)ب) 
عثنان  0430) بلدبل بلبيضاء بملغرب 

كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
ساحة   : بالتصفية  بملتعلقة  بلوثائق 

ياسي4 بلطابق 1بلشقة 1 بقامة فالروز 
أ 

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749859.

3(1I

مستامنة شامة

TIJWAL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

مستامنة شامة
شالع بملسي4ة لقم )14 بلطابق بالو8 
بلناظول ، 000)6، بلناظول بملغرب
TIJWAL شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بالنوبل لقم 06 حي ببوعجاجا 

بخندوق بحدبدب بلناظول - 000)6 
بلناظول بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.17(73

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 يونيو   04 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بلنباش  نبيل   )ة)  تفويت بلسيد 
أصل  من  بجتناعية  حصة   (50
علي  )ة)  بلسيد  حصة لفائدة    500

بلزعزوعي بتاليخ 04 يونيو 0)0).
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 14 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3378.

3((I

FIDUSCAL

 CASABLANCA  SPORT›S
PARK 18

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
إضافة تسنية تجالية أو شعال 

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 3(1
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
 CASABLANCA  SPORT›S

PARK 18 »شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: بلفردوس 
بملجنوعة 1س عنالة 48) بلطابق ) 
بلولفة بلدبل بلبيضاء - )0)0) بلدبل 

بلبيصاء بملغرب.
»إضافة تسنية تجالية أو شعال«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.3(7495
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
تقرل   (0(0 غشت   (6 في  بملؤلخ 

إضافة شعال تجالي للشركة وهو:
لوبالك 18

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749874.
3(3I

AL WAKIL MANAGEMENT

MIX MED TRANS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
14 شالع موالي بسناعيل بقامة 

موالي بسناعيل بلطابق بلثاني لقم 
8 ، 90000، طنجة بملغرب

MIX MED TRANS شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

بلجربلي 1 زنقة 1 لقم 1  - 90000 
طنجة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.99(69
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   (0(0 شتن 4   07 في  بملؤلخ 
ذبت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 MIX MED بلوحيد  بلشريك  ذبت 
 100.000 لأسنالها  مبلغ    TRANS
بإلجتناعي حي  دلهم وعنوبن مقرها 
 90000  -   1 لقم   1 زنقة   1 بلجربلي 
غياب   :  8 نتيجة  بملغرب  طنجة 

بلنشاط .
حي  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

 90000  -   1 لقم   1 زنقة   1 بلجربلي 

طنجة بملغرب. 

و عين:

و  بلوبدي  خالد   بلسيد)ة) 
 1 لقم   1 زنقة   1 جي4بلي  عنوبنه)ب) 

)ة)  بملغرب كنصفي  طنجة   90000

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   08 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 34543).

3(4I

مكتب معيشة للحسابات و برستشالبت بلجبائية

GROUPE SYSTEME MED
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

برستشالبت بلجبائية

حي بلسالم بلوك E  لقم )) -- سيدي 

سلينان ، 00)14، سيدي سلينان 

بملغرب

GROUPE SYSTEME MED شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي توطين: 

مكتب لقم 3 إقامة بلياسنين 5) 

بولفال يعقوب بملنصول  - 14000 

بلقنبطرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

56619

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   01

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.GROUPE SYSTEME MED
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تركيب   -  : غرض بلشركة بإيجاز 
بلكهرباء

- تركيب كامي4بت بملربقبة ومطافئ 
بلحريق.

توطين:   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 (5 بلياسنين  إقامة   3 لقم  مكتب 
 14000  - بملنصول   يعقوب  بولفال 

بلقنبطرة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : خروبي  بملهدي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  خروبي  بملهدي  بلسيد 
حي بلنهضة بلوك 07 لقم 9) 00)14 

سيدي سلينان بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  خروبي  بملهدي  بلسيد 
حي بلنهضة بلوك 07 لقم 9) 00)14 

سيدي سلينان بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم -.
3(5I

STE ARSALAN CHAOUIA

GRAN FRUIT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تغيي4 نشاط بلشركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شالع بلجيش بمللكي حي بملعطي لقم 
 SETTAT ،(6000 ، 843 163 ص.ب

MAROC
GRAN FRUIT شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بالجتناعي بملنطقة 

بلصناعية لقم )15  - 6000) 
سطات بملغرب.

تغيي4 نشاط بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.6089

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   (0(0 أكتوبر   08 في  بملؤلخ 
»تاجر  من  بلشركة  نشاط  تغيي4 
»تاجر فوبكه  إلى  بالتجزئة«  بلخضال 

وخضروبت بالجنلة
.«

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بسطات  بتاليخ 15 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 0)/6)11.
3(6I

second negre

ESPACE ISTANBUL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة
second negre

حي بملسي4ة 1 تنالة ، 11000، تنالة 
بملغرب

ESPACE ISTANBUL شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي متجر س 
) عنالة 77 مجنوعة 7 بلنول 1 
تامسنا - 000)1 تامسنا بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

130965
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   08
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ESPACE ISTANBUL
غرض بلشركة بإيجاز : مقهى.

متجر   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 1 بلنول   7 مجنوعة   77 عنالة   ( س 

تامسنا - 000)1 تامسنا بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 500   : عاد8  هللا  عبد  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

500 حصة    : بلسيد مزهر محند 
بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد عبد هللا عاد8 عنوبنه)ب) 
حي بالنبعات تجزئة بلحالتية بن سينا 

لقم 38 تنالة 000)1 تنالة بملغرب.
بلسيد مزهر محند عنوبنه)ب) حي 
بلفردوس لقم 35 تنالة 000)1 تنالة 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد عبد هللا عاد8 عنوبنه)ب) 
حي بالنبعات تجزئة بلحالتية بن سينا 

لقم 38 تنالة 000)1 تنالة بملغرب
بلسيد مزهر محند عنوبنه)ب) حي 
بلفردوس لقم 35 تنالة 000)1 تنالة 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   13 بتاليخ  بالبتدبئية بتنالة  

0)0) تحت لقم 4134.
3(7I

BCNG

 STE: AFRICA SPRING
INVEST SARL A.U

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: AFRICA SPRING INVEST
SARL A.U شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 65)، 

شالع بلزلقطوني بلطابق 9 لقم)9 
بلدبل بلبيضاء - 0050) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475763

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (3

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 STE:  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

 AFRICA SPRING INVEST SARL

.A.U

غرض بلشركة بإيجاز : بإلستشالة 

في بلتسيي4.

 ،(65  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
لقم)9   9 بلطابق  بلزلقطوني  شالع 

بلدبل بلبيضاء - 0050) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

  : بلبيعي  زكرياء  بلسيد  

 100 بقينة  حصة   100.000,00

دلهم للحصة .

 1.000  : بلبيعي  زكرياء  بلسيد    

بقينة 100 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)   بلبيعي  زكرياء  بلسيد  

تجزئة ال كولين ) فيال )8 كاليفولنيا 

0050) بلدبل بلبيضاء  بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)   بلبيعي  زكرياء  بلسيد  

تجزئة ال كولين ) فيال )8 كاليفولنيا 

0050) بلدبل بلبيضاء  بلدبل بلبيضاء 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749655.

3(8I
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SAVOIR EXPERT

FERME D›HOTES DES LACS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
 FERME D›HOTES DES LACS

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل بيت 
عرفة بقربوبشن جناعة بلعنوصر - 

31000 صفرو بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
(953

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   10
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 FERME : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.D’HOTES DES LACS
بيت   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
قاعة  مطعم،  لياض  بلضيافة 

لالجتناعات و بلحفالت.
: دوبل بيت  عنوبن بملقر بالجتناعي 
 - عرفة بقربوبشن جناعة بلعنوصر 

31000 صفرو بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلوبحد  عبد  بوكريان  بلسيد 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلوبحد  عبد  بوكريان  بلسيد 

 3 شقة   (7 حي ببن سينا  عنوبنه)ب) 
أكدب8 10100 بلرباط بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلوبحد  عبد  بوكريان  بلسيد 
 3 شقة   (7 حي ببن سينا  عنوبنه)ب) 

أكدب8 10100 بلرباط بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
)1 غشت  بتاليخ  بالبتدبئية بصفرو  

0)0) تحت لقم 155.
3(9I

BCNG

 STE: AFRICA HR ACADEMY
SARL A.U

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: AFRICA HR ACADEMY
SARL A.U شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 65)، 

شالع بلزلقطوني بلطابق 9 لقم)9 
بلدبل بلبيضاء - 0050) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475761

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (3
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 STE:  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

 AFRICA HR ACADEMY SARL
.A.U

غرض بلشركة بإيجاز : بإلستشالة 
في بلتخيط.

 ،(65  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
لقم)9   9 بلطابق  بلزلقطوني  شالع 
بلدبل بلبيضاء - 0050) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
  : بلبيعي  زكرياء  بلسيد  
 100 بقينة  حصة   100.000,00

دلهم للحصة .
 1.000  : بلبيعي  زكرياء  بلسيد    

بقينة 100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)   بلبيعي  زكرياء  بلسيد  
تجزئة ال كولين ) فيال )8 كاليفولنيا 
0050) بلدبل بلبيضاء  بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)   بلبيعي  زكرياء  بلسيد  
تجزئة ال كولين ) فيال )8 كاليفولنيا 
0050) بلدبل بلبيضاء  بلدبل بلبيضاء 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749654.
330I

كافجيد

MAJDA MED
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجنوعة *ه* حي 
باللفة، 0))0)، بلدبل بلبيضاء 

بملغرب
MAJDA MED شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 
طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 86 
زنقة 179 مجنوعة *ج* برلفة  - 

0))0) بلدبلبلبيضاء بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.59545

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
0)0) تقرل حل  09 شتن 4  بملؤلخ في 
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
  MAJDA MED بلوحيد  بلشريك 
مبلغ لأسنالها 1.000) دلهم وعنوبن 
 179 زنقة   86 مقرها بإلجتناعي لقم 
 (0((0  - برلفة   *ج*  مجنوعة 
بلدبلبلبيضاء بملغرب نتيجة 8 : برزمة 

بالقتصادية.
 86 و حدد مقر بلتصفية ب لقم 
 - برلفة  *ج*  مجنوعة   179 زنقة 

0))0) بلدبلبلبيضاء بملغرب. 
و عين:

و  مكوبل  يوسف    بلسيد)ة) 
عنوبنه)ب) بين بملدن زنقة 55 لقم 53 
بلدبل   (0470 بلبيضاء  بلشق  عين 
بلبيضاء بملغرب كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749676.

331I

SOCIETE TRAVAUX ET SERVICES PUBLICS_

RAYAN SARL

شركة ريان لألشغال وخدمات 
العمومية

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تعيين مسي4 جديد للشركة

 SOCIETE TRAVAUX ET
 SERVICES PUBLICS_RAYAN

SARL
 MOSQUE ERRAHMA HAY

 RETTAHA SIDI GHANDOUR ،
15100، KHEMISSET MAROC
شركة ليان لألشغا8 وخدمات 
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بلعنومية  شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي مسجد 
بلرحنة حي بلرتاحة  - 15000 

بلخنيسات بملغرب.
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي -.
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم تعيين   (0(0 يناير   31 بملؤلخ في 
مسي4 جديد للشركة بلسيد)ة) خالد 

بلناصري كنسي4 وحيد
تبعا إلقالة مسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاليخ  بالخنيسات   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 1176.
33(I

fiduciairelaperformance

منكور اوطوا
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

fiduciairelaperformance
 rue safi hay nasr meknes

meknes، 50000، meknes maroc
منكول بوطوب شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي محل 
لقم 1 عنالة 8 شالع تازة بملدينة 

 meknes 50000 - بلجديدة مكناس
بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.48789
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 أكتوبر   01 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
منكول  نسيم  )ة)  بلسيد  تفويت 
أصل  من  بجتناعية  حصة   1.000
)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   1.000
أكتوبر   01 بتاليخ  بلدقاقي  محند 

.(0(0
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
13 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 4))3.
333I

select conseil

LOS MERCADORES

إعالن متعدد بلقربلبت

select conseil

شالع عبد بملومن عنالة1)4 بلطابق 

بلرببع لقم16 ، 0360)، بلبيضاء 

بملغرب

LOS MERCADORES »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: 131 

شالع بنفا بقامة بزول مكتب 11 بلدبل 

بلبيضاء  - 0000) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب .

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.460305

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 4) شتن 4 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :01 لقم  قربل 

مايلي: توسيع نشاط بلشركة 

على  ينص  بلذي   :0( لقم  قربل 

مايلي: تحويل مقر بالجتناعي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :0( لقم  بند 

بي  بست4بد  و  تصدير  بضافة  مايلي: 

منتج بو عنصر مادي متعلق بغرض 

شركة

على  ينص  بلذي   :05 لقم  بند 

 131 من  شركة  مقر  تحو8  مايلي: 

شالع بنفا بقامة بزول مكتب 11 بلدبل 

طابق  بنفا   شالع    (15 بلى  بلبيضاء 

سفلي معاليف بلدبل بلبيضاء

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749735.

334I

CERLE IMMO

CERCLE IMMO
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CERLE IMMO

إقامة تيسي4 ، شقة 6 ، معسكر 

بلغو8 كليز ، 40000، مربكش 

بملغرب

CERCLE IMMO شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي إقامة 

تيسي4 ، شقة 6 ، معسكر بلغو8 كليز  

- 40000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

107061

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (8

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CERCLE IMMO

منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي.

إقامة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

تيسي4 ، شقة 6 ، معسكر بلغو8 كليز  

- 40000 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد عنر بلصدقي :  100 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلصادقي  عنر  بلسيد 

 40130 تالكة    (7 تجزئة طالق لقم 

مربكش بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلصادقي  عنر  بلسيد 

 40130 تالكة    (7 تجزئة طالق لقم 

مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

08 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116141.

335I

FLASH ECONOMIE

PNEURAMA

شركة بملساهنة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

PNEURAMA

 شركة بملساهنة

لأسنالها:38.000.000 دلهم

مقرها بإلجتناعي: شالع أ بلطريق 

بلساحلي زناتة عين بلسبع - بلدبل 

بلبيضاء

 R.C. Casablanca N°: 71.437 -IF

   N°:1030936

بلغي4  بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

 (1 بتاليخ  بملؤلخ  للشركاء  بلعادي 

شتن 4 0)0) قرل ما يلي

عنوبن  بيان  بتعديل  علنا  أخذ 

بملقر من قبل بلجناعة.عنوبن بملقر 

بلحي   18 لقم  بلكهرباء  :شالع   هو 

بل 4نو�شي-بلدبل  سيدي  بلصناعي 

بلبيضاء

بلنظام  من   4 بلفصل  تعديل 

برسا�شي للشركة

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749870

336I
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fiduciairelaperformance

منكور اوطوا
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسي4 جديد للشركة

fiduciairelaperformance
 rue safi hay nasr meknes

meknes، 50000، meknes maroc
منكول بوطوب  شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي محل 
لقم 1 عنالة 8 شالع تازة بملدينة 

 meknes 50000 - بلجديدة مكناس
بملغرب.

تعيين مسي4 جديد للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.48789
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 01 أكتوبر 0)0) تم تعيين 
بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 

بلدقاقي سناء  كنسي4 وحيد
تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
13 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 4))3.
337I

CECOGEL / SARL

HAKTAT COMPANY
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
HAKTAT COMPANY شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي وجدة، 
47) تجزئة بلنهال زنقة بركان - 

60000 وجدة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

35771

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   16

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.HAKTAT COMPANY

غرض بلشركة بإيجاز : شربء وبيع 

بملوبد بلغذبئية

تصدير وبست4بد.

وجدة،   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

47) تجزئة بلنهال زنقة بركان - 60000 

وجدة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلسيد توفيق خرينش 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 1000  : توفيق خرينش  بلسيد   

بقينة 100 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد توفيق خرينش عنوبنه)ب) 

 5 تجزئة بيريس زنقة مولوية  وجدة، 

لقم 3) 60000 وجدة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد توفيق خرينش عنوبنه)ب) 

 5 تجزئة بيريس زنقة مولوية  وجدة، 

لقم 3) 60000 وجدة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   13 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 304).

338I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

STATION SAHEB ALKHEIL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMB BELKHEIRI 1ER

 ETAGE, APPT N°1 19 ANGLE
 RUE BERKANE ET RUE

 MELLILIA,1ER ETAGE APPT N°(
، 60000، OUJDA MAROC

STATION SAHEB ALKHEIL شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي وجدة، 
عنالة ليان لقم 18، زبوية شالع بن 
عبدهللا و زنقة ببن خلدون، بلشقة 
لقم 19، بلطابق بلخامس - 60000 

وجدة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

35753
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   18
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.STATION SAHEB ALKHEIL
بستغال8   : غرض بلشركة بإيجاز 

محطة وقود.
وجدة،   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
زبوية شالع بن   ،18 عنالة ليان لقم 
بلشقة  عبدهللا و زنقة ببن خلدون، 
 60000  - بلطابق بلخامس   ،19 لقم 

وجدة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد يونس حظولي عنوبنه)ب) 
زنقة  بلنخيل  شالع  بلقدس  حي 
 60000 وجدة   109 لقم  بلخليل 

وجدة بملغرب.
بلسيد يحي حظولي عنوبنه)ب) حي 
بلخليل  زنقة  بلنخيل  شالع  بلقدس 
وجدة   60000 وجدة   109 لقم 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد يونس حظولي عنوبنه)ب) 
حي بلقدس شالع بلنخيل زنقة بلخليل 
لقم 109 وجدة 60000 وجدة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   09 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 79)).

339I

second negre

BOULANGERIE BELKHAIR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

second negre
حي بملسي4ة 1 تنالة ، 11000، تنالة 

بملغرب
 BOULANGERIE BELKHAIR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي متجر )0 
عنالة تآكلية 11 تنالة - 000)1 

تنالة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

130963
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   (4
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BOULANGERIE BELKHAIR
مخ زة و   : غرض بلشركة بإيجاز 

حلويات.
عنوبن بملقر بالجتناعي : متجر )0 
عنالة تآكلية 11 تنالة - 000)1 تنالة 

بملغرب.
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أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : بلسيد بلخي4 عنر 
بقينة 100 دلهم للحصة .

  : بلهادي  عبد  حنو  بيت  بلسيد 
500 حصة بقينة 100 دلهم للحصة 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
 166 بلسيد بلخي4 عنر عنوبنه)ب) 
تنالة  بلعربي  بملغرب  حي   1 سكتول 

000)1 تنالة بملغرب.
بلهادي  عبد  حنو  بيت  بلسيد 
عنوبنه)ب) حي بملسي4ة 1 إقامة برمانة 
عنالة 18 شقة 7 تنالة 000)1 تنالة 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
 166 بلسيد بلخي4 عنر عنوبنه)ب) 
تنالة  بلعربي  بملغرب  حي   1 سكتول 

000)1 تنالة بملغرب
بلهادي  عبد  حنو  بيت  بلسيد 
عنوبنه)ب) حي بملسي4ة 1 إقامة برمانة 
عنالة 18 شقة 7 تنالة 000)1 تنالة 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   13 بتاليخ  بالبتدبئية بتنالة  

0)0) تحت لقم 4133.
340I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE FORCES ELECTRIQUES
DU SUD

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
حل شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 STE FORCES ELECTRIQUES
DU SUD شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 91 
زنقة بلشيخ بلصبان بمرشيش - 

40000 مربكش بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(3791
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل حل   (0(0 06 مالس  بملؤلخ في 
بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 
 STE FORCES ELECTRIQUES
 500.000 مبلغ لأسنالها    DU SUD
دلهم وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 
بمرشيش  بلصبان  بلشيخ  زنقة   91
 : مربكش بملغرب نتيجة 8   40000  -

توقف نشاط بلشركة.
 91 و حدد مقر بلتصفية ب لقم 
 - بمرشيش  بلصبان  بلشيخ  زنقة 

40000 مربكش بملغرب. 
و عين:

بلسيد)ة) عنر   سالي و عنوبنه)ب) 
بلصبان  بلشيخ  زنقة   91 لقم 
بملغرب  مربكش   40000 بمرشيش 

كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
13 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 49)116.
341I

second negre

AFRAH BANATI
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

second negre
حي بملسي4ة 1 تنالة ، 11000، تنالة 

بملغرب
AFRAH BANATI شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 563 
تجزئة خالد سيدي يحي زعي4 - 

000)1 تنالة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

130903

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   13

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.AFRAH BANATI

1) منون   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلحفالت ))كربء لوبزم بلحفالت.

لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 - تجزئة خالد سيدي يحي زعي4   563

000)1 تنالة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلبوشتاوية  ملبالكي  بلسيدة 

دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلبوشتاوية  ملبالكي  بلسيدة 

خالد  تجزئة   563 لقم  عنوبنه)ب) 

تنالة   1(000 زعي4  يحي  سيدي 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلبوشتاوية  ملبالكي  بلسيدة 

خالد  تجزئة   563 لقم  عنوبنه)ب) 

سيدي يحي زعي4 000)1 تنالة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   08 بتاليخ  بالبتدبئية بتنالة  

0)0) تحت لقم 4088.

34(I

فيفونديس مركز أعنا8

FUTURE FACILITY
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

فيفونديس مركز أعنا8
 rue abou abbas jeraoui N 17
 5 quartier de la gare ، 20310،

CASABLANCA بملغرب
FUTURE FACILITY شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بقامة عبد 

بملومن مكتب )0) تقاطع شالع 
عبد بملومن و بنوب8 بلدبل بلبيضاء - 

)004) بلدبل بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
470479

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   (1
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.FUTURE FACILITY
 CONSEIL : غرض بلشركة بإيجاز

.DE GESTION
بقامة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
عبد بملومن مكتب )0) تقاطع شالع 
 - عبد بملومن و بنوب8 بلدبل بلبيضاء 

)004) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيدة شروق بلشربيبي :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
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بلسيدة شروق بلشربيبي عنوبنه)ب) 
طابق  طربفو  بقامة  جهي4  ببن  زنقة 
بلبيضاء  بلدبل  11بولكون  شقة   4

0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيدة شروق بلشربيبي عنوبنه)ب) 
طابق  طربفو  بقامة  جهي4  ببن  زنقة 
بلبيضاء  بلدبل  11بولكون  شقة   4

0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 - بتاليخ  بلبيضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم -.
343I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

ZEIT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
ZEIT شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 113 
بملرجة إقامة موالي بدليس زوبغة 

فاس - 30000  فاس بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.51307

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   (0(0 يوليوز   10 في  بملؤلخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 
ZEIT  مبلغ لأسنالها 100.000 دلهم 
 113 لقم  بإلجتناعي  وعنوبن مقرها 
زوبغة  بدليس  موالي  إقامة  بملرجة 
فاس بملغرب نتيجة    30000  - فاس 

8 : بملنافسة.
و حدد مقر بلتصفية ب لقم 113 
 - بملرجة إقامة موالي بدليس زوبغة  

30000 فاس بملغرب. 
و عين:

و  بالوي  عبد  محند   بلسيد)ة) 

34 حي تغات  4 لقم   عنوبنه)ب) بلوك 
فاس بملغرب كنصفي   30000 فاس 

)ة) للشركة.
و  بفال8  بلعالي   عبد  بلسيد)ة) 
بلتفاح  زنقة  بلنناء  شالع  عنوبنه)ب) 
 30000 ) نرجس   بلطابق   (0 بلرقم 

فاس بملغرب كنصفي )ة) للشركة.
و  بلحلوي  محند   بلسيد)ة) 
 ( بلنخلة  بقامة  عنالة  عنوبنه)ب) 
فاس   30000 بلخطيب   ببن  شالع 

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.
بلحدود  بإلقتضاء  وعند   
بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 
تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 
بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : 
لقم 113 بملرجة إقامة موالي بدليس 

زوبغة فاس
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)690/0).
344I

zagora consulting sarl

GALERIE D›ART ZAGORA
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
لقم119  شالع محند 

بلخامس ، 47900، زبكولة 
بملغرب--------------------

 GALERIE D›ART ZAGORA
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

تنسيطة خشاع - 47900 زبكولة 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
1861

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (015 يناير   19
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.GALERIE D’ART ZAGORA
بيع بثاث   : غرض بلشركة بإيجاز 

فنية.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
زبكولة   47900  - خشاع  تنسيطة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  : علوي  طيبي  بسناعيل  بلسيد 
100 حصة بقينة 100 دلهم للحصة 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
علوي  طيبي  بسناعيل  بلسيد 
شالع   ( شقة   70 عنالة  عنوبنه)ب) 

سابو بكدب8 10090 بلرباط بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
علوي  طيبي  بسناعيل  بلسيد 
شالع   ( شقة   70 عنالة  عنوبنه)ب) 

سابو بكدب8 10090 بلرباط بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
ف 4بير   09 بتاليخ  بالبتدبئية بزبكولة  

015) تحت لقم 015)/7).
345I

SUD EST CONSEIL

L›ART MUTUEL
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
توسيع نشاط بلشركة 

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16,
 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc
L›ART MUTUEL شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بالجتناعي بلعنالة 
)6 بلشقة 1 تجزئة بل 4كة  ملحاميد - 

40160 مربكش بملغرب.

توسيع نشاط بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.103187

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تنت   (0(0 يونيو   (3 في  بملؤلخ 

نشاط  إلى  بلتالية  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :

بللوحات  وتصنيع  مطبعة 

بإلشهالية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

شتن 4   (9 بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 115865.

346I

BADRIYA SERVICE

)BEL GROUPE( بيل جروب
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

BADRIYA SERVICE

 RUE EL MAJJATI RES LES ALPES

 1 ER ETG N° 8 QUARTIER

 MAARIF N° 13 ، 20330،

CASABLANCA MAROC

بيل جروب )BEL GROUPE) شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 13 زنقة 

أحند بملجاطي  إقامة برلب بلطابق 

1 لقم 8 بلدبلبلبيضاء - 0330) 

بلدبلبلبيضاء  بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

475511

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (1

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
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عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
بيل   : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.(BEL GROUPE( جروب
تجالة    : بإيجاز  بلشركة  غرض 

آالت بلبناء.
زنقة   13  : عنوبن بملقر بالجتناعي 
إقامة برلب بلطابق  أحند بملجاطي  
 (0330  - بلدبلبلبيضاء   8 لقم   1

بلدبلبلبيضاء  بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلسيدة لشيدة بلنجيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيدة لشيدة بلنجيد عنوبنه)ب) 
 495 لقم  بلعام  بملنظر  شالع 
بلدبلبلبيضاء    (06(0 بلدبلبلبيضاء 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيدة لشيدة بلنجيد عنوبنه)ب) 
 495 لقم  بلعام  بملنظر  شالع 
بلدبلبلبيضاء    (06(0 بلدبلبلبيضاء 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 4)7494.
347I

غامد كروب كال

غامد كروب كار واالسم املختصر 
GGC

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

غامد كروب كال
تجزئة بكدب8 لقم 4 سيدي مومن 

بلدبل بلبيضاء بلدبل بلبيضاء، 
1000)، بلدبل بلبيضاء بملغرب

غامد كروب كال وبالسم بملختصر 
GGC شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
بكدب8 لقم 4 سيدي مومن بلدبل 

بلبيضاء  بلدبل بلبيضاء 1000)  
بلدبل بلبيضاء بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475(55

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   17
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
غامد   : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.GGC كروب كال وبالسم بملختصر
كربء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلسيالبت بدون سائق.
تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلدبل  مومن  سيدي   4 لقم  بكدب8 
بلبيضاء  بلدبل بلبيضاء 1000)  بلدبل 

بلبيضاء بملغرب .
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد محند غريف : 750 حصة 

بقينة 750.000 دلهم.
  (50  : بملجدي   سهام  بلسيدة 

حصة بقينة 50.000) دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  غريف  محند  بلسيد 
بلدبل   8 لقم   16 زنقة  غلف   دلب 
بلبيضاء  بلدبل   (1000 بلبيضاء 

بملغرب .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلسيد سهام بملجدي  
بلحي  للسكنى  عبدة  تعاونية   (3
بالدبلي باشوية جنعة بسحيم بسفي  

1060) بسفي  بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 09 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749080.

348I

Arithmetic Compta 

بوبي ترونس

)OP TRANS( 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

Arithmetic Compta
117 شالع موالي عبد بلعزيز )بقامة 

بلريان) بملكتب لقم 4 ، 14000، 
بلقنيطرة بملغرب

بوبي ترونس )OP TRANS) شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي ملتقى 
زنقة مصطفى بلربفعي وزنقة 

طنجة إقامة بالزول 14 مكتب لقم 
07 بلقنيطرة. - 14000 بلقنيطرة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

56679
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   07
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
بوبي   : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.(OP TRANS( ترونس
نقل   .  : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلنقل   / بلبضائع  نقل   / بملوظفين 

بملدل�شي.
ملتقى   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
زنقة مصطفى بلربفعي وزنقة طنجة 
 07 لقم  مكتب   14 بالزول  إقامة 
بلقنيطرة. - 14000 بلقنيطرة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99  سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 500   : بلسيد بوسلهام بنسو�شي  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 500   : بلسيد بلخطاب بلفالكد  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بنسو�شي   بوسلهام  بلسيد 

دوبل أوالد بلعربي بملناصرة   عنوبنه)ب) 

14000 بلقنيطرة بملغرب.

بلفالكد   بلخطاب  بلسيد 

بملناصرة   بلخوبدلة  دوبل  عنوبنه)ب) 

14000 بلقنيطرة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بنسو�شي   بوسلهام  بلسيد 

دوبل أوالد بلعربي بملناصرة   عنوبنه)ب) 

14000 بلقنيطرة بملغرب

بلفالكد   بلخطاب  بلسيد 

بملناصرة   بلخوبدلة  دوبل  عنوبنه)ب) 

14000 بلقنيطرة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

تحت   - بتاليخ  بالبتدبئية بالقنيطرة  
لقم -.

349I

BADRIYA SERVICE

 KAMI( كامي بيال إموبيليي
)BELLA IMMOBILIER

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

BADRIYA SERVICE

 RUE EL MAJJATI RES LES ALPES

 1 ER ETG N° 8 QUARTIER

 MAARIF N° 13 ، 20330،

CASABLANCA MAROC

 KAMI BELLA( كامي بيال إموبيليي

IMMOBILIER) شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 151 
زنقة أسامة ببن زيد بلطابق ) 

بملعاليف  بلدبلبلبيضاء - 0330)   

بلدبلبلبيضاء بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

475513

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (1

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

 KAMI BELLA( إموبيليي  بيال  كامي 

.(IMMOBILIER

غرض بلشركة بإيجاز : مقاولة في 

بلبناء.

عنوبن بملقر بالجتناعي : 151 زنقة 

بملعاليف    ( بلطابق  زيد  ببن  أسامة 

بلدبلبلبيضاء - 0330)   بلدبلبلبيضاء 

بملغرب .

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : بلنجيد  لشيدة  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 500   : بلسيد عبد بلكريم لشكر 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيدة لشيدة بلنجيد عنوبنه)ب) 

 495 لقم  بلعام  بملنظر  شالع 

بلدبلبلبيضاء   (0470 بلدبلبلبيضاء 

بملغرب .

لشكر  بلكريم  عبد  بلسيد 

عنوبنه)ب) تجزئة لينا زنقة 1) لقم 05 

بلدبلبلبيضاء   (0400 مومن  سيدي 

بملغرب .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيدة لشيدة بلنجيد عنوبنه)ب) 

 495 لقم  بلعام  بملنظر  شالع 

بلدبلبلبيضاء   (0470 بلدبلبلبيضاء 

بملغرب 

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 13 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749530.

350I

RA CONSULTING

 STE PARAPHARMACIE
SARRAJ

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
حل شركة

RA CONSULTING

 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI

 RUE QATAR VN FES ، 30000،

FES MAROC

 STE PARAPHARMACIE SARRAJ

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)في 

طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 5) حي وبد 

فاس, بقامة بلزهول, شالع يوسف 

بن تاشفين فاس 30090 فاس 

بملغلرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.54753

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

0)0) تقرل حل  04 غشت  بملؤلخ في 

بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 

  STE PARAPHARMACIE SARRAJ

دلهم   100.000,00 لأسنالها  مبلغ 

5) حي وبد  وعنوبن مقرها بإلجتناعي 

فاس, بقامة بلزهول, شالع يوسف بن 

فاس بملغلرب   30090 تاشفين فاس 

نتيجة 8 : بنعدبم لقم بملعامالت .

و حدد مقر بلتصفية ب 5) حي وبد 

فاس, بقامة بلزهول, شالع يوسف بن 

تاشفين فاس 30090 فاس بملغرب. 

و عين:

بلسيد)ة) بنس   سربج و عنوبنه)ب) 
)) زنقة بلعندليب حي طالق ) فاس 

)ة)  كنصفي  بملغرب  فاس   30010

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   09 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم )61).

351I

RYS CONSULTING

SOFIMED
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

RYS CONSULTING
05) شالع أبي ذل بلغفالي 

بلطابق بلتاني سيدي بل 4نو�شي  
بلدبلبلبيضاء ، 0600)، 

بلدبلبلبيضاء بملغرب
SOFIMED شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 137 شالع 
موالي إسناعيل بلصخول بلسودبء - 

0150)  بلدبلبلبيضاء بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.105605

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 
شتن 4   03 في  بملؤلخ  بإلستثنائي 
بلشركة  لأسنا8  لفع  تم   (018
دلهم«   3.000.000« قدله  بنبلغ 
إلى  دلهم«   7.000.000« من  أي 
طريق  عن  دلهم«   10.000.000«
بلشركة  ديون  مع  مقاصة  إجربء    :

بملحددة بملقدبل و بملستحقة.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (4 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

دجن 4 018) تحت لقم 686455.
35(I

FOR NEGOCE

YARA DESIGN
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FOR NEGOCE
حي خط بلرملة 1 شالع بم بلسعد 
بلرقم 31 ، 70000، بلعيون بملغرب

YARA DESIGN شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي ولي 

بلعهد زنقة بملريخ لقم 141  - 70000 
بلعيون بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

184(5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (016 ف 4بير   16

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 YARA  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.DESIGN

طباعة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بليافطات بالشهالية.

ولي  حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بلعهد زنقة بملريخ لقم 141  - 70000 

بلعيون بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلسيد يال بحند سالك 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد يال بحند سالك عنوبنه)ب) 

خط  حي   1(6 لقم  بلرشيدية  زنقة 

بلرملة 01 70000 بلعيون بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد يال بحند سالك عنوبنه)ب) 

خط  حي   1(6 لقم  بلرشيدية  زنقة 

بلرملة 01 70000 بلعيون بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

16 ف 4بير  بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 

0)0) تحت لقم 16/)4).

353I
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SUD EST CONSEIL

 ENTREPRISE IDRARENE(
 DE CONSTRUCTION ET
TRAVAUX (ENIDRACO

إعالن متعدد بلقربلبت

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16,
 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc
 ENTREPRISE IDRARENE DE(

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX
ENIDRACO) »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: بلطابق 
 - - II برل�شي  بلرقم 131 بملسي4ة

مربكش  بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 
.101681

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 0) ف 4بير 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
تفويت ثالثة آالف وخنسنائة وبثنين 
من برسهم بملنلوكة للسيد   (350((
 10300 لـ  بملالك  لحسن   وبمعسو 
 ،  ENIDRACO شركة  من  سهم 

لصالح بلسيد وبمعسو مني4 
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
للشركة  بلقانوني  بلشكل  تحويل 
من شركة دبت بملسؤولية بملحدودة 
دبت بلشريك بلوحيد بلى شركة دبت 

بملسؤولية بملحدودة
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
بستقالة بلسيد وبمعسو لحسن من 

منصبه كنسي4 للشركة
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
بلقاطن  مني4  وبمعسو  بلسيد  تعيين 
  AS  ( بإقامة برناقة عنالة 11 بلرقم
بلدبل بلبيضاء مسي4ب جديًدب للشركة 

لفت4ة غي4 محددة
قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 
من   15 و   7 و   6 و   1 بملوبد  تعديل 

بلنظام برسا�شي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
بلنظام برسا�شي بلتالية: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
للشركة  بلقانوني  بلشكل  تحويل 
من شركة دبت بملسؤولية بملحدودة 
دبت بلشريك بلوحيد بلى شركة دبت 

بملسؤولية بملحدودة
بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 
يساهم  بلرأسنا8:  في  بملساهنات 
قدله  بنبلغ  لحسن  وبمعسو  بلسيد 
679800 دلهم و بلسيد وبمعسو مني4 

بنبلغ قدله 00)350 دلهم
على  ينص  بلذي   :7 لقم  بند 
تصبح  بإلجتناعية  بلحصص  مايلي: 
يلي:  كنا  بإلجتناعية  بلحصص 
6798 حصة  بلسيد وبمعسو لحسن 
مني4  وبمعسو  بلسيد  و  بجتناعية 

)350 حصة بجتناعية
على  ينص  بلذي   :15 لقم  بند 
مايلي: تعيين بملسي4 بملدة وصالحياته: 
لحسن  وبمعسو  بلسيد  تعيين  تم 

مسي4ب للشركة ملدة غي4 محددة
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   30 بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 115880.

354I

AMGHAR MOHAMED

TALRACHETE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

TALRACHETE شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 5)/) 
تجزئة سالوي كريق بملنز8 صفرو  - 

31000 صفرو بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.1731

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تقرل حل  15 شتن 4  بملؤلخ في 
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
  TALRACHETE بلوحيد  بلشريك 
دلهم   100.000 لأسنالها  مبلغ 
 (5/( وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 
صفرو   بملنز8  كريق  سالوي  تجزئة 
 8 نتيجة  بملغرب  صفرو   31000  -
نظرب  بوبنه  قبل  بلسابق  بلتوقف   :

للتوقف بلنهائي عن بلعنل .
و حدد مقر بلتصفية ب لقم )/5) 
 - تجزئة سالوي كريق بملنز8 صفرو  

31000 صفرو بملغرب. 
و عين:

لحيوي   بلهادي    عبد  بلسيد)ة) 
صباح  تجزئة   1( لقم  عنوبنه)ب)  و 
صفرو   31000 صفرو  بلرفايف 

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
بملخابرة و محل تبليغ بلعقود و بلوثائق 
بملتعلقة بالتصفية : لقم )/5) تجزئة 

سالوي كريق بملنز8 صفرو 
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
9) شتن 4  بتاليخ  بالبتدبئية بصفرو  

0)0) تحت لقم 451.

355I

FIDUSCAL

KHADDAR F›DAR
إعالن متعدد بلقربلبت

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 3(1
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
KHADDAR F›DAR »شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: 46 شالع 
بلزلقطوني بلطابق ) بلشقة 6 بلدبل 

بلبيضاء - 0000) بلدبل بلبيصاء 
بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.460311

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في )0 أكتوبر 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 
بلحصص:  تفويت   :1 لقم  قربل 
بلسيد  يبيع  مايلي:  على  ينص  بلذي 
بلحصص  بناحند كل هذه  بحسان 
بقينة  حصة   (1000( آلف  أي 
لصالح  منها  لكل  دلهم   100.00

بلسيدة غزالن عاديل.
مسي4  بستقالة   :( لقم  قربل 
بلشركة: بلذي ينص على مايلي: يقبل 
بلسيد  بملسي4،  بستقالة  بملجتنع 
ذمة كاملة  بدل عابدي ويننحه إبربء 

ونهائية ، دون ضنان باللتزبمات.
جديد   مسي4  تعيين   :3 لقم  قربل 
مايلي:  على  ينص  بلذي  للشركة: 
بملجتنع يعين بلسيدة غزالن عاديل 
غي4  لفت4ة  للشركة  وحيدة  كنسي4ة 
بأنها  بلجديدة  بملسي4ة  تقر  محدودة. 
على علم بأصو8 وبلتزبمات بلشركة 

بملذكولة.
بإلدبلة:  صالحيات   :4 لقم  قربل 
بلذي ينص على مايلي: بلسيدة غزالن 
تنالس   ، بلشريكة بلوحيدة   ، عاديل 

تسيي4 بلشركة دون حد زمني.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بلذي ينص على   :7 بند لقم بند 

مايلي: بإلدبلة.
بلذي ينص على   :9 بند لقم بند 

مايلي: لأس بملا8
)1: بلذي ينص على  بند لقم بند 

مايلي: تفويت بلحصص
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749875.
356I

STE TIB COMPT SARL AU

AMNIZI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شالع بملرببطين وزنقة 

بلبخالي إقامة بغدبدي مكتب لقم 
05 ، 60000، وجدة بملغرب
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AMNIZI شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : 36 شالع 
بلدلفوفي لقم 8) - 60000 وجدة 

بملغرب.
قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
.31(49

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تقرل حل  16 شتن 4  بملؤلخ في 
بملسؤولية  ذبت  شركة   AMNIZI
 100.000 لأسنالها  مبلغ  بملحدودة 
 36 بإلجتناعي  دلهم وعنوبن مقرها 
 60000  -  (8 لقم  بلدلفوفي  شالع 
نشاط  النتهاء  نتيجة  بملغرب  وجدة 

بلشركة.
و عين:

و  بلعامري  مبالك   بلسيد)ة) 
عنوبنه)ب) 36 شالع بلدلفوفي لقم 8) 
)ة)  كنصفي  بملغرب  وجدة   60000

للشركة.
و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
بتاليخ 16 شتن 4 0)0) وفي 36 شالع 
وجدة   60000  -  (8 لقم  بلدلفوفي 

بملغرب.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   09 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 71)).
357I

FIDU.PRO CONSULTING

RANI COM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شالع بميل زوال و زنقة غيثل 
بلطابق11 لقم 9)  بلدبل بلبيضاء ، 

0، بلدبل بلبيضاء بملغرب
RANI COM شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي ملتقى 

شالع إميل زوال وزنقة غيثل بلطابق 
11 لقم 9)  - 0000 بلدبلبلبيضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

473149

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   08

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 RANI  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.COM

أعنا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة بو بناء 

مروج عقالي.

ملتقى   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

شالع إميل زوال وزنقة غيثل بلطابق 

بلدبلبلبيضاء   0000  -   (9 لقم   11

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد هشام مخفي :  700 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيدة زهرة نكي4بت :  300 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 70000  : مخفي  هشام  بلسيد   

بقينة 100 دلهم.

 30000  : نكي4بت  زهرة  بلسيدة 

بقينة 100 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  مخفي  هشام  بلسيد 

سطات 0000 سطات بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  مخفي  هشام  بلسيد 

سطات 0000 سطات بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 - بتاليخ  بلبيضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم -.

358I

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM 

ا كرم فون
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM
 RUE DE LA LIBERTE N°17C
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
ب كرم فون شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 40شالع 
ببن بلفردة بربنص 1 تحزئة   409 
بلطابق بالل�شي  - 90000 طنجة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

108885
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   15
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
ب كرم   : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

فون.
بييع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وشربء بلهوبتف.
40شالع   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
 409 تحزئة     1 ببن بلفردة بربنص 
طنجة   90000  - بالل�شي   بلطابق 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 50   : بوحنادي  ياسين  بلسيد 
حصة بقينة 50.000 دلهم للحصة .
بلسيد حسن لطفاني :  50 حصة 

بقينة 50.000 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد ياسين بوحنادي عنوبنه)ب) 
شالع موالي سلينان لقم 34 90000 

طنجة بملغرب.

عنوبنه)ب)  لطفاني  حسن  بلسيد 

طنجة   90000 باستول  شالع   47

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد ياسين بوحنادي عنوبنه)ب) 

شالع موالي سلينان لقم 34 90000 

طنجة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   15 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 5531.

359I

JURISMAG SARL

IMACAB SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وفاة شريك

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

IMACAB SARL  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع بهل 

بلغالم، بملنطقة بلصناعية، سيدي  

مومن  - 0400) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.

وفاة شريك
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.99(53

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 16 شتن 4 0)0) تم بإلعالم 

بلفاضل    بلسيد  بلشريك  بوفاة 

بلسقاط و توزيع حصصه على بلولثة 

 لرسم بإللبثة بملؤلخ في 17 يونيو 
ً
تبعا

0)0) بالشكل برتي :

  ، بلسقاط   شادية  بلسيد)ة) 

37.306 حصة .
  ، بلسقاط   لضا  بلسيد)ة) 

87.044 حصة .

  ، بلسقاط   هشام   بلسيد)ة) 

87.044 حصة .
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  ، بلسقاط   حنزة  بلسيد)ة) 

87.044 حصة .

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 09 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 8)7491.

360I

FLASH ECONOMIE

ORONE CONTACT

إعالن متعدد بلقربلبت

ORONE CONTACT

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

لأسنالها:1768000دلهم

 مقرها بالجتناعي: بلطابق 3 لقم 8) 

شالع ببن خطيب 8) ،طريق إينوزبل 

-  فاس 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

44(59

بلغي4  بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

 17 بتاليخ  بملؤلخ  للشركاء  بلعادي 

شتن 4  0)0)

قرل ما يلي :

بعد  برسا�شي  بلنظام  تحديث   -

نقل بلحصص بإلجتناعية:

 بلتوزيع بلجديد للحصص:

      EXELA TECHNOLOGIES SA

17680 حصة بجتناعية

بنجنوع 17680 حصة بجتناعية

بلسيدة  بلسابقة  بملسي4ة  إقالة 

بلحسني  بإلدلي�شي  بلودغي4ي  لجاء 

بدليس  بلسيد  تعيين مسي4 جديد  و 

بزلبيدي -

7 من بلنظام  و   6 تعديل بلفصل 

برسا�شي للشركة-

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   07 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 568)

361I

safigec

 بللعبي صي4فيس 

LAABI SERVICES - 
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

safigec
 rue ibn taymiya immb 12 appt 2

، 30000، fes maroc
 LAABI -    بللعبي صي4فيس 

SERVICES شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 

98 شرع يوسف بن تاشفين باب 
بلخوخة فاس بملدينة - 30000 فاس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
64301

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   08
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
بإلقتضاء بنختصر تسنيتها :  بللعبي 

.LAABI SERVICES -    صي4فيس
غرض بلشركة بإيجاز : - )صندوق 
بلتسبقات بو   ( بلضنانة بو بلكفالة 
و  بالدبءبت  و  بملدبخيل   , بلقروض 

بلضنانة )منجز بلعنليات ).
 98 لقم   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
شرع يوسف بن تاشفين باب بلخوخة 

فاس بملدينة - 30000 فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بللعبي   بدليس  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 100000  بلسيد بدليس بللعبي  : 

بقينة 100 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بللعبي   بدليس  بلسيد 
لقم77 بقامة كوتر بلشقة 9 بلطابق 4 
تجزئة بيت بسقاطو ) طريق بينوزبل  

30000 فاس  بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بللعبي   بدليس  بلسيد 
لقم77 بقامة كوتر بلشقة 9 بلطابق 4 
تجزئة بيت بسقاطو ) طريق بينوزبل  

30000 فاس  بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 691).

36(I

JURISMAG SARL

INGELEC SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسي4 جديد للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

INGELEC SARL  شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 3)3، 
شالع موالي بسناعيل، طريق 

بلرباط كلم 5400 - 0000) بلدبل 
بلبيضاء بملغرب.

تعيين مسي4 جديد للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.33177
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تم تعيين  01 شتن 4  بملؤلخ في 
بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 

بلسقاط لضا كنسي4 آخر
تبعا لوفاة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749356.

363I

NOTAIRE

HOTEL PLAZA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

NOTAIRE
 haj omar riffi etage 1 ، 80

20500، Casablanca MAROC
HOTEL PLAZA شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 18 

شالع محند بلحنصالي - 0500) 
بلدبلبلبيضاء بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(3199
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 أكتوبر   05 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
هابي  محند  )ة)  بلسيد  تفويت 
أصل  من  بجتناعية  حصة   1.3(0
)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   (.640
مهدي عزيز محند بلتوزبني بتاليخ 05 

أكتوبر 0)0).
بسلينان هابي  )ة)  تفويت بلسيد 
أصل  من  بجتناعية  حصة   1.3(0
)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   (.640
مهدي عزيز محند بلتوزبني بتاليخ 05 

أكتوبر 0)0).
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 08 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 748989.

364I

JURISMAG SARL

INGELEC SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وفاة شريك

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

INGELEC SARL  شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة
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وعنوبن مقرها بإلجتناعي 3)3، 

شالع موالي بسناعيل ، طريق 

بلرباط كلم 5400 - 0000) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.

وفاة شريك
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.33177

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 01 شتن 4 0)0) تم بإلعالم 

بلفاضل  بلسيد  بلشريك  بوفاة 

بلسقاط و توزيع حصصه على بلولثة 

 لرسم بإللبثة بملؤلخ في 17 يونيو 
ً
تبعا

0)0) بالشكل برتي :

  ، بلسقاط   شادية  بلسيد)ة) 

59.945 حصة .
  ، بلسقاط   لضا  بلسيد)ة) 

139.871 حصة .

  ، بلسقاط   هشام  بلسيد)ة) 

139.871 حصة .

  ، بلسقاط   حنزة  بلسيد)ة) 

139.871 حصة .

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749356.

365I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

INTERTRADE AFRIQUE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10

20800، CASABLANCA MAROC

INTERTRADE AFRIQUE شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 17, 

 Place Charles Nicole, 7ème

 étage, Appartement N° 2

 Quartier des Hôpitaux  - 20000

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.3(3331

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 أكتوبر   01 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
  INTERTRADE (تفويت بلسيد )ة
حصة   GROUP LTD 3.331
حصة   10.000 بجتناعية من أصل 
بتاليخ   OLKA SA )ة)  بلسيد  لفائدة  

01 أكتوبر 0)0).
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749697.
366I

COMPTE A JOUR

BA-OU-TI IMPORT EXPORT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
 BA-OU-TI IMPORT EXPORT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

لعرب�شي زنقة 105 - 000)6 بلناظول 
بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.16687
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 شتن 4   10 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
تفويت بلسيد )ة)   سني4ة  برقوع 
أصل  من  بجتناعية  حصة   330
)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   1.000
هشام   بلبوحديدي بتاليخ 10 شتن 4 

.(0(0
بوشن  بنيس    )ة)   تفويت بلسيد 
أصل  من  بجتناعية  حصة   330
)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   1.000
10 شتن 4  بلحسن بلبحديدي بتاليخ 

.(0(0
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 06 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 91)3.
367I

JURISMAG SARL

 MMS COMMUNICATIONS
MAROC

شركة بملساهنة
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 MMS COMMUNICATIONS
MAROC شركة بملساهنة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي زينيت 
ملنيوم، بلبناية )،  بلطابق برل�شي، 

ميزبنين و بلطابق برو8، تجزئة 
بلتوفيق   - 0000) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.99007

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 8) يناير 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
بلطابق    ،( بلبناية  »زينيت ملنيوم، 
برو8،  بلطابق  و  ميزبنين  برل�شي، 
بلدبل   (0000  - بلتوفيق    تجزئة 
 ،57 »فيال لقم  إلى  بملغرب«  بلبيضاء 
بلدبل   (0000  - بولو  زنقة صاؤون، 

بلبيضاء  بملغرب«.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 4)7499.
368I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

PET›S WORLD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

لقم 1 عنالة مجنع بملسافر شالع 
بلفضيلة بلحي بلصناعي ، 10000، 

بلرباط بملغرب
PET›S WORLD  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 15 شالع 

بربطا8 شقة لقم 4 أكدب8 - 10000 

بلرباط بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

146745

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (3

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 PET’S  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

. WORLD

تربية   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلحيوبنات برليفة

بلحيوبنات  حربسة  و  ،شربء  بيع 

برليفة.

15 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 

بربطا8 شقة لقم 4 أكدب8 - 10000 

بلرباط بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

10.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

50 حصة    : بلسيد بكاوي حسن 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 50   : بنبلى  لضا  محند  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  حسن  بكاوي  بلسيد 

53 زنقة بوالد زيان بلطائربت 10000 

بلرباط بملغرب.

بلسيد محند لضا بنبلى عنوبنه)ب) 

10 زنقة بيت محندفيال  مرون شالع 

 10000 بلسوي�شي  بركة  بن  بملهدي 

بلرباك بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:



عدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0))الجريدة الرسمية   14878

عنوبنه)ب)  حسن  بكاوي  بلسيد 
53 زنقة بوالد زيان بلطائربت 10000 

بلرباط بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بلتجالية بالرباط  

0)0) تحت لقم 107699.

369I

CAF MAROC

LOURAPRO ELECTRO
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
LOURAPRO ELECTRO شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة وبد 
زيز لقم 0) بقامة كاسطيا بلطابق 
بلثاني لقم 10 - 90000 طنجة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
108861

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (1
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.LOURAPRO ELECTRO
بيع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالجهزة باللكت4ونية.
زنقة وبد   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
بلطابق  كاسطيا  بقامة   (0 لقم  زيز 
طنجة   90000  -  10 لقم  بلثاني 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 100   : بلولبكلي  خليل  بلسيد 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلولبكلي عنوبنه)ب)  بلسيد خليل 
4 بلطابق  بملجنع بلحسني إقامة أمل 

1 لقم )10 90000 طنجة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلولبكلي عنوبنه)ب)  بلسيد خليل 
4 بلطابق  بملجنع بلحسني إقامة أمل 

1 لقم )10 90000 طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم )3478).
370I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

CENSUS DATA
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

لقم 1 عنالة مجنع بملسافر شالع 
بلفضيلة بلحي بلصناعي ، 10000، 

بلرباط بملغرب
CENSUS DATA شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 15 شالع 
بربطا8 شقة لقم 4 أكدب8 - 10000 

بلرباط بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
146743

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   05
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CENSUS DATA

خدمات   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تجالية و لقنية.

15 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 

بربطا8 شقة لقم 4 أكدب8 - 10000 

بلرباط بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلسيد مروبن لحطوط 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد مروبن لحطوط عنوبنه)ب) 

  6 شقة   7 عنالة  بلنجالية  بقامة 

11150 سال بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد مروبن لحطوط عنوبنه)ب) 

  6 شقة   7 عنالة  بلنجالية  بقامة 

11150 سال بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   15 بتاليخ  بلتجالية بالرباط  

0)0) تحت لقم 107698.

371I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

SPEER UP
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

SPEER UP شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة 15 

جنا8 بلدين بفغاني ,طابق بالو8 

لقم 3 وجدة  وجدة 60000 وجدة 

بملنلكة بملغربية

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

35789

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   16

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 SPEER : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.UP

خدمة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

و  بملغرب  دبخل  للنناز8  بلتوصيل 

بلخالج .

 15 زنقة   : عنوبن بملقر بالجتناعي 

جنا8 بلدين بفغاني ,طابق بالو8 لقم 

3 وجدة  وجدة 60000 وجدة بملنلكة 

بملغربية.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 30.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 150   : محند  سليناني  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 150   : بلهام  بوطاهري  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 150  : محند  سليناني  بلسيد   

بقينة 15.000 دلهم.

 150  : بلهام  بوطاهري  بلسيدة 

بقينة 15.000 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد سليناني محند عنوبنه)ب) 

بحنيد  بلحاج  تجزئة  طايرت  طريق 

وجدة   60000 وجدة    (39 لقم 

بملنلكة بملغربية .
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بلسيدة بوطاهري بلهام عنوبنه)ب) 
 18 لقم  حي بملستقبل زنقة بلفيحاء 
وجدة 60000 وجدة بملنلكة بملغربية 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد سليناني محند عنوبنه)ب) 
بحنيد  بلحاج  تجزئة  طايرت  طريق 
وجدة   60000 وجدة    (39 لقم 

بملنلكة بملغربية
بلسيدة بوطاهري بلهام عنوبنه)ب) 
لقم  بلفيحاء  زنقة  بملستقبل  حي 
وجدة بملنلكة    60000 وجدة     18

بملغربية 
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 336).

37(I

fidmanar

 TOP INFO SOLUTIONS  » « 
ITSALL TECH

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

fidmanar
113 شالع عبد بلكريم بلخطابي 
عنالة بملهندز لقم د شقة لقم 7 
بلطابق بلتاني مربكش ، 40000، 

marrakech maroc
 TOP INFO SOLUTIONS  » « 

ITSALL TECH شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي ديول 
مالجان عنالة 1 متجر لقم 3 بلطابق 

برل�شي GH7  - 40000 مربكش 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
107((7

 03 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 شتن 4 
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 TOP «  : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها
 INFO SOLUTIONS  » ITSALL

.TECH
في  تاجر   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

برجهزة بإلعالمية.
ديول   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
مالجان عنالة 1 متجر لقم 3 بلطابق 
مربكش   GH7  - 40000 برل�شي 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 50.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
500 حصة  بلسيد هشام أهنو :  

بقينة 100 دلهم للحصة .
 بلسيد هشام أهنو : 500 بقينة 

50.000 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  أهنو  هشام  بلسيد 
بملحاميد حرف س لقم 138 40000 

مربكش بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  أهنو  هشام  بلسيد 
بملحاميد حرف س لقم 138 40000 

مربكش بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
15 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116333.
373I

NOTAIRE

HOTEL PLAZA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وفاة شريك

NOTAIRE
 haj omar riffi etage 1 ، 80

20500، Casablanca MAROC
  HOTEL PLAZA

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 18 

شالع محند بلحنصالي - 0500) 

بلدبلبلبيضاء بملغرب.

وفاة شريك
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(3198

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 3) شتن 4 0)0) تم بإلعالم 

و  بلتوزبني  محند   بلشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا بلولثة  على  حصصه  توزيع 

أكتوبر   (4 في  بملؤلخ  بإللبثة  لرسم 

013) بالشكل برتي :

بلسيد)ة) زوبيدة  بناصر  ،  )69 

حصة .

محند  عزيز  مهدي  بلسيد)ة) 

بلنوزبني  ،  547 حصة .

بلسيد)ة) سلمى بلتوزبني  ،  458 

حصة .

 547   ، عنر بلتوزبني   بلسيد)ة) 

حصة .

 396   ، مريم بلتوزبني   بلسيد)ة) 

حصة .

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 08 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 748988.

374I

RA CONSULTING

 CLAY AND MOROCCO 
HOST NETWORK

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
حل شركة

RA CONSULTING

 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI

 RUE QATAR VN FES ، 30000،

FES MAROC

 CLAY AND MOROCCO HOST 

NETWORK  شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي عنالة 10, 

شقة 3 سيد بلخياط بلبطحاء فاس 

30000 فاس بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.55947

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   (0(0 يوليوز   (8 في  بملؤلخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة  
 CLAY AND MOROCCO HOST
لأسنالها  مبلغ     NETWORK
مقرها  وعنوبن  دلهم   100.000,00
سيد   3 شقة   ,10 عنالة  بإلجتناعي 
 30000 فاس  بلبطحاء  بلخياط 
بنعدبم لقم   : فاس بملغرب نتيجة 8 

بملعامالت.
و حدد مقر بلتصفية ب عنالة 10, 
3 سيد بلخياط بلبطحاء فاس  شقة 

30000 فاس بملغرب. 
و عين:

بلسيد)ة) ميكان مالي  ست4ونك و 
عنوبنه)ب) عنالة 35 بلطابق ) بلشقة 
فاس  بملدينة  بلصغي4ة  بلطلعة   (
)ة)  كنصفي  بملغرب  فاس   30000

للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   (4 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 5)3).

375I

NOTAIRE

BANK AL YOUSR
تعيين لئيس مجلس بإلدبلة

NOTAIRE
 haj omar riffi etage 1 ، 80

20500، Casablanca MAROC
BANK AL YOUSR »شركة  

بملساهنة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: )16 زنقة 
موليي4 زبوية شالع بنفا و زنقة موليي4 - 

0500) بلدبلبلبيضاء بملغرب.
»تعيين لئيس مجلس بإلدبلة«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 
.(3(01

بإلدبلي   بلعام  بلجنع  إطال  في   
تقرل   (018 دجن 4   03 في  بملؤلخ 

تعيين بلسيد مني4 محند كريم.
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 BANK لئيسا ملجلس إدبلة شركة

AL YOUSR

بتاليخ: 03 دجن 4 018)

له  بملخولة  بلصالحيات  وتتنثل 

فينا يلي: لئيس مجلس بالدبلة

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 08 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 748991.

376I

DO CONSULTING

 ECOLE INTERNATIONALE

DE CASABLANCA
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

DO CONSULTING

 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,30

 Bourgogne، 20000، Casablanca

Maroc

 ECOLE INTERNATIONALE

DE CASABLANCA شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 1 شالع 

تنالة - بلدبل بلبيضاء - 0000)  بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.

لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.83445

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تم   (0(0 ف 4بير   (7 في  بملؤلخ 

بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 

أي  دلهم«   4.000.000« قدله 

إلى  دلهم«   33.000.000« من 

طريق  عن  دلهم«   37.000.000«

بلشركة  ديون  مع  مقاصة  إجربء    :

بملحددة بملقدبل و بملستحقة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 11 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

مالس 0)0) تحت لقم 15177.

377I

ARKAM WA HISSABAT

FUTURE FACTORY
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

حل شركة

ARKAM WA HISSABAT

59 شالع بولدو إقامة طه ، 0000)، 

بلدبل بلبيضاء بملغرب

FUTURE FACTORY شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 7 زنقة 

سبتة بقامة بلربمي مكتب لقم 8 - 

0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.4(0973

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تقرل   (0(0 يوليوز   07 في  بملؤلخ 

ذبت مسؤولية محدودة  حل شركة 

 FUTURE بلوحيد  بلشريك  ذبت 

لأسنالها  مبلغ    FACTORY

مقرها  وعنوبن  دلهم   10.000.000

بإلجتناعي 7 زنقة سبتة بقامة بلربمي 

مكتب لقم 8 - 0000) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب نتيجة 8 : غياب بلصفقات.

زنقة   7 و حدد مقر بلتصفية ب 

 -  8 لقم  بلربمي مكتب  بقامة  سبتة 

0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب. 

و عين:

و  حروش  يونس   بلسيد)ة) 

عين   6 لقم   3 الجي4ي  عنوبنه)ب) 

0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب  بلسبع 

كنصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750017.

378I

زمربنية  مكتب بلدلبسات بلحسابية و بملالية

انتركومر
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
مالءمة بلنظام برسا�شي للشركة

زمربنية  مكتب بلدلبسات بلحسابية 
و بملالية

4, زنقة بلوطني طابق 1 شقة 1 ، 
0080)، بلدبلبلبيضاء بملغرب

بنت4كومر  »شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: إقامة 
بملولد بلثالث شالع بلحاج جياللي 
أوفي4 وأبو طاولبملعالف - 0330) 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
»مالءمة بلنظام برسا�شي للشركة«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.56467
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في )) شتن 4 0)0)
برسا�شي  بلنظام  مالءمة  تقرل 
بلقانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

تحديث بلنظام برسا�شي للشركة
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 (( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 86)749.
379I

مركز بلتكوين كابو8 شركة دبت بملسؤولية بملحدودة

مركز التكوين كابول
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

مركز بلتكوين كابو8 شركة دبت 
بملسؤولية بملحدودة

شالع كابو8 زنقة بلتفاحة لقم 15 
بلطابق بلتاني ، 93000، تطوبن 

بملغرب
مركز بلتكوين كابو8 شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طول 
بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 
كابو8  زنقة بلتفاحة  لقم 15 بلطابق 

بلثاني  - 93000 تطوبن بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.((483

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

019) تقرل حل  31 دجن 4  بملؤلخ في 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة مركز 

بلتكوين كابو8  مبلغ لأسنالها 90.000 

دلهم وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 
كابو8  زنقة بلتفاحة  لقم 15 بلطابق 

بلثاني  - 93000 تطوبن بملغرب نتيجة 

8 : فشل بلشركة.

شالع  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
كابو8  زنقة بلتفاحة  لقم 15 بلطابق 

بلتاني  - 93000 تطوبن بملغرب. 

و عين:

بلسيد)ة) عهد  بلتولي و عنوبنه)ب) 

 15 شالع غرناطة زنقة بلتفاحة لقم 

تطوبن   93000 ني  بلثاني  بلطابق 

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

يناير   15 بتاليخ  بالبتدبئية بتطوبن  

0)0) تحت لقم 0065.

380I

SUCCES JOBS CONSULTIN

EL HACHMI BAY
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

SUCCES JOBS CONSULTIN

شالع بلبعث لقم 36 حي بلقدس 

بلعيون ، 70000، بلعيون بملغرب

EL HACHMI BAY شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بملسي4ة 

زنقة بلت4س عنالة 10 لقم 01  - 

70000 بلعيون بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

3(865
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   03
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 EL  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.HACHMI BAY
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلغي4-بشغا8  لحساب  بلبضائع 

بلبناء.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بملسي4ة زنقة بلت4س عنالة 10 لقم 01  

- 70000 بلعيون بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : دبلك  محند  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  دبلك  محند  بلسيد 
95 زنقة أ حي بلتقدم بلكالة  70000 

بلكالة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  دبلك  محند  بلسيد 
95 زنقة أ حي بلتقدم بلكالة  70000 

بلكالة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
04 شتن 4  بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 

0)0) تحت لقم 063).
381I

MOGADOR GESTION

 MAROC CONSTRUCTION
 TECHNOLOGIE
ECOLOGIQUE
إعالن متعدد بلقربلبت

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
 MAROC CONSTRUCTION

 TECHNOLOGIE ECOLOGIQUE
»شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: دوبل 

بلباشرة جناعة موالي بوزلقطون 
بلصويرة - 44000 بلصويرة بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.3153
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 0) ف 4بير 0)0)
تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بلى  للشركة  بالجتناعي  بلهدف  تغيي4 

مقاو8 في بلتسيي4بلفندقي 
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
 LES AILES تغيي4 تسنية بلشركة بلى 

DU SOURIRE
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
بلى  للشركة  بالجتناعي  بملقر  تحويل 
دوبل بوزمة جناعة بدب بوكرض بقليم 

بلصويرة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

هدف بلشركة.
بند لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

تسنية بلشركة.
بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بملقر بالجتناعي.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالصويرة   بالبتدبئية 
أكتوبر 0)0) تحت لقم 0)0)/39).
38(I

SUCCES JOBS CONSULTIN

ALANIS FISH
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

SUCCES JOBS CONSULTIN
شالع بلبعث لقم 36 حي بلقدس 
بلعيون ، 70000، بلعيون بملغرب

ALANIS FISH شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 
عبد بلعزيز بن بدليس لقم 13 مكرل 

بملر�شى - 70000 بلعيون بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
(0433

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (016 دجن 4   (7
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ALANIS FISH
غرض بلشركة بإيجاز : بيع و شربء 

جنيع بنوبع بلسنك.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
13 مكرل  عبد بلعزيز بن بدليس لقم 

بملر�شى - 70000 بلعيون بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلجي4بلي  بلخالق  عبد  بلسيد 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلجي4بلي  بلخالق  عبد  بلسيد 
 1 عنوبنه)ب) زنقة بلجديدة شقة لقم 

بملر�شى 70000 بلعيون بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلجي4بلي  بلخالق  عبد  بلسيد 
 1 عنوبنه)ب) زنقة بلجديدة شقة لقم 

بملر�شى 70000 بلعيون بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 9) دجن 4 

016) تحت لقم 976).
383I

OCTOPUS CONSULTING

OCTOPUS CONSULTING
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

OCTOPUS CONSULTING
 BD GHANDI RES CHAKIR,,184
 1ER ETAGE 184,BD GHANDI

 RES CHAKIR, 1ER ETAGE،
20200، CASABLANCA MAROC

OCTOPUS CONSULTING شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 184 شالع 
غاندي إقامة شاكر بلطابق برو8 - 

00)0) بلدبلبلبيضاء  بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.134(87

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 أكتوبر   01 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
أليدب كولدبلو  )ة)  تفويت بلسيد 
أصل  من  بجتناعية  حصة   (.000
3.600 حصة لفائدة  بلسيد )ة) نوب8 

بنعياد بتاليخ 01 أكتوبر 0)0).
أليدب كولدبلو  )ة)  تفويت بلسيد 
أصل  من  بجتناعية  حصة   1.600
)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   3.600
أكتوبر   01 فولتولينا بتاليخ  كلوديو  

.(0(0
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749991.
384I

LA COMPTACTIVE SARL AU

BETOCALL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

LA COMPTACTIVE SARL AU
عنالة لقم )5 مكتب 8ـــB بلطابق 
بلثالت شالع موالي لشيد كليز 

مربكش ، 40000، مربكش بملغرب
 BETOCALL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شقة لقم 
B-4 عنالة )5 شالع موالي لشيد 
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جليز مربكش - 40000 مربكش 
بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.87189
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 شتن 4   14 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
 6 هشام باالغ  )ة)  تفويت بلسيد 
حصة بجتناعية من أصل 34 حصة 
 WILLY JOSEPH )ة)  بلسيد  لفائدة  

GAUVRIT بتاليخ 14 شتن 4 0)0).
عبدبلعزيز  )ة)  بلسيد  تفويت 
4 حصة بجتناعية من أصل  بلفقيه 
 WILLY 33 حصة لفائدة  بلسيد )ة) 
 14 بتاليخ   JOSEPH GAUVRIT

شتن 4 0)0).
عبدبلعزيز  )ة)  بلسيد  تفويت 
من  بجتناعية  حصة   3 بلفقيه 
)ة)  بلسيد  حصة لفائدة    33 أصل 
YOUSSEF EL GHAOUTI بتاليخ 14 

شتن 4 0)0).
مصطفى  )ة)  بلسيد  تفويت 
من  بجتناعية  حصة   7 حدوش 
)ة)  بلسيد  حصة لفائدة    33 أصل 
YOUSSEF EL GHAOUTI بتاليخ 14 

شتن 4 0)0).
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
15 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 6637.
385I

PAITAN EXPORT IMPORT

PAITAN IMPORT EXPORT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

PAITAN EXPORT IMPORT
05 شالع عبد هللا بن ياسين بقامة 

بلدون طابق 7 بملكتب لقم 8 ، 
0300)، بلدب بلبيضاء بملغرب

 PAITAN IMPORT EXPORT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 05 

شالع عبد هللا بن ياسين بقامة 

بلدون طابق 7بملكتب 08 - 0300) 
بلدبلبلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475915

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   10
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PAITAN IMPORT EXPORT
بستي4بد   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وتصدير
-تاجر.

05 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 
عبد هللا بن ياسين بقامة بلدون طابق 
بلدبلبلبيضاء   (0300  -  08 7بملكتب 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد آمحند طالق محند على  
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد آمحند طالق محند على  
طرببلس   50676 طرببلس  عنوبنه)ب) 

ليبيا.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد آمحند طالق محند على  
طرببلس   50676 طرببلس  عنوبنه)ب) 

ليبيا
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم -.

386I

DO CONSULTING

 SANA EDUCATION PRIVE –
CASA 1

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

لفع لأسنا8 بلشركة

DO CONSULTING
 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,30

 Bourgogne، 20000، Casablanca
Maroc

 SANA EDUCATION PRIVE –
CASA 1 شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 16) شالع 
بلزلقطوني - بلدبل بلبيضاء - بملغرب 

- 0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.349537

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   (0(0 مالس   05 في  بملؤلخ 
بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
أي  دلهم«   6.500.000« قدله 
إلى  دلهم«   10.300.000« من 
طريق  عن  دلهم«   16.800.000«
بلشركة  ديون  مع  مقاصة  إجربء    :

بملحددة بملقدبل و بملستحقة.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (3 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

يوليوز 0)0) تحت لقم 15179.
387I

DO CONSULTING

 SANA EDUCATION PRIVE –
CASA 2

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

لفع لأسنا8 بلشركة

DO CONSULTING
 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,30

 Bourgogne، 20000، Casablanca
Maroc

 SANA EDUCATION PRIVE –
CASA 2 شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 16) شالع 

بلزلقطوني - بلدبل بلبيضاء - بملغرب 
- 0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.377141
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   (0(0 ف 4بير   (0 في  بملؤلخ 
بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
دلهم«   16.500.000« قدله 
إلى  دلهم«   6.100.000« من  أي 
طريق  عن  دلهم«   ((.600.000«
بلشركة  ديون  مع  مقاصة  إجربء    :

بملحددة بملقدبل و بملستحقة.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

يوليوز 0)0) تحت لقم 15181.

388I

DO CONSULTING

 SANA EDUCATION PRIVE –
RABAT 1

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

لفع لأسنا8 بلشركة

DO CONSULTING
 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,30

 Bourgogne، 20000، Casablanca
Maroc

 SANA EDUCATION PRIVE –
RABAT 1 شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 16) شالع 
بلزلقطوني - بلدبل بلبيضاء - بملغرب 

- 0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.349535

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   (0(0 ف 4بير   (0 في  بملؤلخ 
بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
أي  دلهم«   10.500.000« قدله 
إلى  دلهم«   (6.600.000« من 
طريق  عن  دلهم«   37.100.000«
بلشركة  ديون  مع  مقاصة  إجربء    :

بملحددة بملقدبل و بملستحقة.
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باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (3 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

يوليوز 0)0) تحت لقم 15178.

389I

بلفضيلة

BINI MARA TRAVAUX
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بلفضيلة
لقم 9)5 شقة لقم 4 بلوحدة 

5 شالع عال8 بلفا�شي  مربكش ، 
40070، مربكش بملغرب

BINI MARA TRAVAUX شركة 
ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شفة 

لقم 7 بلطابق ) ببن خلدون 1 41- 
بملسي4ة 3 زنقة  ب - 40000 مربكش 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
107(65

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   06
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 BINI  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MARA TRAVAUX
غرض بلشركة بإيجاز : بملقاو8 في 

برشغا8 بملختلفة أو بلبناء
تيهئ وصيانة برلب�شي بلفالحية

كربء بملعدبت وبالالت.
عنوبن بملقر بالجتناعي : شفة لقم 
7 بلطابق ) ببن خلدون 1 41- بملسي4ة 
3 زنقة  ب - 40000 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

بلدين  شرف  برزهالي  بلسيد 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلدين  شرف  برزهالي  بلسيد 
بلشقة  بلخي4  ديال  بقامة  عنوبنه)ب) 
مربكش   40000 بويزكالن  تجزئة   3

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلدين  شرف  برزهالي  بلسيد 
بلشقة  بلخي4  ديال  بقامة  عنوبنه)ب) 
مربكش   46000 بويزكالن  تجزئة   3

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
15 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116354.
390I

DO CONSULTING

TAKADO
إعالن متعدد بلقربلبت

DO CONSULTING
 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,30

 Bourgogne، 20000، Casablanca
Maroc

TAKADO »شركة  بملساهنة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: 4 شالع 
لينينغربد - عنالة أومالريت - حي 

مرس سلطان -  - - بلدبل بلبيضاء  
بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.409979
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 01 يونيو 0)0)
تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
نقل بملكتب بلرئي�شي

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
تنديد غرض بلشركة

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

 500.000 بملا8  لأس  مبلغ  زيادة 
دلهم إلى   500.000 دلهم لي4تفع من 

1.000.000 دلهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

بملكتب بلرئي�شي
بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

غرض بلشركة
بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي:  

لأس بملا8
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

يوليوز 0)0) تحت لقم ))137.
391I

AMOURI CONSULTING

 CONSULTING ENERGETIC
DEBBAGH

إعالن متعدد بلقربلبت

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
 CONSULTING ENERGETIC

DEBBAGH »شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: 
 56RES JNAN AZAHRAE RTE

 IMMOUZZER 30000 - 30000
.FES MAROC

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.47757
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 01 شتن 4 0)0)
تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
تأكيد تحرير لأسنا8 بلشركة

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
لفع لأسنا8 بلشركة

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
خفض لأسنا8 بلشركة

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
تحيين بلنظام برسا�شي

قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 

ملصادقة على بلنظام برسا�شي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

بملساهنات

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 
لأس بملا8

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   08 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم )58).

39(I

DO CONSULTING

TAKADO
إعالن متعدد بلقربلبت

DO CONSULTING

 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,30

 Bourgogne، 20000، Casablanca

Maroc

TAKADO »شركة  بملساهنة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: 4 شالع 

لينينغربد - عنالة أومالريت - حي 

مرس سلطان - - - بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.409979

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 06 يوليوز 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

لجنيع  بلفردي  بالتناز8  بالعت4بف 

حقوقهم  جنيع  عن  بملساهنين 

لصالح  بالكتتاب  بلتفضيلية 

Holding Etudes et Gestion

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

برسهم  جنيع  في  باالكتتاب  إقربل 

سهم   5000 بلبالغ عددها  بلجديدة 

 Holding Etudes et خال8  من 

زيادة  مبلغ  عن  بإلفربج  و   Gestion
إلى  بلدفع  طريق  عن  بملا8  لأس 

بنك  به  بملفتوح  بملوقوف  بلحساب 

بلتجالي وفا
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قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
زيادة  من  بلنهائي  باالنتهاء  بالعت4بف 

لأس بملا8
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
بلنظام  من   6 بملادة  تعديل  مربعاة 

برسا�شي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

لأس بملا8
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

يوليوز 0)0) تحت لقم ))137.
393I

FIGENOR

IHADADENE INVESTMENT-
.SARL,A.U

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

لفع لأسنا8 بلشركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

IHADADENE INVESTMENT-
SARL,A.U. شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 8)-34 
شالع محند بلخامس و 6)1 شالع 
موالي عبدهللا  - 000)6 بلناظول 

بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.14435

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 
شتن 4   (8 في  بملؤلخ  بإلستثنائي 
بلشركة  لأسنا8  لفع  تم   (0(0
دلهم«   7.784.000« قدله  بنبلغ 
إلى  دلهم«   (0.563.000« من  أي 
  : طريق  عن  دلهم«   (8.347.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )333.
394I

مستامنة شامة

SOUS MARBRE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شالع بملسي4ة لقم )14 بلطابق بالو8 

بلناظول شالع بملسي4ة لقم )14 
بلطابق بالو8 بلناظول، 000)6، 

بلناظول بملغرب
SOUS MARBRE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بملسي4ة لقم )14 بلطابق بالو8 
بلناظول - 000)6 بلناظول بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(0779
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   01
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 SOUS  : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها 

.MARBRE
تركيب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلرخام
بيع و توزيع بلرخام

بستي4بد بلرخام.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بالو8  بلطابق   14( لقم  بملسي4ة 

بلناظول - 000)6 بلناظول بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
500 حصة  بلسيد هشام بهرى :  

بقينة 100 دلهم للحصة .
  : كوزغال  بلرحنان  عبد  بلسيد 
500 حصة بقينة 100 دلهم للحصة 
 بلسيد هشام بهرى : 500 بقينة 

100 دلهم.
 : كوزغال  بلرحنان  عبد  بلسيد 

500 بقينة 100 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بهرى  هشام  بلسيد 
دوبل تابونت ترميكت ولزبزبت 45000 

ولزبزبت بملغرب.
كوزغال  بلرحنان  عبد  بلسيد 
بوعرك   0( بلحرشة  دوبل  عنوبنه)ب) 
بلناظول   6(000 بلناظول  سلوبن 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بهرى  هشام  بلسيد 
دوبل تابونت ترميكت ولزبزبت 45000 

بلناظول بملغرب
كوزغال  بلرحنان  عبد  بلسيد 
بوعرك   0( بلحرشة  دوبل  عنوبنه)ب) 
بلناظول   6(000 بلناظول  سلوبن 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 05 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 67)3.

395I

MB ADVISORY

DRIBLAL TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

MB ADVISORY
 Quartier Saada N°363 Bis ،

35000، TAZA MAROC
DRIBLAL TRAVAUX  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
 RDC n° وعنوبن مقرها بإلجتناعي

 18 Bis Bloc C  Hay Hassany Taza
.35000 TAZA MAROC

لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.5(71
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   (0(0 أكتوبر   06 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
 50.000« أي من  دلهم«   450.000«
عن  دلهم«   500.000« إلى  دلهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بتازة   بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم 469.
396I

FIGENOR

AARID INVESTMENT-SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

 AARID INVESTMENT-SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 8)-34 
شالع محند بلخامس - 000)6 

بلناظول بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.14437

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 
شتن 4   (8 في  بملؤلخ  بإلستثنائي 
بلشركة  لأسنا8  لفع  تم   (0(0
دلهم«   6.000.000« قدله  بنبلغ 
إلى  دلهم«   10.550.000« من  أي 
  : طريق  عن  دلهم«   16.550.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3334.
397I

FIGENOR

ANTARES SELUANE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

ANTARES SELUANE شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بملنطقة 
بلصناعية بسلوبن - )70)6 بلناظول 

بملغرب.



14885 الجريدة الرسميةعدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0)) 

لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.14719

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

شتن 4   (8 في  بملؤلخ  بإلستثنائي 

بلشركة  لأسنا8  لفع  تم   (0(0

دلهم«   (1.500.000« قدله  بنبلغ 

إلى  دلهم«   9.75(.700« من  أي 

  : طريق  عن  دلهم«   31.(5(.700«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3333.

398I

KAWASHOP

MARSAM DESIGN
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

MARSAM DESIGN

MARSAM DESIGN شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي )3 زنقة 

بلبنفسج بقامة زيتونة بلطابق بلثاني 

لقم 1) بلدبل بلبيضاء  - 0130)  

بلدبل بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

475195

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   08

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MARSAM DESIGN

لبئد   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلتجالية  بلعنليات  إدبلة  في  أعنا8 
للخدمة  بلزلبعية  أو  بلصناعية  أو 

بملدنية أو بلعسكرية.
زنقة   3(  : عنوبن بملقر بالجتناعي 
بلبنفسج بقامة زيتونة بلطابق بلثاني 
  (0130  - بلبيضاء   بلدبل   (1 لقم 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
  : عنرو   خليل  بلشربيبي  بلسيد 
100 حصة بقينة 100 دلهم للحصة 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنرو  خليل  بلشربيبي  بلسيد 
محند  شالع  كربون  زنقة  عنوبنه)ب) 
 10170 بلرباط  بلسوي�شي  بلسادس 

بلرباط بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنرو  خليل  بلشربيبي  بلسيد 
محند  شالع  كربون  زنقة  عنوبنه)ب) 
 10170 بلرباط  بلسوي�شي  بلسادس 

بلرباط بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 08 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم -.
399I

دلعة بلشادبت ش.م.م

IH DEVELOPPEMENT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

دلعة بلشادبت ش.م.م
15 شالع بئ4 أنزلبن صندوق بريد 
10 تصومعت 15 شالع بئ4 أنزلبن 

صندوق بريد 10 تصومعت، 
45000، ولزبزبت بملغرب

IH DEVELOPPEMENT شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : لقم 01 
حي بلنهضة قلعة مكونة - )0)45 

تنغي4 بملغرب.
قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.8353

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 10 يوليوز 0)0) تقرل حل 

IH DEVELOPPEMENT شركة ذبت 

لأسنالها  مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 

مقرها  وعنوبن  دلهم   10.000

حي بلنهضة قلعة   01 بإلجتناعي لقم 

تنغي4 بملغرب نتيجة   45(0(  - مكونة 

اللتوقف بلنهائي لنشاط بلشركة..

و عين:

بلسيد)ة) بلهام  وهرى و عنوبنه)ب) 
زبكولة   45900 حي بلحسني بلغربي  

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

 01 0)0) وفي لقم  يوليوز   10 بتاليخ 

 45(0(  - مكونة  قلعة  بلنهضة  حي 

تنغي4 بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بولزبزبت   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )53.

400I

CABINET COMPTABLE AMIN EZZOUBIR

 HERMANOS

DISTRIBUTION
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE AMIN

EZZOUBIR

 N°152 OP YASSINE IMM

 D APPT 8 HAY IZDIHAR

 MARRAKECH ، 40100،

MARRAKECH MAROC

 HERMANOS DISTRIBUTION

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل بلقايد 

حربيل بلبول مربكش - 40000 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

107185

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   01

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.HERMANOS DISTRIBUTION

غرض بلشركة بإيجاز : توزيع بملاء 

بملعدني.

دوبل   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بلقايد حربيل بلبول مربكش - 40000 

مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيدة عائشة بيت بلعوبد :  500 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

500 حصة    : بلسيدة نادية لبفع 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلعوبد  بيت  عائشة  بلسيدة 
لقم   1( بلوك  بملحاميد  عنوبنه)ب) 

419 مربكش 40000 مربكش بملغرب.

عنوبنه)ب)  لبفع  نادية  بلسيدة 

545 تجزئة بلحاج فاتح برلفة بلدبل 

بلبيضاء  بلدبل   (0((0 بلبيضاء 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلعوبد  بيت  عائشة  بلسيدة 
لقم   1( بلوك  بملحاميد  عنوبنه)ب) 

419 مربكش 40000 مربكش بملغرب

عنوبنه)ب)  لبفع  نادية  بلسيدة 

545 تجزئة بلحاج فاتح برلفة بلدبل 

بلبيضاء  بلدبل   (0((0 بلبيضاء 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

13 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 77)116.

401I
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كافجيد

NINA RESSING

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

كافجيد

86 زنقة 165 مجنوعة *ه* حي 

باللفة، 0))0)، بلدبل بلبيضاء 

بملغرب

NINA RESSING شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : 18 زنقة 

أبو معشر تجزئة لياض م 3 لقم 8 

بلطابق بلسفلي حي بملستشفيات - 

0360) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.417473

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تقرل   (0(0 غشت   1( في  بملؤلخ 

ذبت  شركة   NINA RESSING حل 

لأسنالها  مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 

مقرها  وعنوبن  دلهم   100.000

زنقة أبو معشر تجزئة   18 بإلجتناعي 

لياض م 3 لقم 8 بلطابق بلسفلي حي 

بملستشفيات - 0360) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب نتيجة لألزمة بالقتصادية.

و عين:

بلسيد)ة) ببتسام  تازي و عنوبنه)ب) 

 (04(0 بلبيضاء  بولو  بليان  منر   5

)ة)  كنصفي  بملغرب  بلبيضاء  بلدبل 

للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

18 زنقة  0)0) وفي  )1 غشت  بتاليخ 

 8 لقم   3 أبو معشر تجزئة لياض م 

 - بملستشفيات  حي  بلسفلي  بلطابق 

0360) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749675.

40(I

كافجيد

LEA DEV NTIC
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

قفل بلتصفية

كافجيد

86 زنقة 165 مجنوعة *ه* حي 

باللفة، 0))0)، بلدبل بلبيضاء 

بملغرب

LEA DEV NTIC شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : شالع 

يعقوب بملنصول زنقة بلجياللي عوفي4 

بلطابق بلسفلي لقم 16 معاليف - 

0104) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.(9(381

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تقرل   (0(0 يوليوز   (4 في  بملؤلخ 

ذبت  شركة   LEA DEV NTIC حل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

 100.000 لأسنالها  مبلغ  بلوحيد 

دلهم وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

يعقوب بملنصول زنقة بلجياللي عوفي4 

 - معاليف   16 لقم  بلسفلي  بلطابق 

بلدبل بلبيضاء بملغرب نتيجة   (0104

لألزمة بالقتصادية.

و عين:

حفي�شي  بلدين   تاج  بلسيد)ة) 

فرنسا    75000 فرنسا  عنوبنه)ب)  و 

فرنسا كنصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

شالع  وفي   (0(0 يوليوز   (4 بتاليخ 

يعقوب بملنصول زنقة بلجياللي عوفي4 

 - معاليف   16 لقم  بلسفلي  بلطابق 

0104) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749678.

403I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

INVEST 2
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT
N°3 ، 50010، MEKNES MAROC
) INVEST شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 6)4 
بليم 6 شقة ) بلطابق 1 بلبساتين 
مكناس - 50000 مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

504(5
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   (0
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 (  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.INVEST
أعنا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

متنوعة أو إنشاءبت
بستي4بد و تصدير.

عنوبن بملقر بالجتناعي : لقم 6)4 
بلبساتين   1 بلطابق   ( شقة   6 بليم 

مكناس - 50000 مكناس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   600   : بلسيد عنر يسف 

بقينة 100 دلهم للحصة .
 400   : ببحوتن  حنون  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  يسف  عنر  بلسيد 
 1 بلطابق   ( شقة   6 بليم   4(6 لقم 
مكناس   50000 مكناس  بلبساتين 

بملغرب.

عنوبنه)ب)  ببحوتن  حنون  بلسيد 
عنالة 10 شقة 06 مرجان 01 بلشطر 
مكناس   50000 مكناس  بلثالث 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  ببحوتن  حنون  بلسيد 
عنالة 10 شقة 06 مرجان 01 بلشطر 
مكناس   50000 مكناس  بلثالث 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
19 غشت  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 6)4).

404I

FIDUTRACO CONSULTING

SCI DE L’AVENIR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة مدنية عقالية

SCI DE L’AVENIR
474901 لقم بلتقييد في بلسجل 

بلتجالي : 
تأسيس شركة مدنية عقالية

ب  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بالدبلبلبيضاء   (0(0 غشت   10
لشركة  بالسا�شي  بلقانون  وضع  تم 
مدنية عقالية بلتي تحنل بلخصائص 

بلتالية:
SCI DE L’AVENIR : بلتسنية
بملوضوع : بيع وتجزئة باللب�شي

بملقر بالجتناعي : ) زنقة بلصنوبر 
بلشقة )1 بلطابق 4 بلدبل بلبيضاء

دلهم   450.000: بلرأسنا8 
فئة  من  حصة   4500 بلى  مقسنة 

100 دلهم  للوبحدة في ملك 
- كنزة بلصنهاجي 50)) 

حصة
- بينان كالتي      50)) 

حصة
بملدة : 99 سنة

بالدبلة :
بلحاملة  بلصنهاجي  كنزة   -
 EE430615 لقم  بلوطنية  للبطاقة 
بريستيجيا  بكولف سيتي   : بلساكنة 

مدخل بللوبان مربكش.
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بلحاملة  كالتي   بينان   -
 AB500665 لقم  بلوطنية  للبطاقة 
 D’ORLEANS شالع   35  : بلساكنة 

GAGNY 0))93  فرنسا
باليدبع  تم   : بلقانوني   بالدبع 
بالسجل  وبلتسجيل  بلقانوني 
بلتجالية  باملحكنة  لدى  بلتجالي  
أكتوبر   7 بتاليخ   بلبيضاء  بالدبل 

0)0)  تحت لقم بيدبعي 748737
405I

كافجيد

MATIFER
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجنوعة *ه* حي 
باللفة، 0))0)، بلدبل بلبيضاء 

بملغرب
MATIFER شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
بلرحنة بقعة لقم IP 98 بلطابق 
بلسفلي مدينة بلرحنة - 0660) 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.((5609

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   (0(0 شتن 4   (1 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
من  أي  دلهم«   (.000.000«
»000.000.) دلهم« إلى »4.000.000 
دلهم« عن طريق :  إدماج بحتياطي أو 
ألباح أو عالوبت إصدبل في لأس بملا8.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749677.
407I

INFOPLUME

SARAYAH FOOD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

INFOPLUME

149 شالع محند بلخامس بقامة 
مينوزب 1 لقم 17 ، 90000، طنجة 

بملغرب
SARAYAH FOOD شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة 

سولوال بلطابق برل�شي لقم 15 - 
90000 طنجة بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.79653
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تنت   (0(0 شتن 4   (9 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
 SARAYAH )ة)  بلسيد  تفويت 
 RESOURCES INTERNATIONAL
  HOLDING OFFSHORE
 SARAYAH RESOURCES
 INTERNATIONAL HOLDING
حصة بجتناعية   OFFSHORE  95
100 حصة لفائدة  بلسيد  من أصل 
)ة) أبو عنالة حسام بتاليخ 9) شتن 4 

.(0(0
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
أكتوبر   16 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 34814) - 5551.
409I

FIGENOUV

IKHWANE AL HOUDA
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

FIGENOUV
شالع بلنصر عنالة 16 شقة 3 ديول 

بلسالم ، 50050، مكناس بملغرب
IKHWANE AL HOUDA شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : متجر 
1لقم 86 تجزئة بلوفاء 1 و )  - 

50050 مكناس بملغرب.
قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
.44059

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

0)0) تقرل حل  30 شتن 4  بملؤلخ في 
شركة   IKHWANE AL HOUDA
ذبت مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
 100.000 لأسنالها  مبلغ  بلوحيد 
بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن  دلهم 
  ( و   1 تجزئة بلوفاء   86 1لقم  متجر 
- 50050 مكناس بملغرب نتيجة لعدم 

تحقيق بالهدبف بملسطرة للشركة.
و عين:

و  بملقسيط  محند   بلسيد)ة) 
بلوفاء  تجزئة   86 لقم  عنوبنه)ب) 
مكناس بملغرب   50050 بلشطر1و) 

كنصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
متجر  وفي   (0(0 شتن 4   30 بتاليخ 
 -   ( و   1 بلوفاء  تجزئة   86 1لقم 

50050 مكناس بملغرب.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
16 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 587.
411I

Société somicoc

دوبخوموسيون إموبيلي تيتي
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc
دوبخوموسيون إموبيلي تيتي شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم )4 

حي 4 شالع اللة سكينة زوبغة بلعليا 
فاس - 30000 فاس بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(8603
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 شتن 4   (1 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
دباغ  نزهة  )ة)  بلسيد  تفويت 
حصة بجتناعية من   (.500 حسني 
بلسيد  لفائدة   حصة   5.000 أصل 
 (1 بتاليخ  بلسالمي  نبيه  محند  )ة) 

شتن 4 0)0).
مريم بلسالمي  )ة)  تفويت بلسيد 

أصل  من  بجتناعية  حصة   1.000

)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   5.000

محند نبيه بلسالمي بتاليخ 1) شتن 4 

.(0(0

غيثة بلسالمي  )ة)  تفويت بلسيد 

أصل  من  بجتناعية  حصة   1.000

)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   5.000

محند نبيه بلسالمي بتاليخ 1) شتن 4 

.(0(0

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

أكتوبر   1( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)0)/649).

41(I

Fiduciaire  la clarté

ARGENT DORÉ
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire  la clarté

14تجزئة بلعباس  لقم 3 طريق 

عين بلشقف فاس ، 30050، فاس 

بملغرب

ARGENT DORÉ شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

سوسة 7 زنقة بوملان تجزئة هاجر 

بلزهول )  - 30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

64((1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (1

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ARGENT DORÉ
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غرض بلشركة بإيجاز : بيع بلنقرة 
بالتقسيط.

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
هاجر  تجزئة  بوملان  زنقة   7 سوسة 

بلزهول )  - 30000 فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
عرو�شي  علمي  محسن  بلسيد 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عرو�شي  علمي  محسن  بلسيد 
عنوبنه)ب) شالع سوسة 7 زنقة بوملان 
)  30000 فاس  تجزئة هاجر بلزهول 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عرو�شي  علمي  محسن  بلسيد 
عنوبنه)ب) شالع سوسة 7 زنقة بوملان 
)  30000 فاس  تجزئة هاجر بلزهول 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   1( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 633)/0).
414I

Société somicoc

دوبخوموسيون اموبيلي تيتي
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc
دوبخوموسيون بموبيلي تيتي شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
و عنوبن مقرها بالجتناعي لقم 

)4 حي 4 شالع اللة سكينة زوبغة 
بلعليا فاس لقم )4 حي 4 شالع اللة 
سكينة زوبغة بلعليا فاس 30000 

فاس .
تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.(8603

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 1) شتن 4 0)0) تم تحويل 

بلشكل بلقانوني للشركة من »شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة« إلى »شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   1( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)0)/649).

415I

Fiduciaire  la clarté

INTERNIL INVEST

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

Fiduciaire  la clarté

14تجزئة بلعباس  لقم 3 طريق 

عين بلشقف فاس ، 30050، فاس 

بملغرب

INTERNIL INVEST شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي فاس زنقة 

13  لقم 3 حي وبد فاس - 30000 

فاس بملغرب.

تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.631(9

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (0(0 شتن 4   09 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

تامدي  هشام   )ة)  تفويت بلسيد 

أصل  من  بجتناعية  حصة   490

)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   1.000

09 شتن 4  عبد هللا بن حادين بتاليخ 

.(0(0

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

أكتوبر   07 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)0)/559).

417I

Société somicoc

دوبخوموسيون اموبيلي تيتي
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسي4 جديد للشركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc
دوبخوموسيون بموبيلي تيتي  شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم )4 
حي 4 شالع اللة سكينة زوبغة 

بلعليا فاس لقم )4 حي 4 شالع اللة 
سكينة زوبغة بلعليا فاس 30000 

فاس بملغرب.
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.(8603

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تم تعيين  1) شتن 4  بملؤلخ في 
بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 

بلسالمي  محند نبيه كنسي4 وحيد
تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   1( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)0)/649).

418I

SOUHAL CONSULTING

ZIZIMODE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

ZIZIMODE شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : بلشقة 
5 عنالة 6 بلشالع 17 بلساملية )  - 

0700) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
.116047

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

019) تقرل حل  11 دجن 4  بملؤلخ في 

مسؤولية  ذبت  شركة   ZIZIMODE

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ 
وعنوبن  دلهم   100.000 لأسنالها 

عنالة   5 بلشقة  بإلجتناعي  مقرها 

 (0700  -   ( بلساملية   17 بلشالع   6

بلدبل بلبيضاء بملغرب نتيجة لظروف 

شخصية.

و عين:
و  زيزين  يوسف   بلسيد)ة) 

عنوبنه)ب) بلدبل بلبيضاء 0700) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

وفي بلشقة   (019 دجن 4   11 بتاليخ 

 -  ( بلساملية   17 بلشالع   6 عنالة   5

0700) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )7)750.

4(0I

Fiduciaire  la clarté

INTERNIL INVEST
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

Fiduciaire  la clarté

14تجزئة بلعباس  لقم 3 طريق 

عين بلشقف فاس ، 30050، فاس 

بملغرب

INTERNIL INVEST شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

و عنوبن مقرها بالجتناعي فاس زنقة 

13 لقم 3 حي وبد فاس - 30000 

فاس .

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.631(9

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 09 شتن 4 0)0) تم تحويل 

بلشكل بلقانوني للشركة من »شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة« إلى »شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد«.
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باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   07 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)0)/559).
4(1I

SOUHAL CONSULTING

MED CERAME
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

MED CERAME شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طول 

بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع بالمي4 
موالي عبد هللا تجزئة عناد بلدين 
لقم 1) - 40000 مربكش بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.38393
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تقرل حل  01 شتن 4  بملؤلخ في 
بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 
لأسنالها  مبلغ    MED CERAME
مقرها  وعنوبن  دلهم   100.000
بإلجتناعي شالع بالمي4 موالي عبد هللا 
تجزئة عناد بلدين لقم 1) - 40000 
بلوضعية   : مربكش بملغرب نتيجة 8 
لؤوس  تربجع  و  للشركة  بلسلبية 
بالموب8 بلثابتة بلى بقل من لبع لبس 

بملا8 بالجتناعي .
شالع  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
عناد  تجزئة  هللا  عبد  موالي  بالمي4 
مربكش   40000  -  (1 لقم  بلدين 

بملغرب. 
و عين:

بلسيد)ة) عبد بلصند  بملتسلي و 
مربكش   40000 مربكش  عنوبنه)ب) 

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
09 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116153.
4(3I

COMPTA-YASS SARL AU

ATLANTA FER
إعالن متعدد بلقربلبت

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE BR 10 V.N SAFI ،

46000، SAFI MAROC
ATLANTA FER »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: بلبقعة 

159 تجزئة بلهناء 1 آسفي - 46000 
آسفي بملغرب .

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.103(1
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 03 شتن 4 0)0)
تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
سهم للسيد بلحفيظية   500 تفويت 
ولدي  بلسيد  له  بلبائع  من  ياسين 

عناد
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
من  عناد  ولدي  بلسيد  بستقالة 

بملساعدة في تسيي4 بلشركة
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
تعيين بلسيد بلحفيظية ياسين بملسي4 

بلوحيد للشركة
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
 : بلتقسيم بلجديد لرأسنا8 بلشركة 
بلسيد بلحفيظية ياسين 1000 سهم

قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 
من   : تغيي4 بلشكل بلقانوني للشركة 
لشركة  بملسؤولية  محدودة  شركة 

محدودة بملسؤولية بشريك وحيد
قربل لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

تحيين بلقانون برسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تحيين بلقانون برسا�شي للشركة

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 4   (5 بتاليخ  بالبتدبئية بآسفي  

0)0) تحت لقم 014).

4(4I

FIGENOUV

MOKAZ
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

FIGENOUV

شالع بلنصر عنالة 16 شقة 3 ديول 

بلسالم ، 50050، مكناس بملغرب

MOKAZ شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : لقم 86 

تجزئة بلوفاء 1 و ) - 50050 مكناس 

بملغرب.

قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.43903

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

0)0) تقرل حل  30 شتن 4  بملؤلخ في 

مسؤولية  ذبت  شركة   MOKAZ

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ 

وعنوبن  دلهم   (00.000 لأسنالها 

تجزئة   86 لقم  بإلجتناعي  مقرها 

مكناس   50050  -  ( و   1 بلوفاء 

بملغرب نتيجة لعدم تحقيق بالهدبف 

بملسطرة لشركة.

و عين:

و  بملقسيط  عزبلدين   بلسيد)ة) 

عنوبنه)ب) لقم 86 تجزئة بلوفاء 1 و ) 

)ة)  50050 مكناس بملغرب كنصفي 

للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

 86 وفي لقم   (0(0 شتن 4   30 بتاليخ 

تجزئة بلوفاء 1 و ) - 50050 مكناس 

بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

16 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 586.

4(6I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

 GENERAL DE GROS

OEUVRES
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

زنقة مليلية بقامة بطلس بلطابق 

بلثالث شقة لقم 14 حنرية ، 

50000، مكناس بملغرب

 GENERAL DE GROS OEUVRES

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل بولد 

علي عين كرمة وبد بلرمان - 3)500 

مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

50577

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   17

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.GENERAL DE GROS OEUVRES

غرض بلشركة بإيجاز : مقاولة في 

بالشغا8 بملختلفة بو بلبناء.

عنوبن بملقر بالجتناعي : دوبل بولد 

 500(3  - علي عين كرمة وبد بلرمان 

مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : محند   عاصم  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 500   : يونس بلكردودي  بلسيد  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
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عنوبنه)ب)  بلسيد عاصم محند  

دوبل بولد علي عين كرمة وبد بلرمان  

3)500 مكناس بملغرب.

بلسيد  يونس بلكردودي عنوبنه)ب) 

بلجنعة   بيت عي�شى وعلي عين  دوبل 

)5005 مكناس بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلسيد عاصم محند  

دوبل بولد علي عين كرمة وبد بلرمان 

3)500 مكناس بملغرب

بلسيد  يونس بلكردودي عنوبنه)ب) 

بلجنعة   بيت عي�شى وعلي عين  دوبل 

)5005 مكناس بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 4   10 بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 647).

4(8I

ACCOUNTAX MAROC

GARDI SERVICE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ACCOUNTAX MAROC

 Rue  de liberté  3ème étage, ,10

 Appt n°6 - Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

GARDI SERVICE شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 6، بقامة 

بلطوبهري 9، عنالة لقم 6، شقة 
لقم 16، شناعو باب مريسة - 

11040 سال بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

3(133

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (9

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 GARDI : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.SERVICE
غرض بلشركة بإيجاز : بلحربسة.

6، بقامة   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
بلطوبهري 9، عنالة لقم 6، شقة لقم 
 11040  - مريسة  باب  شناعو   ،16

سال بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مني4  هنديس  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  مني4  هنديس  بلسيد 
 ،98 لقم   ،( قطاع  بلغربية،  زلدب8 

بوقناد8،  )1105 سال بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  مني4  هنديس  بلسيد 
 ،98 لقم   ،( قطاع  بلغربية،  زلدب8 

بوقناد8،  )1105 سال بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بسال   بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم 443.
4(9I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

WE STOCK MAROC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وفاة شريك

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC

WE STOCK MAROC   شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي طريق 
دبلياس مكان بملسمى بملكان بلجنيل 
عين بلسبع - 0150) بلدبل بلبيضاء  

بملغرب.

وفاة شريك
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(43.585
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 16 أكتوبر 0)0) تم بإلعالم 
عبدبلرحنان بملتنبي  بوفاة بلشريك  
 
ً
تبعا بلولثة  على  حصصه  توزيع  و 
يوليوز   07 في  بملؤلخ  بإللبثة  لرسم 

0)0) بالشكل برتي :
بلسيد)ة) عبد بلغني بملتنبي  ،  )3 

حصة .
بلسيد)ة) عبد بلوبفي بملتنبي  ،  )3 

حصة .
  ، عبد بلصند بملتنبي   بلسيد)ة) 

)3 حصة .
 3(   ، بملتنبي   يوسف  بلسيد)ة) 

حصة .
 3(   ، بملتنبي   محند  بلسيد)ة) 

حصة .
 16   ، بملتنبي   مريم  بلسيد)ة) 

حصة .
 (4   ، جال8   عائشة  بلسيد)ة) 

حصة .
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )74985.
431I

WORLD CONSULTING SARL.AU

NAWAPRO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

WORLD CONSULTING SARL.
AU

3) شالع كالنوط بلطابق بلخامس 
مكتب لقم )0 ، 90000، طنجة 

بملغرب
NAWAPRO شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 3) شالع 
كالنوط بلطابق بلخامس مكتب لقم 

)0 - 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

107809

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   18

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.NAWAPRO

خدمة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلتطهي4

شربء وبيع منتجات بلتنظيف.

3) شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 

كالنوط بلطابق بلخامس مكتب لقم 

)0 - 90000 طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 510   : نوبل  بلعالي  عبد  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 490   : حاجوز  سهام  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد عبد بلعالي نوبل عنوبنه)ب) 

زنقة فردبن بقامة بليزب ط 4 بلشقة 7 

90000 طنجة بملغرب.

بلسيدة سهام حاجوز عنوبنه)ب) 7 

زنقة بوهم 90000 طنجة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

زنقة  عنوبنه)ب)  بلعالي   بلسيد 

 7 بلشقة   4 ط  بليزب  بقامة  فردبن 

90000 طنجة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 4   15 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 8)46.

43(I
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Bureau de La competences consultation

SAHARA AMAN
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03
 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000، بلعيون بملغرب
SAHARA AMAN  شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بلحزبم بلحي بلصناعي 1 لقم )33 
بلعيون - 70000 بلعيون بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
18861

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (016 مالس   (5
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. SAHARA AMAN
بالنشطة   : غرض بلشركة بإيجاز 
بلخاصة  بالحربسة  بملتعلقة 
بلعامة  وبملنشئات  للنؤسسات 
بهذب  عالقة  ماله  وكل  وبلخاصة، 

بملجا8.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 33( لقم   1 بلصناعي  بلحي  بلحزبم 

بلعيون - 70000 بلعيون بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  : بلطالبي   سالم  محند  بلسيد 

دلهم   100 بقينة  حصة   1.000

للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلطالبي   سالم  محند  بلسيد 

حي بلقدس تجزئة بلربحة  عنوبنه)ب) 
بلعيون   103( لقم  ميجك  زنقة 

70000 بلعيون بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلطالبي   سالم  محند  بلسيد 

حي بلقدس تجزئة بلربحة  عنوبنه)ب) 
بلعيون   103( لقم  ميجك  زنقة 

70000 بلعيون بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أبريل   13 بتاليخ  بالبتدبئية بالعيون  

016) تحت لقم 610/16.

434I

LAGRARI LOGISTIC SARL-AU

LAGRARI LOGISTIC
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تفويت حصص

LAGRARI LOGISTIC SARL-AU

بلتوين سانت4 شالع بلزلقطوني 

بلطابق برل�شي لقم )15 بملعاليف 

 ،HAY AMAL NR 97، 20000

بلدبلبلبضاء بملغرب

LAGRARI LOGISTIC  شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلتوين 

سانت4 شالع بلزلقطوني بلطابق 

برل�شي لقم )15 بملعاليف - 0000) 

بلدبلبلبيضاء بملغرب.

تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي -.

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (0(0 شتن 4   0( في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

لكربلي  علي   )ة)  بلسيد  تفويت 

حصة بجتناعية من أصل   10.000

)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   10.000

شتن 4   0( بتاليخ  عدلبوي  بينان 

.(0(0

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 747939.

435I

FIDUCIAIRE ALBAIDA

DIGITAL ARRAY  SARLAU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ALBAIDA

 RUE SAAD IBNOU WAKAS ، 34

CASABLANCA ،20140 بملغرب

 DIGITAL ARRAY  SARLAU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 46 شالع 

بلزلقطوني بلطابق ) شقة 6 - 

0000) بلبيضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.431(85

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

0)0) تقرل حل  19 غشت  بملؤلخ في 

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

  DIGITAL ARRAY بلوحيد  بلشريك 

 100.000 مبلغ لأسنالها    SARLAU

 46 بإلجتناعي  دلهم وعنوبن مقرها 

 6 شقة   ( شالع بلزلقطوني بلطابق 

 : بلبيضاء بملغرب نتيجة 8   (0000  -

عدم بلتوفق في بلحصو8 على بلزبناء.

 46 ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

شالع بلزلقطوني بلطابق ) شقة 6 - 

0000) بلدبلبلبيضاء بملغرب. 

و عين:

بلسيد)ة) سعيد  سرفي و عنوبنه)ب) 

 (000 16 مكرل شالع موالي يوسف 

بلبيضاء بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 05 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 748549.
436I

LAGRARI LOGISTIC SARL-AU

LAGRARI LOGISTIC
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسي4 جديد للشركة

LAGRARI LOGISTIC SARL-AU
بلتوين سانت4 شالع بلزلقطوني 

بلطابق برل�شي لقم )15 بملعاليف ، 
0000)، بلدبلبلبيضاء بملغرب

LAGRARI LOGISTIC   شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلتوين 
سانت4 شالع بلزلقطوني بلطابق 

برل�شي لقم )15 بملعاليف - 0000) 
بلدبلبلبيضاء بملغرب.

تعيين مسي4 جديد للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي -.

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تم تعيين  )0 شتن 4  بملؤلخ في 
بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 

عدلبوي بينان  كنسي4 وحيد
تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749739.
438I

LAGRARI LOGISTIC SARL-AU

THE COFFEE WAY باملختصر 
» TCW «

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

THE COFFEE WAY SARL
385 بلطابق برل�شي شالع بلسفي4 
بن عائشة حي بلصخول بلسودبء ، 

0000)، بلدبلبلبضاء بملغرب
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THE COFFEE WAY باملختصر 
» TCW « شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي   385 
بلطابق برل�شي شالع بلسفي4 بن 
عائشة حي بلصخول بلسودبء - 

0000) بلدبلبلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

475533
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   06
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 THE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
.» TCW « باملختصر COFFEE WAY

بستي4بد    : غرض بلشركة بإيجاز 
وتصدير وتسويق وتوزيع بل ن..

 385    : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بن  بلسفي4  شالع  برل�شي  بلطابق 
 - بلسودبء  بلصخول  حي  عائشة 

0000) بلدبلبلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
FBL HOLDING SARL- بلشركة 
100 دلهم  AU  :  450 حصة بقينة 

للحصة .
 550   : عدلبوي  بينان  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
FBL HOLDING SARL- بلشركة 

 (0000 بلدبلبلبيضاء  عنوبنه)ب)   AU
بلدبلبلبيضاء بملغرب.

بلسيدة بينان عدلبوي عنوبنه)ب) 
بلدبلبلبيضاء   (0000 بلدبلبلبيضاء 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيدة بينان عدلبوي عنوبنه)ب) 
بلدبلبلبيضاء   (0000 بلدبلبلبيضاء 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 - بتاليخ  بلبيضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم -.

439I

OUR EXPERT

NEW RING
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
NEW RING  شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل بيت 
بازي جناعة أيت بينول مربكش - 

40000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
107005

 15 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 شتن 4 
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 NEW  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

. RING
 TRAVAUX : غرض بلشركة بإيجاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION
: دوبل بيت  عنوبن بملقر بالجتناعي 
 - مربكش  بينول  أيت  جناعة  بازي 

40000 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة    : بلسيد عنر توتل 
بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد عنر توتل عنوبنه)ب) إقامة 
 101 بلشقة   01 عنالة  بلفضل 

مربكش 40000 مربكش بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد عنر توتل عنوبنه)ب) إقامة 
 101 بلشقة   01 عنالة  بلفضل 

مربكش 40000 مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
07 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116078.

440I

LE PREMIER CONSEIL

MARBRERIE AIT SALEM
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
MARBRERIE AIT SALEM شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي باب 
مربكش بلتوسعة 66 مخزن لقم 

14 بلطابق بالل�شي بلعنالة لقم 14 
تجزئة بلعزوزية مربكش 40000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
107(95

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (3
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MARBRERIE AIT SALEM

*بيع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وبلجربنيت وما  بلرخام  توليد ولص 

PDTS شابهها

بلصحية  بملنتجات  *بيع 

وبلحنفيات

متنوعة  تشييد  أو  *أعنا8 

)مقاو8).

أو  )تاجر  وبلتصدير  *بالستي4بد 

وسيط)..

باب   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

لقم  مخزن   66 بلتوسعة  مربكش 

 14 بلطابق بالل�شي بلعنالة لقم   14

 40000 مربكش  بلعزوزية  تجزئة 

مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99  سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سلم  بيت  زهي4  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  سلم  بيت  زهي4  بلسيد 

333 40000 مربكش  حي برزهال لقم 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  سلم  بيت  زهي4  بلسيد 

333 40000 مربكش  حي برزهال لقم 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

16 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116395.

441I
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FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة في-نميد

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE ISMILIA 103 BIS

 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC

شركة في-ننيد شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : 103مكرل 

شالع بالسناعيلية بلزهول1 - 30060 

فاس بملغرب.

قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.418(5

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

0)0) تقرل حل  14 شتن 4  بملؤلخ في 

شركة في-ننيد شركة ذبت بملسؤولية 

 100.000 لأسنالها  مبلغ  بملحدودة 

بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن  دلهم 

بالسناعيلية  شالع  103مكرل 

بملغرب  فاس   30060  - بلزهول1 

بلدي  بلهدف  تحقيق  لعدم  نتيجة 

تأسست من أجله بلشركة

و عين:

و  قلة  ببن  عبد هللا    بلسيد)ة) 

11 شقة1 بقامة قنر زنقة  عنوبنه)ب) 

مكناس   50000 مكناس  م.ج  فاس 

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

بتاليخ 14 شتن 4 0)0) وفي  103مكرل 

شالع بالسناعيلية بلزهول1 - 30060 

فاس بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   13 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)0)/646).

44(I

beroc conseil

 SOCIETE NUOVO MAROC
Par Abréviation NM

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

beroc conseil
 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n
 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc
 SOCIETE NUOVO MAROC

Par Abréviation NM شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي مركز 
بملقاوالت بلصغرى بلتضامنية 

طريق إينوزبل شالع موالي عبد هللا 
مقاطعة سايس فاس - 30050 فاس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
60357

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (019 يوليوز   15
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 SOCIETE NUOVO MAROC Par

.Abréviation NM
بستغال8   : غرض بلشركة بإيجاز 

ولشة لللحامة .
مركز   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بملقاوالت بلصغرى بلتضامنية طريق 
إينوزبل شالع موالي عبد هللا مقاطعة 

سايس فاس - 30050 فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد أشوية أنس :  1.000 حصة 
بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد أشوية أنس عنوبنه)ب) دوبل 
بلطيب  أوالد  بلسفلى  بلطيب  أوالد 

فاس 3)300 فاس بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد أشوية أنس عنوبنه)ب) دوبل 
بلطيب  أوالد  بلسفلى  بلطيب  أوالد 

فاس 3)300 فاس بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   09 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

019) تحت لقم 887).

443I

خ 4ة  بلشرق

BREDA PRODUCTION
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

خ 4ة  بلشرق
49 شالع بلبكاي لهبيل بقامة لياض 
بملدينة شقة لقم 3 بركان 49 شالع 
بلبكاي لهبيل بقامة لياض بملدينة 
شقة لقم 3 بركان، 699، بركان 

بملغرب
BREDA PRODUCTION شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 197 
بقامة سك�شي شالع بالقامة بلطابق 
بلسادس بلدبل بلبيضاء - 0000) 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.371509

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 5) شتن 4 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
شالع  سك�شي  بقامة   197 »لقم 
بلدبل  بلسادس  بلطابق  بالقامة 
بلبيضاء  بلدبل   (0000  - بلبيضاء 
بملغرب« إلى »شقة تقع بالطابق بالو8 
بتجزئة بلصدبقة لقم 91 زكز8 بركان 

- 300)6 بركان  بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749907.

445I

FORMAFID CONSEIL

BOTALAMT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD LARBI

 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC

BOTALAMT شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 30 زنقة 

عنر ليفي شقة 1 بلطابق 1  - 

0)01) بلدبل بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

475987

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (8

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BOTALAMT

أشغا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة أو للبناء

تجالة عامة.
زنقة   30  : عنوبن بملقر بالجتناعي 

عنر ليفي شقة 1 بلطابق 1  - 0)01) 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : بلعشاوي  دبود  بلسيد 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلعشاوي  دبود  بلسيد 
ولزبزبت   45006 ترميكت  تابونت 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلعشاوي  دبود  بلسيد 
ولزبزبت   45006 ترميكت  تابونت 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750088.

447I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 SOCIETE DES PRODUITS
DE CONCASSAGE

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

توسيع نشاط بلشركة 

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMB BELKHEIRI 1ER

 ETAGE, APPT N°1 19 ANGLE
 RUE BERKANE ET RUE

 MELLILIA,1ER ETAGE APPT N°(
، 60000، OUJDA MAROC
 SOCIETE DES PRODUITS

DE CONCASSAGE شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بالجتناعي وجدة، 
شالع محند بن عبدهللا و زبوية 

بلقوبت بملسلحة بمللكية بلشقة لقم 
3 بلطابق بلثاني - 60000 بملغرب 

وجدة.
توسيع نشاط بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.19869

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تنت   (019 غشت   30 في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتالية  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :

بملسلح  بالسننت  وتسويق  إنتاج 
للنباني وجنيع أعنا8 بلبناء.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
أكتوبر   14 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 316).
448I

s2s consulting

CH.3.W
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

s2s consulting
عنالة AFA لقم 147 بلطابق بلثاني 
بلشقة )) شالع بملقاومة بلبيضاء ، 

3300)، بلبيضاء بملغرب
CH.3.W شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 159 شالع 
بملقاومة لقم س)1 بلطابق بالل�شي. 

- 3300) بلبيضاء بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.3(7589

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   (0(0 شتن 4   (8 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
»00.000) دلهم« أي من »100.000 
عن  دلهم«   300.000« إلى  دلهم« 
إدماج بحتياطي أو ألباح أو    : طريق 

عالوبت إصدبل في لأس بملا8.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750196.
449I

STE HTCPRO SARL

VOTREPSY
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA MAROC
VOTREPSY شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي زبوية 

ضاية بفربح و بين بلويدبن، عنالة 

1) شقة 6 أكدب8 - 10000 بلرباط 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

146805

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   01

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.VOTREPSY

 -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

)بلتدليب،  وتدبي4  بستشالبت 

وبلتننية  وبلدعم،  بملشولة  تقديم 

بلشخصية) .
زبوية   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

عنالة  بلويدبن،  بين  و  بفربح  ضاية 

بلرباط   10000  - أكدب8   6 شقة   (1

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوعجاج  بلسيدة صفاء 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيدة صفاء بوعجاج عنوبنه)ب) 

 51 تجزئة بلرياض زنقة بإلجتهاد لقم 

150)9 بلقصر بلكبي4 بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيدة صفاء بوعجاج عنوبنه)ب) 

 51 تجزئة بلرياض زنقة بإلجتهاد لقم 

150)9 بلقصر بلكبي4 بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   16 بتاليخ  بلتجالية بالرباط  

0)0) تحت لقم 107750.

450I

CAF MANAGEMENT

 EMPREINTE

D›ARCHITECTES
شركة بلتضامن

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

CAF MANAGEMENT

بلزنقة 37 بلرقم 17 حي بلهناء ، 

10)0)، بلدبل بلبيضاء بملغرب

 EMPREINTE D›ARCHITECTES

شركة بلتضامن

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 40 شالع 

بملقاومة  - 0000) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.153(19

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 09 أكتوبر 019) تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

بلدبل   (0000  - شالع بملقاومة    40«
أبو  زنقة   ،1« إلى  بملغرب«  بلبيضاء 

 3 هديل بلعالف بلطابق برو8 بلرقم 

ساحة بلهوبء بلجنيل - 0570) بلدبل 

بلبيضاء  بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 30 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

دجن 4 019) تحت لقم 5430)7.

45(I

FITO GEST

 AL-JAZRAWE IMPORT

EXPORT
إعالن متعدد بلقربلبت

FITO GEST

 N°25 TARGA ZEDAGIA

 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc

 AL-JAZRAWE IMPORT EXPORT

»شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 
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ذبت بلشريك بلوحيد«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: 466 

تجزئة بالفاق )   - - مربكش بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 
.64451

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 01 أكتوبر 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بنقت�شى  بلشركة.  لأسنا8  لفع 
بلجنع بلعام بإلستثنائي بملؤلخ في 01 
أكتوبر 0)0) تم لفع لأسنا8 بلشركة 
بنبلغ قدله » 80.000 دلهم« أي من 
 160.000  « إلى  دلهم«   80.000  «
تقديم حصص   : عن طريق  دلهم« 

نقدية أو عينية.
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
تغيي4 بسم بلشركة٠ بالسم بلجديد : 

BAHAJAZ IMPORT EXPORT
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
بلى  بلقانوني للشركة  تحويل بلشكل 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
و  بلجزلبوي  بحند  بلسيدبن  تعيين 

بلسيد محند بباها مسي4بن للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بعتناد قانون بسا�شي جديد
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
15 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116330.
453I

 E3I  CONSULTING أو 3 إي كونسولتين بريفي

PRIVE SARL

أو3إي كونسولتين بريفي

E3I CONSULTING PRIVE  
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

  E3I أو 3 إي كونسولتين بريفي
CONSULTING PRIVE SARL
) مكرل إقامة صابرين شالع 

عنر ببن بلخطاب ملعب بلخيل ، 
30000، فاس بملغرب

 E3I  أو3إي كونسولتين بريفي

CONSULTING PRIVE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي ) مكرل 

إقامة صابرين شالع عنر إبن 

بلخطاب ملعب بلخيل - 30000 

فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

57077

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (018 شتن 4   04

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

 E3I بريفي   كونسولتين  أو3إي 

.CONSULTING PRIVE

غرض بلشركة بإيجاز : بستشالة, 

وجنيع  بلتكوين  بالدلبسات,  بلقيام 

بلخدمات في جنيع بمليادين..
مكرل   (  : عنوبن بملقر بالجتناعي 

إبن  عنر  شالع  صابرين  إقامة 

بلخطاب ملعب بلخيل - 30000 فاس 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد بقلو8 محند :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد بل 4بهمي عبد بلعالي :  500 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  محند  بقلو8  بلسيد 
بدل   حي  بلهالو�شي  بلتهامي  زنقة   1(

30000 فاس بملغرب.

بلعالي  عبد  بل 4بهمي  بلسيد 
03 زنقة وبكيدي بلسعادة  عنوبنه)ب) 

) 30000 فاس بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  محند  بقلو8  بلسيد 
بدل   حي  بلهالو�شي  بلتهامي  زنقة   1(

30000 فاس بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   05 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

018) تحت لقم -.
454I

مكتب معيشة للحسابات و برستشالبت بلجبائية

AZHA DAOUI
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
برستشالبت بلجبائية

حي بلسالم بلوك E  لقم )) -- سيدي 
سلينان ، 00)14، سيدي سلينان 

بملغرب
AZHA DAOUI شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل 
بجبي4بت بلوبد - 00)14 سيدي 

سلينان بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.1575

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   (0(0 شتن 4   (( في  بملؤلخ 
ذبت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 AZHA بلوحيد  بلشريك  ذبت 
 100.000 لأسنالها  مبلغ    DAOUI
بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن  دلهم 
00)14 سيدي   - دوبل بجبي4بت بلوبد 
حل   -  :  8 نتيجة  بملغرب  سلينان 

شركة.
دوبل  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
سيدي   14(00  - بلوبد  بجبي4بت 

سلينان بملغرب. 
و عين:

و  زهانة  عبدبلوبحد    بلسيد)ة) 
عنوبنه)ب) دوبل بجبي4بت بلوبد  00)14 
)ة)  سيدي سلينان بملغرب كنصفي 

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بسيدي سلينان  بتاليخ 06 
أكتوبر 0)0) تحت لقم 0)0)/16).
455I

GREEN LANDS BOUSKOURA

 GREEN LANDS
BOUSKOURA

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تعيين مسي4 جديد للشركة

GREEN LANDS BOUSKOURA
 bd zerktouni appt 6 ، ,46
20000، Casablanca maroc

  GREEN LANDS BOUSKOURA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

 46BD وعنوبن مقرها بإلجتناعي
 ZERKTOUNI ETAGE 6 20000

.CASABLANCA MAROC
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.4(7615

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تم تعيين  0) يوليوز  بملؤلخ في 
بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 
TRONBATI AHMED كنسي4 وحيد

تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 76)750.
457I

s2s consulting

 GLOBAL LOGISTIQUE ET
TRANSPORT

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
لفع لأسنا8 بلشركة

s2s consulting
عنالة AFA لقم 147 بلطابق بلثاني 
بلشقة )) شالع بملقاومة بلبيضاء ، 

3300)، بلبيضاء بملغرب
 GLOBAL LOGISTIQUE ET

 TRANSPORT
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شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 6) زنقة 

15 بلشقة 4 بلطابق ) بملجنوعة 6 

حي موالي لشيد - 3000) بلبيضاء 

بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.4(3619

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم   (0(0 شتن 4   18 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 

»900.000 دلهم« أي من »100.000 

عن  دلهم«   1.000.000« إلى  دلهم« 

إدماج بحتياطي أو ألباح أو    : طريق 

عالوبت إصدبل في لأس بملا8.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750194.

458I

CAF MANAGEMENT

 EMPREINTE
D›ARCHITECTES

شركة بلتضامن
تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

CAF MANAGEMENT

بلزنقة 37 بلرقم 17 حي بلهناء ، 

10)0)، بلدبل بلبيضاء بملغرب

 EMPREINTE D›ARCHITECTES

شركة بلتضامن

و عنوبن مقرها بالجتناعي 40 شالع 

بملقاومة - 0000) بلدبل بلبيضاء .

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.153(19

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 09 أكتوبر 019) تم تحويل 

بلشكل بلقانوني للشركة من »شركة 

بلتضامن« إلى »شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 30 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

دجن 4 019) تحت لقم 5430)7.

460I

ARCADA AGRI

اركدا اكري
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

ARCADA AGRI
 RESIDENCE SHEHRAZADE

 3,5ème ETAGE N° 22 PALMIERS
 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
بلكدب بكري شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة 
سومية بقامة شهرزبد 3 بلطابق 

بلخامس لقم )) بلنخيل  - 0000) 
بلدبل بلبيضاء بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.464517
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تنت   (0(0 شتن 4   (5 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
تفويت بلسيد )ة) جوبد باطي 333 
 1.000 أصل  من  بجتناعية  حصة 
حنان  )ة)  بلسيد  لفائدة   حصة 

بلخنال بتاليخ 5) شتن 4 0)0).
تفويت بلسيد )ة) جوبد باطي 333 
 1.000 أصل  من  بجتناعية  حصة 
عاد8  )ة)  بلسيد  لفائدة   حصة 

بلفشتالي بتاليخ 5) شتن 4 0)0).
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )441).
461I

s2s consulting

MILLENIUM TRANSIT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

s2s consulting
عنالة AFA لقم 147 بلطابق بلثاني 
بلشقة )) شالع بملقاومة بلبيضاء ، 

3300)، بلبيضاء بملغرب
MILLENIUM TRANSIT شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي مرس 
بلسلطان زبوية شالع بملقاومة 

ومحند بلسادس زنقة لبولن  بلرقم 
70 بقامة دسوطر بلطابق 4 بلشقة 

)1. - 3000) بلبيضاء بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.155075

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   (0(0 شتن 4   18 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
»600.000 دلهم« أي من »400.000 
عن  دلهم«   1.000.000« إلى  دلهم« 
إدماج بحتياطي أو ألباح أو    : طريق 

عالوبت إصدبل في لأس بملا8.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 00)750.

463I

.sté. fidev SARL - A.U

CENTRAL AMENAGEMENT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

.sté. fidev SARL - A.U
مكناس - 498 بديول بجدبد ببني 
بمحند ، 50000، مكناس بملغرب
 CENTRAL AMENAGEMENT

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي إقامة 
لميساء، بلطابق بلثالث، بلشقة 

لقم أ7 – شالع بلسعديين - 50000 
مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
50839

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (3
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CENTRAL AMENAGEMENT

بلبناء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

برشغا8  بلعنومية،  برشغا8  و 

أشغا8  بلتهيئة،  أشغا8  و  بملختلفة 

بلطرق وبلصرف بلصحي.

إقامة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بلشقة  بلثالث،  بلطابق  لميساء، 

 50000  - لقم أ7 – شالع بلسعديين 

مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : بلسيدة هند بلسا�شي  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلسيدة هند بلسا�شي  

لقم   194 زنقة  حي موالي عبد هللا، 

بلدبل   50000 بلشق  عين   -  166

بلبيضاء بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلنجناوي   محند  بلسيد 

زنقة  حي موالي عبد هللا،  عنوبنه)ب) 

 50000 عين بلشق   -  166 لقم   194

بلدبل بلبيضاء بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

06 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 3073.

464I
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CAF MANAGEMENT

 EMPREINTE
D›ARCHITECTES

شركة بلتضامن
تعيين مسي4 جديد للشركة

CAF MANAGEMENT
بلزنقة 37 بلرقم 17 حي بلهناء ، 
10)0)، بلدبل بلبيضاء بملغرب

  EMPREINTE D›ARCHITECTES
شركة بلتضامن

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 40 شالع 
بملقاومة - 0000) بلدبل بلبيضاء  

بملغرب .
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.153(19

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 09 أكتوبر 019) تم تعيين 
مسي4 جديد للشركة بلسيد)ة) بوزبع 

بدل كنسي4 وحيد
تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 30 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

دجن 4 019) تحت لقم 5430)7.
466I

SIVAL MAROC

SIVAL MAROC
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

SIVAL MAROC
لقم 13 زنقة أحند بملجاطي بقامة 
جبا8 برلب 1 بلطابق 8 معاليف ، 

0000)، بلدبل بلبيضاء بملغرب
SIVAL MAROC شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 13 
زنقة أحند بملجاطي بقامة جبا8 

برلب 1 بلطابق 8 معاليف - 0000) 
بلدبل بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
4757(3

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (1

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 SIVAL  : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها 

.MAROC

بستي4بد    : غرض بلشركة بإيجاز 

وتصدير جنيع بملنتجات أو بملوبد أو 

بلبضائع أو بملوبد من أي نوع.

 13 لقم   : عنوبن بملقر بالجتناعي 

جبا8  بقامة  بملجاطي  أحند  زنقة 

برلب 1 بلطابق 8 معاليف - 0000) 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بنطيبي  لطفي   بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بنطيبي  لطفي   بلسيد 

 ( لقم   ( عنالة ج أش  إقامة بلهناء 

بلدبل بلبيضاء   (0400 سيدي مومن 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بنطيبي  لطفي   بلسيد 

 ( لقم   ( عنالة ج أش  إقامة بلهناء 

بلدبل بلبيضاء   (0400 سيدي مومن 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749635.

467I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TLCY IMMO
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

TLCY IMMO شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 380 

بلطابق بالو8 تجزئة  سيدي سعيد 

بلدلبلكة بكادير - 80000 بكادير 

بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

44731

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   ((

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 TLCY  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.IMMO

منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
عقالي

عنوبن بملقر بالجتناعي : لقم 380 

سيدي سعيد  بلطابق بالو8 تجزئة  

بكادير   80000  - بكادير  بلدلبلكة 

بملغرب .

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد بلطيب بملسعودي  :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

بملسعودي   بلطيب  بلسيد 
بلوك  سعيد  سيدي  حي  عنوبنه)ب) 
بكادير   80000 بكادير  بلدلبلكة  ب 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بملسعودي   بلطيب  بلسيد 
عنوبنه)ب) حي سيدي سعيد بلوك ب 
بلدلبلكة بكادير 80000 بكادير بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   16 بتاليخ  بلتجالية باكادير  

0)0) تحت لقم )9674.
468I

SOCIETE FIDAV SARL

 STE AUTO ECOLE
 MASTOUR BROTHERS

SARL
إعالن متعدد بلقربلبت

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة بلسعديين عنالة 13 شقة 3 

بملدينة بلجديدة ، 50000، مكناس 
بملغرب

 STE AUTO ECOLE MASTOUR
BROTHERS SARL »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: لقم 

60 تجزئة تازي حي س س م ب ب - 
50000  مكناس بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 
.40463

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 10 مالس 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
17 حصة للسيد مستول عبد بلسالم 
بثنن حدد في 1700.00 دلهم لصالح 
بلسيدة نولة بعربب بلحاملة لبطاقة 
 D307413 لقم  بلوطنية  بلتعريف 
عبد  مستول  للسيد  حصة    17 و 
 1700.00 في  حدد  بثنن  بلسالم 
دلهم لصالح بلسيدة عائشة بلناجي 
بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 
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لقم D655531          بالتالي بلرأسنا8 

 10(00 حدد في  بالجتناعي للشركة  

 -  : بلتالي  بلشكل  على  موزع  دلهم 

51 حصة قينة  بلسيدة نولة بعربب 

بلسيدة   -  . دلهم    100 بلوبحدة  

قينة  حصة   51 بلناجي  عائشة 

بلوبحدة 100 دلهم .

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

بستقالة بملسي4 مستول عبد بلسالم 

و تعيين نولة بعربب كنسي4ة وحيدة 

للشركة وبإلمضاء لنولة بعربب

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :6-7 لقم  بند 

مايلي: تقسيم لأسنا8 بلشركة

على  ينص  بلذي   :16 لقم  بند 

مايلي: بلتسيي4 وبالمضاء

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

16 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 3313.

470I

بالتقان للحسابات

PROMOTEUR THAMANT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بالتقان للحسابات

)14 شالع مربكش بلطابق بلثاني 
لقم 5 ، 000)6، بلناظول بملغرب

    PROMOTEUR THAMANT

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي ببوجدبدن 

بلعروي -  550)6 بلناظول بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(0771

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   08

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.   PROMOTEUR THAMANT

منعش   -  : غرض بلشركة بإيجاز 

عقالي.

عنوبن بملقر بالجتناعي : ببوجدبدن 

بلعروي -  550)6 بلناظول بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد محند عنو :  1.000 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

حي  بلسيد محند عنو عنوبنه)ب) 

بلناظول   بلعروي  بلحديدية  بلسكة 

550)6 بلناظول بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

حي  بلسيد محند عنو عنوبنه)ب) 

بلناظول   بلعروي  بلحديدية  بلسكة 

550)6 بلناظول بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3368.

471I

FIDLOUK

SERALID TRANS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

FIDLOUK

16),شالع 0) غشت بلقصر بلكبي4 ، 

150)9، بلقصر بلكبي4 بملغرب

SERALID TRANS شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي �شي 

لحسن, ودبدية بلنخيل, لقم5) - 

16150 مشرع بلقصي4ي بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

375

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   30

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SERALID TRANS

نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

برشخاص.

حي �شي   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
 - لقم5)  بلنخيل,  ودبدية  لحسن, 

16150 مشرع بلقصي4ي بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 60.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد سربج خاليد :  600 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد سربج خاليد عنوبنه)ب) حي 
بملرجة شالع ببن لشد , زنقة جبل بلتي 

لقم 17 )9310 فنيدق بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد سربج خاليد عنوبنه)ب) حي 
بملرجة شالع ببن لشد , زنقة جبل بلتي 

لقم 17 )9310 فنيدق بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بلقصي4ي   بنشرع  بالبتدبئية 

13 أكتوبر 0)0) تحت لقم 00).

47(I

RIAD RADOUANE

PETROLIUM SABINA
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تغيي4 تسنية بلشركة

RIAD RADOUANE
 LOT MESK LIL N°94

 MOHAMMEDIA ، 20800،
mohammedia maroc

PETROLIUM SABINA شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بالجتناعي زنقة إفربن 
فيال بربدة لقم 1  - 0800) بملحندية 

بملغرب.
تغيي4 تسنية بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
(4051

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى   
تم تغيي4   (0(0 7) غشت  بملؤلخ في 
 PETROLIUM« تسنية بلشركة من 
 BERRADA LARBI« إلى   »SABINA

. »L’ESCALE
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 06 بتاليخ  باملحندية   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 55)1.

473I

palais des services comptables te fiscals

SHT NEGOCE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

 palais des services comptables
te fiscals

حي أمل1, عنالة ب, لقم)9, شقة8, 
تيط مليل, بلدبل بلبيضاء ، 6000)، 

بلدبل بلبيضاء بملغرب
SHT NEGOCE شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : حي أمل1, 
عنالة ب, لقم)9, شقة8, تيط مليل, 

بلدبل بلبيضاء - 6000) 
 بلدبل بلبيضاء بملغرب .
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قفل بلتصفية
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.431955
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   (0(0 شتن 4   (3 في  بملؤلخ 
ذبت  شركة   SHT NEGOCE حل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 
 100.000 لأسنالها  مبلغ  بلوحيد 
بإلجتناعي حي  دلهم وعنوبن مقرها 
أمل1, عنالة ب, لقم)9, شقة8, تيط 
6000)  بلدبل  مليل, بلدبل بلبيضاء - 
بلبيضاء بملغرب  نتيجة لقربل بلشريك 

بلوحيد.
و عين:

و  جنالي  حسن   بلسيد)ة) 
عنوبنه)ب) بملسجد بملركزي تيط مليل 
 CASABLANCA MAROC  (6000

كنصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
حي  وفي   (0(0 شتن 4   (3 بتاليخ 
عنالة  أمل1,  لحي  ب,  عنالة  أمل1, 
بلدبل  تيط مليل,  ب, لقم)9, شقة8, 
 CASABLANCA  (6000  - بلبيضاء 

بملغرب.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

يوليوز 0)0) تحت لقم 740153.
474I

LE PREMIER CONSEIL

 IBN OUHAZM AUTO
ECOLE PLUS

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 IBN OUHAZM AUTO ECOLE

PLUS شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
سعادة بقامة منال 3 لقم 14 بلعنالة 
167 مربكش 40000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

107113

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   14

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 IBN  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.OUHAZM AUTO ECOLE PLUS

مدلسة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

أو   سيالتين  ذبت  بلسيالبت  لقيادة 

أكث4 )قابضة وبحدة)..

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

سعادة بقامة منال 3 لقم 14 بلعنالة 

167 مربكش 40000 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99  سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ببن حزم  بلسيد مريم 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  ببن حزم  مريم  بلسيد 

بملسي4ة ) أ لقم 5)8 40000 مربكش 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  ببن حزم  مريم  بلسيد 

بملسي4ة ) أ لقم 5)8 40000 مربكش 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

)1 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 18)116.

475I

بالتقان للحسابات

SIDAL IMMOBILIERE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسي4 جديد للشركة
بالتقان للحسابات

)14 شالع مربكش بلطابق بلثاني 
لقم 5 ، 000)6، بلناظول بملغرب

SIDAL IMMOBILIERE  شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 
موالي مهدي لقم 6 بلناظول - 

000)6 بلناظول بملغرب.
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.1(509

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 14 أكتوبر 0)0) تم تعيين 
مسي4 جديد للشركة بلسيد)ة) بزلزبل 

بمينة كنسي4 آخر
تبعا إلقالة مسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3380.
476I

Audimi

MCDOMAR GROUP
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

MCDOMAR GROUP شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي موالي 
عبد هللا، زنقة 66 ،لقم 18، بلدبل 
بلبيضاء  - 0000) بلدبل بلبيضاء  

بملغرب .
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.94475

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   (0(0 شتن 4   (8 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
أي  دلهم«   15.560.000,00«

إلى  دلهم«   4.440.000,00« من 

عن طريق  دلهم«   (0.000.000,00«

:  إدماج بحتياطي أو ألباح أو عالوبت 

إصدبل في لأس بملا8.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 19 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750375.

477I

AMJ MANAGEMENT

 INTERNATIONAL TRADING

COMPANY NETWORK
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  باللدن  بقامة يامنة   ) بلطابق 

بالو8 لقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة بملغرب

 INTERNATIONAL TRADING

COMPANY NETWORK شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة)في طول 

بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 6) شالع 

بملرس سلطان بلطابق 1 بلشقة 

3 بالدبل بلبيضاء . - 0130) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.375(79

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

0)0) تقرل حل  19 ف 4بير  بملؤلخ في 

بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 

 INTERNATIONAL TRADING

مبلغ    COMPANY NETWORK
وعنوبن  دلهم   100.000 لأسنالها 

بملرس  شالع   (6 بإلجتناعي  مقرها 

بالدبل   3 بلشقة   1 بلطابق  سلطان 

بلبيضاء  بلدبل   (0130  -  . بلبيضاء 

بملغرب نتيجة 8 : بدون نشاط.

و حدد مقر بلتصفية ب 6) شالع 

بلشقة   1 بلطابق  سلطان  بملرس 

بلدبل   (0130  -  . بلبيضاء  بالدبل   3

بلبيضاء بملغرب. 
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و عين:
و  بلوبلي  أشرف    بلسيد)ة) 
عنوبنه)ب) ش سلطان موالي بلحسن 
تطوبن   93000 تطوبن    114 لقم 

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 7))750.
478I

STE AGEFICO SARL

B.K SOLUTION
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
)1 شالع عنر بلخيام بلطابق بلثاني 

لقم 4 ، 90000، طنجة بملغرب
B.K SOLUTION شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي عشوبة 
3 زنقة 7 لقم 71 - 90000 بملدينة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

108809
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   ((
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 B.K  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SOLUTION
تجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

جنيع بملوبد وبردوبت بل 4يكوالج.
عشوبة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بملدينة   90000  -  71 لقم   7 زنقة   3

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 50   : بلسيد خليلي محند لضا 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

50 حصة    : بلسيد بل 4بق عدنان 
بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

لضا  محند  خليلي  بلسيد 
 06 أكرم  بلحسني  بملجنع  عنوبنه)ب) 
 90000  (0 لقم   4 بلطابق  بحربلين 

طنجة بملغرب.
بلسيد بل 4بق عدنان عنوبنه)ب) حي 
بلبوغاز زنقة محند بن أحند بلبقا8 

لقم 8 90000 طنجة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
لضا  محند  خليلي  بلسيد 
 06 أكرم  بلحسني  بملجنع  عنوبنه)ب) 
 90000  (0 لقم   4 بلطابق  بحربلين 

طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   13 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 0)347).
479I

consultana

PROLAHMIDI
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

consultana
زنقة أحند بلطوقي،إقامة أولوق 

،بلطابق بلثالث،لقم 13 زنقة أحند 
بلطوقي،إقامة أولوق ،بلطابق 

بلثالث،لقم 13، 0080)، بلدبل 
maroc بلبيضاء

PROLAHMIDI شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة أحند 
بلتوكي إقامة أولوق بلطابق بلثالث 
لقم 13 بلدبل بلبيضاء 0080) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

473385

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   07

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PROLAHMIDI

منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي.

زنقة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بلطابق  أولوق  إقامة  بلتوكي  أحند 

بلثالث لقم 13 بلدبل بلبيضاء 0080) 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد لحسن بلحنيدي :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد لحسن بلحنيدي عنوبنه)ب) 

 5 لقم   B( عنالة   ( بلضحى  إقامة 

بلدبل بلبيضاء   (0400 سيدي مومن 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد لحسن بلحنيدي عنوبنه)ب) 

 5 لقم   B( عنالة   ( بلضحى  إقامة 

بلدبل بلبيضاء   (0400 سيدي مومن 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (3 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

شتن 4 0)0) تحت لقم -.

480I

بالتقان للحسابات

BF EXIM

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

بالتقان للحسابات

)14 شالع مربكش بلطابق بلثاني 

لقم 5 ، 000)6، بلناظول بملغرب

BF EXIM    شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة 

65 لقم 07 بوالد لحسن بلناظول - 

0)0)6 بلناظول بملغرب.

حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.14919

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 07 أكتوبر 0)0) تقرل حل 

 BF شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

 100.000 مبلغ لأسنالها       EXIM

دلهم وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة 

 - بلناظول  بوالد لحسن   07 لقم   65

 -  : بلناظول بملغرب نتيجة 8   6(0(0

مشاكل متنوعة.

زنقة  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

 - بلناظول  بوالد لحسن   07 لقم   65

0)0)6 بلناظول بملغرب. 

و عين:

و  بويلغنان  علي   بلسيد)ة) 

بويفرول  بني  بفرب  دوبل  عنوبنه)ب) 

بملغرب  بلناظول   6(000 بلناظول 

كنصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3374.

481I
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MCFISC

MON TECH
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

MCFISC
 JAMILA7 RUE 6 N 51 C D
 CASABLANCA ، 20440،

CASABLANCA MAROC
MON TECH شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بقامة 

بملدينة) بلشطر بلثاني بلعنالة 17 
بملتجر 6) بلدلوة - )0)6) بلدلوة 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.10789

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في )1 أكتوبر 0)0) تقرل حل 
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد MON TECH  مبلغ 
وعنوبن  دلهم   100.000 لأسنالها 
بملدينة)  بقامة  بإلجتناعي  مقرها 
بملتجر   17 بلعنالة  بلثاني  بلشطر 
بلدلوة بملغرب   (6(0(  - بلدلوة   (6
نتيجة 8 : لكود بلسوق و عدم بلقدلة 

على بملنافسة.
بقامة  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
 17 بلعنالة  بلثاني  بلشطر  بملدينة) 
بلدلوة   (6(0(  - بلدلوة   (6 بملتجر 

بملغرب. 
و عين:

و  محند  بوقصربي   بلسيد)ة) 
 38 زنقة  بلفقربء  دلب  عنوبنه)ب) 
بلبيضاء  بلدبل   (0550  7 بلرقم 

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
16 أكتوبر  بالبتدبئية ب 4شيد  بتاليخ 

0)0) تحت لقم 0)0)/1373.
48(I

FID INFO COM

 BRANDING

OPTIMIZATION
إعالن متعدد بلقربلبت

FID INFO COM

شالع موالي عبد بلعزيز بقامة 

بلرضوبن عنالة س مكتب لقم 

6 بلقنيطرة ، 14500، بلقنيطرة 

MAROC

 BRANDING OPTIMIZATION

»شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: مكتب 

لقم 4، كائن بالقنيطرة، بالطابق ما 

بين بلطابقين، زنقة بلي4موق، إقامة 

بلتيسي4، 15 و 17 - - بلقنيطرة 

بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.53415

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 09 شتن 4 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تحويل بملقر بإلجتناعي

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

توسيع بلنشاط بإلجتناعي لشركة

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي:  

إقالة مسي4

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

تحويل بملقر بإلجتناعي

بند لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

توسيع بلنشاط بإلجتناعي لشركة

على  ينص  بلذي   :14 لقم  بند 

مايلي:  إقالة مسي4

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 13 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3375.

483I

s2s consulting

AGRINOX
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

s2s consulting
عنالة AFA لقم 147 بلطابق بلثاني 
بلشقة )) شالع بملقاومة بلبيضاء ، 

3300)، بلبيضاء بملغرب
AGRINOX شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 75 شالع 
11 يناير بلطابق بالو8 بلشقة 169 - 

00)33 بلبيضاء بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.351971

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 10 ف 4بير 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
بالو8  بلطابق  يناير   11 شالع   75«
بلبيضاء   33(00  -  169 بلشقة 
موالي  بلتجالي  »بملركز  إلى  بملغرب« 
 (3300  -  14 لقم  بملحل  لشيد 

بلبيضاء  بملغرب«.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750189.
484I

FIDUCIARE ECF

 COORDINATE
ENGINEERING
إعالن متعدد بلقربلبت

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

 COORDINATE ENGINEERING
»شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: 46 شالع 
بلزلقطوني بلطلبق ) لقم 6 - 
0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.444(65

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 01 نون 4 019)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

من بلنظام برسا�شي   16 ثغيي4 بلبند 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :16 لقم  بند 

من  بلشركة  مشالكة  ستتم  مايلي: 

عناد  بلسيد  بلشركة  توقيع  خال8 

بو  ياسين  بلسيد مدجو  أو  بلسالمي 

بلسيد بكنال حسن

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 19 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )75037.

485I

AM CONSULTING

VISION
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

VISION  شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي   6) ، زنقة 

مرس بلسلطان، بلشقة 3،بلطابق 

برو8، - 0490) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.

لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.438747

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تم   (0(0 أكتوبر   1( في  بملؤلخ 

قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 

»400.000 دلهم« أي من »100.000 

عن  دلهم«   500.000« إلى  دلهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
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باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 19 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750354.

486I

KAMAR BENOUNA

  PASPA  MAROC
SUCCURSALE

إعالن متعدد بلقربلبت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
  PASPA  MAROC  SUCCURSALE

»شركة  بملساهنة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: 7 

بقامة لبمي زنقة سبتة - 0590) 
بلدبلبلبيضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.450(49
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 07 شتن 4 0)0)
تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بتاليخ 7 ستن 4 0)0) بلسيد فيتوليو 

 PAGANO« لويس مسيي4 للشركة
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
بلسيد  من  كل  جدد  منثلين  تعيين 
فاصالو باسكا8 بملزدبد في 11 يوليوز 
1973 في بوال بيطاليا بلعنوبن فيا فا8 
صاال كنسيلينا حامل   84036 مولو 
و   YB (479(99 لقم  بلسفر  جوبز 
 06 بلسيد بونوفريو نابولي بملزدبد في 
بيطاليا  فلولنس  في   1960 يوليوز 
بلعنوبن تجزئة بلحند لقم 9 فيال لقم 
7 -20600- عين بلسبع بلدبلبلبيضاء 
لقم  بلسفر  جوبز  حامل  بملغرب 

YA57100(8
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم 0: بلذي ينص على مايلي: 
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749343.

487I

LEGAL CONSULTING

SOVIAM
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

LEGAL CONSULTING
مسجد فاطنة بقشان باب 16 لقم 

18 حي بلنسيم ، 0180)، بلدبل 
بلبيضاء بملغرب

SOVIAM شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 9 زنقة 
البريي4 بقنة ياقوت شالع بلعنق - 

5610) بلدبلبلبيضاء تلنغرب.
تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.113387

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 9) شتن 4 0)0) تم  تحويل  
بملقر بالجتناعي بلحالي للشركة من »9 
زنقة البريي4 بقنة ياقوت شالع بلعنق 
إلى  تلنغرب«  بلدبلبلبيضاء   (5610  -
 - بلهناء  حي  بملدبغرة   36 زنقة   10«

0130) بلدبلبلبيضاء  بملغرب«.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 19 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750359.

488I

FUTURE CONSEIL

R.B CAR
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن تاشفين بلطابق 

برو8 ، 6100)، برشيد بملغرب
R.B CAR شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلطابق 
بلثاني بلرقم 6) طريق بوسكولة 
برشيد  - 1600) برشيد بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.11893

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 أكتوبر   1( في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
لحا8 فرطاس  )ة)  تفويت بلسيد 
أصل  من  بجتناعية  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة  بلسيد )ة) بدل 

فرطاس بتاليخ )1 أكتوبر 0)0).
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
15 أكتوبر  بالبتدبئية ب 4شيد  بتاليخ 

0)0) تحت لقم 1365.
489I

FIDUCIAIRE KHALID

TRANS HICHAM ET FILS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
TRANS HICHAM ET FILS شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : 16 طريق 
بلجامعة حي بلربيع حي بلهناء - وجدة 

- 60000 وجدة بملغرب.
قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
.3(389

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
0)0) تقرل حل  )1 غشت  بملؤلخ في 
شركة   TRANS HICHAM ET FILS
ذبت مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
 100.000 لأسنالها  مبلغ  بلوحيد 
 16 بإلجتناعي  دلهم وعنوبن مقرها 
طريق بلجامعة حي بلربيع حي بلهناء - 
60000 وجدة بملغرب نتيجة   - وجدة 

لعدم تحقيق بلهدف بلتجالي.
و عين:

و  بلبشي4  هشام   بلسيد)ة) 
حي  بلجامعة  طريق   16 عنوبنه)ب) 
 60000 وجدة   - بلهناء  حي  بلربيع 

وجدة بملغرب كنصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
بتاليخ )1 غشت 0)0) وفي بملغرب - 

60000 وجدة بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   08 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 57)).

490I

BADII COMPTABILITE ET CONSEIL

AFRICA GREEN TREND
إعالن متعدد بلقربلبت

 BADII COMPTABILITE ET

CONSEIL

  YSMINA 4 RUE 70 N°23

 CASABLANCA ، 20150،

CASABLANCA MAROC

AFRICA GREEN TREND »شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: 

مت4وبوليتان بلطابق 4 لقم 7 أ بلدبل 

بلبيضاء، بملغرب - 0100) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب. - 0100) بلدبل 

بلبيضاء، بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي:  

.463637

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في )) شتن 4 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بلجنع  بنقت�شى  حصص  تفويت 

بلعام بإلستثنائي بملؤلخ في )) شتن 4 

تفويت   : تنت بملصادقة على   (0(0

بلسيد )ة) سفيان مزوبل 00) حصة 

حصة   1.000 أصل  من  بجتناعية 

لولبن  غالسيا  )ة)  بلسيد  لفائدة 

بتاليخ )) شتن 4 0)0).

قربل لقم ) : بلذي ينص على مايلي: 

بإلستثنائي  بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

0)0) تم تعيين  )) شتن 4  بملؤلخ في 

مسي4 وحيد للشركة بلسيد)ة) لولبن 

لقبو8  تبعا  وحيد  كنسي4  غالسيا 

بستقالة بملسي4.بلسابق

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
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بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 
يبلغ لأس ما8 بلسهم مائة ألف دلهم 
وهو مقسم   ، دلهم)   100،000.00(
دلهم  مائة  بقينة  سهم   1000 إلى 
)100 دلهم) لكل سهم ، مرقنة من 1 
، مكتتب بالكامل ومدفوع   1000 إلى 
دلهم   100،000.00 أي.   ،  100٪
 Laurent مائة ألف دلهم).  • بلسيد(
مساهم في مجنوع سهم   ،  GARCIA

Eight Cent بقينة 1،000.00 سهم
على  ينص  بلذي   :15 لقم  بند 
لجنيع   ، قانوًنا  بلشركة  لتزم  مايلي: 
بالتوقيع   ، بها  بملتعلقة  برعنا8 
 Laurent بلسيد  على:   بلوحيد 
يحنل لقم بطاقة   ، بالغ   ،  GARCIA

C001719E بإلقامة
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم  39)750.
491I

كـــاشـوب

كـــاشـوب
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

كـــاشـوب
بقامة جوهرة أنفا عنالة أ زنقة 

الديويل ، 0370)، بلدبل بلبيضاء 
بملغرب

كـــاشـوب شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بقامة 

جوهرة أنفا عنالة -أ- زنقة الديويل - 
0370) بلدبل بلبيضاء  بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.130151
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل حل   (019 نون 4   14 بملؤلخ في 
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
مبلغ  كـــاشـوب   بلوحيد  بلشريك 
لأسنالها 00.000,00) دلهم وعنوبن 
مقرها بإلجتناعي بقامة جوهرة أنفا 
 (0370  - الديويل  زنقة  -أ-  عنالة 

بلدبل بلبيضاء  بملغرب نتيجة 8 : عدم 

تحقق بلهدف.

بقامة  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
جوهرة أنفا عنالة -أ- زنقة الديويل - 

0370) بلدبل بلبيضاء  بملغرب. 

و عين:

و  بنكي4بن  أمين   بلسيد)ة) 

عنوبنه)ب) 3 تجزئة حكينة كاليفولنيا 

بملغرب  بلبيضاء   بلدبل   (0150

كنصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بقامة   : بالتصفية  بملتعلقة  بلوثائق 
زنقة الديويل  -أ-  جوهرة أنفا عنالة 

بلدبل بلبيضاء 

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 0( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

يناير 0)0) تحت لقم 5831)6 .

49(I

OMNICOMPTA

SAVICULTURE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

OMNICOMPTA

97 شقة لقم 5 حي كرينة سال ، 

11010، سال بملغرب

SAVICULTURE شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 13 تجزئة 

بلخيام ) تنالة - 0)0)1 تنالة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

131005

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   (5

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SAVICULTURE
زلبعة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بإلستهالك  بيض  إنتاج   - بلدوبجن 

وتسويقه وتوزيعه. .
 13  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
تجزئة بلخيام ) تنالة - 0)0)1 تنالة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد بلصطيلي لحسن :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد بلصطيلي لحسن عنوبنه)ب) 
 1(0(0 09) حي كيش برودبية   لقم 

تنالة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد بلصطيلي لحسن عنوبنه)ب) 
 1(0(0 حي كيش برودبية   (09 لقم 

تنالة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   19 بتاليخ  بالبتدبئية بتنالة  

0)0) تحت لقم 36)1.
493I

STE TIB COMPT SARL AU

RELANCE TRAVAUX
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شالع بملرببطين وزنقة 

بلبخالي إقامة بغدبدي مكتب لقم 
05 ، 60000، وجدة بملغرب

RELANCE TRAVAUX شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 3) باحة 

سيدي زيان - 60000 وجدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

35785

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   18

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.RELANCE TRAVAUX

غرض بلشركة بإيجاز : نقل بلسلع 

لصالح بالخرين - هندسة مدنية.

3) باحة   : عنوبن بملقر بالجتناعي 

سيدي زيان - 60000 وجدة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بوزياني  بلدين  عالء  بلسيد 

دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بوزياني  بلدين  عالء  بلسيد 
 01 زنقة بكادير طابق   83 عنوبنه)ب) 

بلدبل   (0000 بنجدية بنفا   07 شقة 

بلبيضاء بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بوزياني  بلدين  عالء  بلسيد 
 01 زنقة بكادير طابق   83 عنوبنه)ب) 

بلدبل   (0000 بنجدية بنفا   07 شقة 

بلبيضاء بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   14 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 7)3).

494I
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EXCEL COMPTA SARL AU

عمر ايت الحاج
فسخ عقد تسيي4 حر رصل تجالي 

)برشخاص بلطبيعيون)
فسخ عقد تسيي4 حر رصل تجالي

عنر بيت بلحاج
 17 بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ في 
شتن 4 0)0)  تم فسخ عقد بلتسيي4 
بلحر بملوقع من طرف بلسيد)ة) عنر  
مالك)ة)  )بصفته)ب)  بلحاج  بيت 
لألصل بلتجالي) بلحامل)ة) للبطاقة 
  E168577 لقم   للتعريف  بلوطنية 
بملحندي  بلحي  بالعنوبن  بلقاطن)ة) 
 40000  -  3 لقم  بلرببعة  بلوحدة 
طالق   وبلسيد)ة)  بملغرب  مربكش 
حرب  مسي4)ة)  )بصفته)ب)  كريش 
بلوطنية  للبطاقة  بلحامل)ة)  )ة))  
للتعريف لقم  EE3(5478 بلقاطن)ة) 
 1898 بالعنوبن تجزئة بلعزوزية لقم 
وبملسجل  بملغرب  مربكش   4000  -
بالسجل بلتجالي باملحكنة بلتجالية 

بنربكش تحت  عدد 89604 .
495I

FIDUCIAIRE KHALID

OULAD SEDDIQ TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
 OULAD SEDDIQ TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : 36  حي 
بلريا�شي زنقة H3 - وجدة - 60000 

وجدة بملغرب.
قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
.(0517

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   (0(0 يوليوز   03 في  بملؤلخ 
 OULAD SEDDIQ TRAVAUX حل 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة مبلغ 
وعنوبن  دلهم   100.000 لأسنالها 
بلريا�شي  حي    36 بإلجتناعي  مقرها 
وجدة   60000  - وجدة   -  H3 زنقة 

بلهدف  لعدم تحقيق  نتيجة  بملغرب 

بلتجالي.

و عين:

و  قايدة  محند   بلسيد)ة) 

 - H3 عنوبنه)ب) 36  حي بلريا�شي زنقة

وجدة 60000 وجدة بملغرب كنصفي 

)ة) للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

36  حي  وفي   (0(0 يوليوز   03 بتاليخ 

 60000  - - وجدة   H3 بلريا�شي زنقة 

وجدة بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   07 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 37)).

496I

KAWASHOP

HOMETILES
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

HOMETILES

HOMETILES شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي )3 زنقة 

بلنفسج بقامة زيتونة بلطابق بلثاني 

لقم 1) بلدبل بلبيضاء - 0130) 

بلدبل بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

4753(5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   15

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.HOMETILES

غرض بلشركة بإيجاز : شربء وبيع 

نصف   ، بالجنلة  وبلبضائع  بلسلع 

جنلة و / أو للبيع بالتجزئة.

زنقة   3(  : عنوبن بملقر بالجتناعي 

بلنفسج بقامة زيتونة بلطابق بلثاني 
لقم 1) بلدبل بلبيضاء - 0130) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد محند بلربوي :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 500   : بلسيد عز بلدين بملغالي 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلربوي  محند  بلسيد 

 1( حي بلحدبدين تجزئة بلفرح لقم 

وزبن 00)16 وزبن بملغرب.

بلسيد عز بلدين بملغالي عنوبنه)ب) 

 13 بالحباس  تجزئة  بلحدبدين  حي 

وزبن 00)16 وزبن بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلربوي  محند  بلسيد 

 1( حي بلحدبدين تجزئة بلفرح لقم 

وزبن 00)16 وزبن بملغرب

بلسيد عز بلدين بملغالي عنوبنه)ب) 

 13 بالحباس  تجزئة  بلحدبدين  حي 

وزبن 00)16 وزبن بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 09 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749115.

497I

KAMAR BENOUNA

 PLANT AND SOURCING
SERVICES  ش م م

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

 PLANT AND SOURCING

SERVICES  ش م م  

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 7 
بقامة لبمي زنقة سبتة - 0590) 

بلدبلبلبيضاء بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.335(97

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تقرل حل  07 شتن 4  بملؤلخ في 
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
 PLANT AND بلوحيد  بلشريك 
م    م  ش    SOURCING SERVICES
مبلغ لأسنالها 50.000 دلهم وعنوبن 
بقامة لبمي زنقة   7 مقرها بإلجتناعي 
0590) بلدبلبلبيضاء بملغرب  سبتة - 

نتيجة 8 : عدم بلشغل .
 7 ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
 (0590  - سبتة  زنقة  لبمي  بقامة 

بلدبلبلبيضاء بملغرب. 
و عين:

و  بن سعيد   وسام    بلسيد)ة) 
لبمي زنقة سبتة  بقامة   7 عنوبنه)ب) 
بملغرب  بلدبلبلبيضاء   (0590

كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : 7 بقامة 

لبمي زنقة سبتة 
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )74934.

498I

smaticomp

 CRÊPERIE BOURHILAH
S.A.R.L A.U

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc
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 CRÊPERIE BOURHILAH S.A.R.L
A.U شركة ذبت مسؤولية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 1 شالع 
بسامة ببنزيد بلطابق بلثاني بملدينة 
بليسرئ نج حي بملعاليف - 0330) 

بلدبلبلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
476109

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   30
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 CRÊPERIE BOURHILAH S.A.R.L

.A.U
غرض بلشركة بإيجاز : كري 4ي .

شالع   1  : عنوبن بملقر بالجتناعي 
بملدينة  بلثاني  بلطابق  ببنزيد  بسامة 
 (0330  - بملعاليف  حي  نج  بليسرئ 

بلدبلبلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بولحيلة  بلدين  نول  بلسيد 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : بولحيلة  بلدين  نول  بلسيد   

1000 بقينة 100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بولحيلة  بلدين  نول  بلسيد 
عنوبنه)ب) حي بلسالم بليسر عنالة 11 
شقة 0) باللفة  0000) بلدبلبلبيضاء 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بولحيلة  بلدين  نول  بلسيد 

عنوبنه)ب) حي بلسالم بليسر عنالة 11 

شقة 0) باللفة  0000) بلدبلبلبيضاء 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 19 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750311.

499I

مكتب محاسبة

AGRICHAR SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عنالة 41 شقة ) زنقة عال8 بن عبد 

هللا ص.ب 00) بلرشيدية ، 004)5، 

بلرشيدية بملغرب

AGRICHAR SARL AU  شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي قصر 

بلقصبة بلجديدية مدغرة بلرشيدية  

- 000)5 بلرشيدية بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

14((5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   06

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. AGRICHAR SARL AU

: بيع بملوبد  غرض بلشركة بإيجاز 

بلفالحية 

بالست4بد وبلتصدير

بلوصاطة .

قصر   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلقصبة بلجديدية مدغرة بلرشيدية  

- 000)5 بلرشيدية بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلعيناني   بلدين  شرف  بلسيد 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلعيناني   بلدين  شرف  بلسيد 
 909 لقم   15 بملجنوعة  عنوبنه)ب) 
 5(000 بلرشيدية    01 عين بلعاطي 

بلرشيدية بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلعيناني   بلدين  شرف  بلسيد 
 909 لقم   15 بملجنوعة  عنوبنه)ب) 
 5(000 بلرشيدية    01 عين بلعاطي 

بلرشيدية بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالرشيدية   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 967.
500I

centre d’affaires sicilia

شركة نهضة اجبت
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

centre d›affaires sicilia
vn safi ، 46000، safi maroc

شركة نهضة بجبت شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلرقم )9 
بلوك )5 حي بلزهول بسفي - 46000 

بسفي بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

10185
 07 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 ف 4بير 
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

شركة   : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

نهضة بجبت.

بست4بد   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملالبس بلجاهزة.

عنوبن بملقر بالجتناعي : بلرقم )9 

بلوك )5 حي بلزهول بسفي - 46000 

بسفي بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 340   : بلربوي  يسرى  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد عبد بلرحنن بحند محند 

بحند :  330 حصة بقينة 100 دلهم 

للحصة .

هللا   عبد  م 4وك  بسامة  بلسيد 

عبد بلعزيز :  330 حصة بقينة 100 

دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلربوي  يسرى  بلسيدة 

بلرقم )9 بلوك )5 حي بلزهول بسفي 

46000 بسفي بملغرب.

بلسيد عبد بلرحنن بحند محند 

 5( بلوك   9( بلرقم  بحند عنوبنه)ب) 

حي بلزهول بسفي 46000 مصر مصر.

هللا   عبد  م 4وك  بسامة  بلسيد 

عبد بلعزيز عنوبنه)ب) بلرقم )9 بلوك 

مصر   46000 حي بلزهول بسفي   5(

مصر.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلربوي  يسرى  بلسيدة 

بلرقم )9 بلوك )5 حي بلزهول بسفي 

46000 بسفي بسفي

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

ف 4بير   07 بتاليخ  بالبتدبئية بآسفي  

0)0) تحت لقم -.

501I
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 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

TRAVAUX EL MAAYIR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

 CABINET COMPTABLE

TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD SULTAN MY

 M›HAMMED HAY EL HASSANI

BERKANE ، 60300، بركان بملغرب

TRAVAUX EL MAAYIR شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : لقم ) 
زنقة بالد بلخي4 حي برندلس بركان - 

63300 بركان بملغرب.

قفل بلتصفية
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.1889

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

019) تقرل حل  05 شتن 4  بملؤلخ في 

TRAVAUX EL MAAYIR شركة ذبت 

لأسنالها  مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 

مقرها  وعنوبن  دلهم   (.100.000
بلخي4  بالد  زنقة   ( لقم  بإلجتناعي 

بركان   63300  - بركان  برندلس  حي 

بلنهائية  اللتصيفة  نتيجة  بملغرب 

للشركة ذبت مسؤولية محدودة.

و عين:

و  بكوش  بوسيف   بلسيد)ة) 
تجزئة بالد   1 لقم   ( زنقة  عنوبنه)ب) 

بركان   63300 برندلس   بلخي4حي 

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

بلسيد)ة) مربد  بكوش و عنوبنه)ب) 
بلخي4حي  بالد  تجزئة   1 لقم   ( زنقة 

بملغرب  بركان   63300 برندلس  

كنصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

 ( لقم  وفي   (019 شتن 4   05 بتاليخ 
زنقة بالد بلخي4 حي برندلس  - 63300 

بركان بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

ف 4بير   1( بتاليخ  ب 4كان   بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم 77.

50(I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE AZOUR-TRANS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

SOCIETE AZOUR-TRANS شركة 
ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 13 

زنقة 3105 شالع مو�شى بن بلحسين 
بلدشي4ة بلجهادية عنالة بنزكان بيت 
ملو8 - 86360 بلدشي4ة بلجهادية 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
(1449

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   09
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SOCIETE AZOUR-TRANS
-نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملستخدمين لحساب بلغي4
بلعنليات  كل  عامة  -وبصفة 
بلتجالية و بلصناعية و بملالية بملنقولة 
و بلعقالية بلتي من شانها أن تساهم 

في تننية بلشركة.
 13 لقم   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
3105 شالع مو�شى بن بلحسين  زنقة 
بلدشي4ة بلجهادية عنالة بنزكان بيت 
بلجهادية  بلدشي4ة   86360  - ملو8 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد جامع بزول :  1.000 حصة 
بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

حي  عنوبنه)ب)  بزول  جامع  بلسيد 
بلدشي4ة   7 لقم   (17 زنقة  بملرس 
بلدشي4ة بلجهادية   86360 بلجهادية 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
حي  عنوبنه)ب)  بزول  جامع  بلسيد 
بلدشي4ة   7 لقم   (17 زنقة  بملرس 
بلدشي4ة بلجهادية   86360 بلجهادية 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
19 أكتوبر  بالبتدبئية بانزكان  بتاليخ 

0)0) تحت لقم 1797.
503I

LORAS

LORAS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

LORAS
 N°45 GROUPE 1 BD

 COLONEL ALLAM HAY SADRI
 CASABLANCA ، 20650،

CASABLANCA MAROC
LORAS شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 45 

مجنوعة 1 شالع بلعقيد بلعالم حي 
بلسدلي بلبيضاء - 0650) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.(33947

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل حل   (015 4) مالس  بملؤلخ في 
بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 
 100.000 لأسنالها  مبلغ    LORAS
 45 بإلجتناعي  دلهم وعنوبن مقرها 

شالع بلعقيد بلعالم حي   1 مجنوعة 
بلدبل   (0650  - بلبيضاء  بلسدلي 
توقف   :  8 نتيجة  بملغرب  بلبيضاء 

نشاط بلشركة.
 45 و حدد مقر بلتصفية ب لقم 
شالع بلعقيد بلعالم حي   1 مجنوعة 
بلدبل   (0650  - بلبيضاء  بلسدلي 

بلبيضاء بملغرب. 
و عين:

و  بلرب�شي  يونس   بلسيد)ة) 
عنوبنه)ب) بقامة فضاء بلشريفة ع ب 
شالع بلدبخلة حي بلشريفة بلبيضاء 
بملغرب  بلبيضاء  بلدبل   (0470

كنصفي )ة) للشركة.
و  سبتي  بلبشي4   بلسيد)ة) 
11 تجزئة بلزهرة  زنقة   31 عنوبنه)ب) 
بلدبل   (0470 بلبيضاء   1 بنالة 
بلبيضاء بملغرب كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

يونيو 015) تحت لقم 576874.

504I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE RABYAM
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسي4 جديد للشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE RABYAM  شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي مركز 
تجالي بملزبل تجزئة لقم 18 - 40000 

مربكش بملغرب.
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.60117
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بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

0)0) تم تعيين  )0 شتن 4  بملؤلخ في 

بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 

AMINE HAMZA كنسي4 وحيد

تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

15 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم )11631.

505I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

KEHAL MODE
شركة بلتضامن

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
لقم 8 بلطابق 5 بلشقة 9 بقامة 

بلحرية شالع فلسطين ، 30000، 

فاس بملغرب

KEHAL MODE شركة بلتضامن

وعنوبن مقرها بإلجتناعي محل 

تجالي كائن تجزئة جبل بثغات ) 

مستخرج من بلقطعة لقم 499 لقم 

) - 30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة بلتضامن 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

63899

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   03

برسا�شي لشركة بلتضامن باملنيزبت 

بلتالية:

شكل بلشركة : شركة بلتضامن.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 KEHAL : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.MODE

غرض بلشركة بإيجاز : بلخياطة.

محل   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 ( بثغات  جبل  تجزئة  كائن  تجالي 
499 لقم  مستخرج من بلقطعة لقم 

) - 30000 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 30.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

150 حصة    : كحل  بلسيدة ملياء 
بقينة 100 دلهم للحصة .

150 حصة    : بلسيدة نوب8 كحل 
بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيدة ملياء كحل عنوبنه)ب) زنقة 
فاس   30000 وبد فاس    64 لقم   3(

بملغرب.
عنوبنه)ب)  كحل  نوب8  بلسيدة 
تجزئة بلدولة بظهر   1 زنقة   03 لقم 

بلخنيس  30000 فاس بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيدة ملياء كحل عنوبنه)ب) زنقة 
فاس   30000 وبد فاس    64 لقم   3(

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   (3 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 96)).
506I

bemultico  بينولتيكو

مطبعة مرجان

IMPRIMERIE MARJANE 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

bemultico  بينولتيكو
لقم 106 شقة لقم 01 بلزيتون 

بملعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

 IMPRIMERIE مطبعة مرجان
MARJANE  شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 10) 
تجزئة بالحندية 3 طريق أكولبي 
مكناس - 50000 مكناس بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.(5517

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 1) ف 4بير 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
طريق   3 تجزئة بالحندية   (10 »لقم 
مكناس   50000  - مكناس  أكولبي 
تجزئة جنان   1(0 »لقم  إلى  بملغرب« 

مكناس    50000  - مكناس  بلزيتون 
بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
19 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 3318.

507I

FUDICAIRE ISMAILI

STE BENMAAIL SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي بلتقم بلوك ) لقم 07 بلسنالة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(000
STE BENMAAIL SARL AU شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بسكيكينة زنقة 10 لقم 1)1 
بلعيون - 70000 بلعيون بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
33417

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   1(
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BENMAAIL SARL AU
بالشغا8   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعامة.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بسكيكينة زنقة 10 لقم 1)1 بلعيون 

- 70000 بلعيون بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بنزبل  بلسيد بسناعيل 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بنزبل  بسناعيل  بلسيد 

تغزوت  بوبربهيم  عي�شى  بيت  غليل 

تنغي4 45800 تنغي4 بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بنزبل  بسناعيل  بلسيد 

تغزوت  بوبربهيم  عي�شى  بيت  غليل 

تنغي4 45800 تنغي4 بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 14 أكتوبر 

0)0) تحت لقم -.

508I

FUDICAIRE ISMAILI

STE OH SAHARA SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي بلتقم بلوك ) لقم 07 بلسنالة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(000

 STE OH SAHARA SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بسكيكينة زنقة 10 لقم 119 

بلعيون - 70000 بلعيون بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

334(3

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   1(

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
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عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.OH SAHARA SARL AU
بشغا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عامة.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بسكيكينة زنقة 10 لقم 119 بلعيون 

- 70000 بلعيون بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بحكو  حسن  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بحكو  حسن  بلسيد 
 1 بلشطر   67 بلرقم  بملنتزه  تجزئة  
مكناس   50000 مكناس  مجاط 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بحكو  حسن  بلسيد 
 1 بلشطر   67 بلرقم  بملنتزه  تجزئة  
مكناس   50000 مكناس  مجاط 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 14 أكتوبر 

0)0) تحت لقم -.
509I

ANEXIS CONSEIL

TG INDUSTRIE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

ANEXIS CONSEIL
)1 زنقة ص 4ي بوجنعة بلطابق 
بالو8 بلشقة 6 بلدبل بلبيضاء، 
Casablanca ،(0110 بملغرب
TG INDUSTRIE شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي )1, زنقة 
ص 4ي بوجنعة بلطابق برو8 شقة 
لقم 6 - 0110) بلدبل بلبيضاء بلدبل 

بلبيضاء.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.3(0389

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 19 أكتوبر 0)0) تقرل حل 
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
  TG INDUSTRIE بلوحيد  بلشريك 
دلهم   100.000 لأسنالها  مبلغ 
زنقة   ,1( بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن 
شقة  برو8  بلطابق  بوجنعة  ص 4ي 
0110) بلدبل بلبيضاء بلدبل   -  6 لقم 
تام عن  توقف   :  8 نتيجة  بلبيضاء 

بلنشاط.
و حدد مقر بلتصفية ب )1, زنقة 
شقة  برو8  بلطابق  بوجنعة  ص 4ي 
لقم 6 - 0110) بلدبل بلبيضاء بملغرب. 

و عين:
و  بملودي  معاد    بلسيد)ة) 
عنوبنه)ب) عين بلشق دلب بلخي4 زنقة 
بلبيضاء  بلدبل   (0470  19 لقم   8

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 08 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 748958.

510I

G.MAO.CCF

STE TAZANTOUTE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE (4

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE TAZANTOUTE شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 141  
طريق  بلجل حرشيت كنبي4 كرسيف 

35115 كرسيف بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.6(9

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 شتن 4   (( في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بلرحنان   عبد  )ة)  بلسيد  تفويت 
بجتناعية  حصة   495 بلسعيدي 
495 حصة لفائدة  بلسيد  من أصل 
شتن 4   (( بولسن بتاليخ  أحند   )ة) 

.(0(0
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 15 بتاليخ  بجرسيف   بالبتدبئية 
أكتوبر 0)0) تحت لقم 0)0)/894.

511I

FIDUPLUS

EURO VOLAILLES
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUPLUS
355 شالع محند بلخامس فضاء 

يسرى بلطابق 9 لقم )11 ، 0150)، 
بلدبلبلبيضاء بملغرب

EURO VOLAILLES شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 6)محج 
مي4 بلسلطان بلطابق برو8 بلشقة 
لقم 3 - 0160) بلدبلبلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
460(13

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 مالس   04
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 EURO : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.VOLAILLES

تسويق   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
وتوزيع بلكتاكيت.

6)محج   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
بلشقة  برو8  بلطابق  بلسلطان  مي4 
لقم 3 - 0160) بلدبلبلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  : بلرحيم   عبد  مهدب  بلسيد 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلرحيم   عبد  مهدب  بلسيد 
حبوس  ببن  زنقة   (74 عنوبنه)ب) 
بلجديدة    (4000 بلقدس  تجزئة 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلرحيم   عبد  مهدب  بلسيد 
حبوس  ببن  زنقة   (74 عنوبنه)ب)  
بلجديدة    (4000 بلقدس  تجزئة 

بملغرب

تم بإليدبع بلقانوني ب-  بتاليخ 06 
مالس 0)0) تحت لقم -.

51(I

G.MAO.CCF

TAZANTOUTE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسي4 جديد للشركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE (4

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

TAZANTOUTE  شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 141 طريق  
جل حرشيت  كنبي4 جرسيف 141 

طريق  جل حرشيت  كنبي4 جرسيف 
35115 فاس بملغرب.

تعيين مسي4 جديد للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.6(9
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بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 09 أكتوبر 0)0) تم تعيين 

بلسيد)ة)   للشركة  جديد  مسي4 

بولسن أحند كنسي4 وحيد

تبعا إلقالة مسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بجرسيف   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 0)0)/893.

513I

karama conseil

STE TP AMMEL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

karama conseil
لقم 33 بلشقة لقم 1 زنقة بسامة 

ببن زيد شالع بلجيش بمللكي فاس ، 

30000، فاس بملغرب

STE TP AMMEL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 1 

عنالة 33 زنقة بسامة ببن زيد شالع 

جيش بمللكي فاس - 30000 فاس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

64319

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (9

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 STE TP : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.AMMEL

نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

نقل   / بلحضري  بملسافرين/بلنقل 

بلبضائع /بلنقل بين بملدن.
 1 لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
33 زنقة بسامة ببن زيد شالع  عنالة 

فاس   30000  - فاس  بمللكي  جيش 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : بلسيد خالد نيت بهندن 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد زهي4 بلحنومي :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد خالد نيت بهندن عنوبنه)ب) 

طريق   ( تغات  تجزئة   346 بلرقم 

 30000 مكناس بلطابق بالو8 فاس 

فاس بملغرب.

عنوبنه)ب)  بلحنومي  زهي4  بلسيد 

بلوك ب حي بلوفاق زوبغة   (66 لقم 

فاس 30000 فاس بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد خالد نيت بهندن عنوبنه)ب) 

طريق   ( تغات  تجزئة   346 بلرقم 

 30000 مكناس بلطابق بالو8 فاس 

فاس بملغرب

عنوبنه)ب)  بلحنومي  زهي4  بلسيد 

بلوك ب حي بلوفاق زوبغة   (66 لقم 

فاس 30000 فاس بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   16 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)0)/708).

514I

STE PRO-CONSULTING

بريفيليت رونسنيومو
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

STE PRO-CONSULTING

15 شالع جنا8 بلدين بالفغاني 

بلطابق بالو8 بلرقم 3 ، 60000، 

وجدة بملغرب

بريفيليت لونسنيومو  شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة  
جنا8 بلدين بفغاني طابق 1 شقة 
 OUJDA-ANGAD 60000 3 لقم

OUJDA-ANGAD بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
35803

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   05
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

بريفيليت لونسنيومو .
غرض بلشركة بإيجاز : دلبسة عن  

بعد .
زنقة    : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
شقة   1 طابق  بفغاني  بلدين  جنا8 
 OUJDA-ANGAD 60000  3 لقم 

OUJDA-ANGAD بملغرب .
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 100   : هشام  مصباح  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  هشام  مصباح  بلسيد 
94600 شوبزي لولوب   شوبزي لولوب  

فرنسا .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  هشام  مصباح  بلسيد 
94600 شوبزي لولوب   شوبزي لولوب  

فرنسا
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   16 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 347).

515I

أسناء ميديا

BATIMENTS KAMOUNI
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

أسناء ميديا
شالع صهيب بلرومي بلوك 39 بلرقم 

0) بل 4نو�شي بلبيضاء، 0000)، 
بلبيضاء بملغرب

BATIMENTS KAMOUNI  شركة 
ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 81 شالع 

بملقاومة  بلطابق 6 لقم 11 - 0000) 
بلدبل بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
47(849

 08 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 شتن 4 
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. BATIMENTS KAMOUNI
بلت4ويج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعقالي 
أشغا8 بلبناء 

بيع موبد بلبناء وبلألعنا8 بملوبزية.
81 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 
بملقاومة  بلطابق 6 لقم 11 - 0000) 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محند   كنون  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
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عنوبنه)ب)  محند   كنون  بلسيد 

فرينيانو   1(( فيا فيتوليو بينانويل 

كاسي4طا  0000) . بيطاليا .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  محند   كنون  بلسيد 

فرينيانو   1(( فيا فيتوليو بينانويل 

كاسي4طا 0000) . بيطاليا 

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

شتن 4 0)0) تحت لقم -.

516I

HORIZON LINES SARL

Z. BEAUTY
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL

شالع محند بليزيدي، إقامة 

برندلس، بلوك H، بلطابق بلثاني، 
لقم 11 ، 93040، تطوبن بملغرب

Z. BEAUTY شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 9 

أبريل، إقامة وسيم، بلطابق بلثالث، 
لقم 5 - 93000 تطوبن بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(7719

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (1

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 Z.  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BEAUTY

مركز   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

للتجنيل.

 9 شالع   : عنوبن بملقر بالجتناعي 

أبريل، إقامة وسيم، بلطابق بلثالث، 
لقم 5 - 93000 تطوبن بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 50.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : بلسعيدي  زكية  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيدة زكية بلسعيدي عنوبنه)ب) 

 ،15 طابق   ،( عنالة  بولدو،  شالع 

بلبيضاء  بلدبل   (0000  14 شقة 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيدة زكية بلسعيدي عنوبنه)ب) 

 ،15 طابق   ،( عنالة  بولدو،  شالع 

بلبيضاء  بلدبل   (0000  14 شقة 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بتطوبن  بتاليخ 08 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 4695.

517I

RADFID

مجموعة املدارس الحرة مونتانا
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

RADFID

 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

مجنوعة بملدبلس بلحرة مونتانا 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 3) زنقة 
بوليد بلطابق 3 لقم 5 بلصخول 

بلسودبء  - 0000) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

475587

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (1

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

مجنوعة بملدبلس بلحرة مونتانا.

بلتعليم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلحر .
زنقة   (3  : عنوبن بملقر بالجتناعي 
بلصخول   5 لقم   3 بلطابق  بوليد 

بلبيضاء  بلدبل   (0000  - بلسودبء  

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

4.600.000 دلهم، مقسم كالتالي:

  : بإلدلي�شي  جنا8  سالة  بلسيدة 

500 حصة بقينة 100 دلهم للحصة 

بلسيدة  سوسن جنا8 بإلدلي�شي :  

500 حصة بقينة 100 دلهم للحصة 

 : بلسيدة سالة جنا8 بإلدلي�شي   

500)) بقينة 100 دلهم.

بلسيدة  سوسن جنا8 بإلدلي�شي : 

500)) بقينة 100 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بإلدلي�شي  جنا8  سالة  بلسيدة 

 70 ) شالع س لقم  أمنية  عنوبنه)ب) 

 (0000 عين بلسبع    ( بلشفشاوني 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.

بلسيدة  سوسن جنا8 بإلدلي�شي 

 70 ) شالع س لقم  أمنية  عنوبنه)ب) 

 (0000 عين بلسبع    ( بلشفشاوني 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بإلدلي�شي  جنا8  سالة  بلسيدة 

 70 ) شالع س لقم  أمنية  عنوبنه)ب) 

 (0000 عين بلسبع    ( بلشفشاوني 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.

بلسيدة  سوسن جنا8 بإلدلي�شي 

 70 ) شالع س لقم  أمنية  عنوبنه)ب) 

 (0000 عين بلسبع    ( بلشفشاوني 

بلدبل بلبيضاء بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 13 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم -.

518I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

أعمال الشرق

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

 CABINET COMPTABLE

TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD SULTAN MY

 M›HAMMED HAY EL HASSANI

BERKANE ، 60300، بركان بملغرب

أعنا8 بلشرق شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 14 

مكرل زنقة بلسلينانية حي بلفتح  - 

63300 بركان بملغرب.

حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.1181

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائيا 

تقرل حل   (0(0 ف 4بير   (7 ملؤلخ في 

بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 

لأسنالها  مبلغ  بلشرق   أعنا8 

مقرها  وعنوبن  دلهم   100.000

زنقة  مكرل   14 لقم  بإلجتناعي 

 63300  - بلفتح   حي  بلسلينانية 

بركان بملغرب نتيجة 8 : بلحل بملسبق 

للشركة.

 14 و حدد مقر بلتصفية ب لقم 

بلفتح  حي  بلسلينانية   زنقة  مكرل 

بركان - 63300 بركان بملغرب. 
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و عين:
محروك محند    بلسيد)ة) 
نوبزي   93130 فرنسا  عنوبنه)ب)  و   
لوسيك فرنسا كنصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
لقم   : بالتصفية  بملتعلقة  بلوثائق 
14 مكرل زنقة بلسلينانية حي بلفتح 

بركان
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
مالس   1( بتاليخ  ب 4كان   بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم 147.
519I

AMDEM

OPAL PRO-INSPIR
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

AMDEM
 AV ABDELKRIM EL KHATTABI
 RUE HASSAN BEN M’BAREK
 RES EL KHATTABIA IMM B

 1er ETG N°3 MARRAKECH. ،
40000، MARRAKECH MAROC
OPAL PRO-INSPIR شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة 
سومية بقامة شهرزبد 3 بلطابق 
5 لقم )) بلنخيل بلدبلبلبيضاء 

بلدبلبلبيضاء 0300) بلدبلبلبيضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
466935

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   19
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 OPAL  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.PRO-INSPIR
وكالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلتوبصل و بالشهال .
زنقة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلطابق   3 شهرزبد  بقامة  سومية 
بلدبلبلبيضاء  بلنخيل   (( لقم   5
بلدبلبلبيضاء   (0300 بلدبلبلبيضاء 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  مفتوح  وفاء  بلسيدة 

مربكش 40000 مربكش بملغرب .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  مفتوح  وفاء  بلسيدة 

مربكش 40000 مربكش بملغرب 
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (3 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

يوليوز 0)0) تحت لقم 9)150.

5(0I

UNIVERS SAKOUM D’ECLAIRAGE SARL

 UNIVERS SAKOUM
D’ÉCLAIRAGE SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

 UNIVERS SAKOUM
D’ECLAIRAGE SARL

 BLOC 4, IM. U, APT 202,
 RESIDENCE NASSIM AL BAHR

 7 , BOUKNADEL - SALE،
11000، SALE maroc
 UNIVERS SAKOUM

D’ÉCLAIRAGE SARL شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي :  بلوك 4، 
عنالة U، شقة )0)، إقامة نسيم 
بلبحر7، بوقناد8 – سال -بملغرب - 

11000 سال بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

3(111

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   (4

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

 UNIVERS SAKOUM  :

.D’ÉCLAIRAGE SARL

بلتجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وبيع وتوزيع  شربء  بلعامة للعقاقي4، 

وملحقات  بردوبت  جنيع  وتسويق 

بإلضاءة وبلسباكة وبرجهزة ومعدبت

بإلضاءة  وبلصيانة،  بلبناء   

وبلكهرباء وبرجهزة بلكهربائية، جنيع 

بلبناء  أعنا8  موبد  بلبناء،  منتجات 

وبلصيانة بملختلفة،

أنوبع  جنيع  وتصدير  بستي4بد 

بللوبزم وبردوبت وقطع بلغيال وبملوبد 

بملتنوعة بملعنية – 

 برجهزة بمللحقات وبملوبد بملتعلقة 

بالهدف  مباشرة  غي4  أو  مباشرة 

بالجتناعي بقتناء أو تأجي4 جنيع موبد 

ومركبات  بلبستنة  وأدوبت  بلبناء 

لنقل بلبضائع  

 – عنوًما جنيع بملعامالت بملالية 

وبلتجالية وبلصناعية وبرولبق بملالية 

وبلعقالبت بملرتبطة بشكل مباشر أو 

غي4مباشر بتحقيق بلهدف بالجتناعي 

رغربض مناثلة أو ذبت صلة

بلوك    :  : عنوبن بملقر بالجتناعي 

4، عنالة U، شقة )0)، إقامة نسيم 

 - -بملغرب  سال   – بوقناد8  بلبحر7، 

11000 سال بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 90.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

محند  ساكوم  بلسيد - 

دلهم   60.000 حصة بقينة   600   :

للحصة .

سعيد  ساكوم  بلسيد - 

دلهم   30.000 حصة بقينة   300   :

للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  سعيد  ساكوم  بلسيد 

 Lot Youssra et Zarkaa n°97,

 route de Mehdia- Salé. 11000

سال بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

محند  ساكوم  بلسيد - 

 Lot Saïd Hajji, N°1399- (عنوبنه)ب

Salé 11000 سال بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   1( بتاليخ  بسال   بالبتدبئية 

.RC3(111 0)0) تحت لقم

5(1I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

TRADEPLAT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

بقامة لينا بلرقم 76 زبوية شالع 

طانطان وشالع لبنان لطابق بلتاسع 

طنجة ، 90000، طنجة بملغرب

TRADEPLAT شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي قطعة 

095) حي بني سعيد بوعنال  حي 

كزناية سابقا - 90130 طنجة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

108941
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   19

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.TRADEPLAT

بشغا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تركيب بلرخام

أعنا8 بلحفر، تسرب بملياه

بلطالء  أعنا8  بلديكول  أعنا8 

تركيب بلزليج وآحجال بلديكول.

قطعة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

حي  بوعنال   سعيد  بني  حي   (095

كزناية سابقا - 90130 طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلسيد بلعربي بومنجل 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد بلعربي بومنجل عنوبنه)ب) 

بن  بلعزيز  عبد  زنقة  بلبوغاز  حي 

طنجة   90000  51 لقم  شقرون 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد بلعربي بومنجل عنوبنه)ب) 

بن  بلعزيز  عبد  زنقة  بلبوغاز  حي 

طنجة   90000  51 لقم  شقرون 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   16 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 34838).

5((I

NADOFISC SARL

RIFOTRANS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

NADOFISC SARL
شالع 3 مالس زنقة قرطبة عنالة 
7 شقة لقم ) بلناضول ، 000)6، 

بلناضول بملغرب
RIFOTRANS شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بلجيش بمللكي لقم 410 بلناظول - 
999)6 بلناظول بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
(0735

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   14
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.RIFOTRANS
-بلنقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بل 4ي بلدولي للبضائع.
-نقل بلبضائع لآلخرين.

-بستي4بد و تصدير..
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 - بلناظول   410 لقم  بمللكي  بلجيش 

999)6 بلناظول بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد سعيد دودوح :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
 500   : بخوبجي  نادية  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  دودوح  سعيد  بلسيد 
 6(999 بلناظول   4( شالع لندن لقم 

بلناظول بملغرب.

بخوبجي عنوبنه)ب)  نادية  بلسيدة 
شالع بملسي4ة لقم 05 بلناظول 999)6 

بلناظول بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  دودوح  سعيد  بلسيد 
 6(999 بلناظول   4( شالع لندن لقم 

بلناظول بملغرب
بخوبجي عنوبنه)ب)  نادية  بلسيدة 
شالع بملسي4ة لقم 05 بلناظول 999)6 

بلناظول بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالناضول  بتاليخ 3) شتن 4 

0)0) تحت لقم 3178.

5(3I

AUDEC EXPERTISE

 SOCIETE FRANCO
 MAROCAINE DE

LOGISTIQUE
شركة بملساهنة
تغيي4 بلسنة بملالية

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,((3
 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
 SOCIETE FRANCO

 MAROCAINE DE LOGISTIQUE
»شركة بملساهنة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: منطقة 
تجهيز بلصادلبت بلنوبصر0000) 

بلدبلبلبيضاء - 0000) بلدبلبلبيضاء 
بملغرب.

»تغيي4 بلسنة بملالية«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.359303
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 0) يوليوز 0)0)
 1 إلى  بملالية:  بلسنة  تغيي4  تقرل 

يناير بلى غاية 30 شتن 4.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750181.

5(4I

OSCAR INVEST    SARL

 CONCASSAGE BNI KHALED

ET TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

OSCAR INVEST    SARL

104 شالع عال8 بن عبد هللا لقم 14 

، 60000، وجدة بملغرب

 CONCASSAGE BNI KHALED ET

TRAVAUX شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 39 زنقة 

بلسنابل حي بالندلس  - 60000 

وجدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

35797

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   11

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

 CONCASSAGE BNI KHALED ET

.TRAVAUX

بستغال8   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملحاجر - تكسي4 وسحق بلصخول.
زنقة   39  : عنوبن بملقر بالجتناعي 

 60000  - بالندلس   حي  بلسنابل 

وجدة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : بلوزبني  ياسين  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

500 حصة    : بلسيد محند بلحر 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
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عنوبنه)ب)  بلوزبني  ياسين  بلسيد 
بلشقة  زبيد  ببن  بوساما  زنقة   137
بلبيضاء  بلدبل   (0330 بملعاليف   5

بملغرب.
حي  بلسيد محند بلحر عنوبنه)ب) 
بلنخلة زنقة  5 لقم 7 65450 بلعيون 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلوزبني  ياسين  بلسيد 
بلشقة  زبيد  ببن  بوساما  زنقة   137
بلبيضاء  بلدبل   (0330 بملعاليف   5

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية بوجدة  بتاليخ - تحت لقم -.
5(5I

موثق

 لكسوري فيال  ش.م.م ذات 
 LUXURY   الشريك الوحيد

VILLA SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

موثق
448 شالع محند بلخامس وزنقة 
الون بقامة صوفيا بلثانية بلطابق 
بلرببع لقم 11 بلبيضاء ، 0300)، 

بلدبل بلبيضاء بملغرب
 لكسولي فيال  ش.م.م ذبت بلشريك 

 LUXURY VILLA SARL   بلوحيد
AU شركة ذبت مسؤولية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي  

بلبيضاء,9,شالع نيس, بلطابق 
برل�شي, حي بولكون - 5)00) 

بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475651

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   14
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

لكسولي فيال  ش.م.م ذبت بلشريك 

 LUXURY VILLA SARL بلوحيد   

.AU

بإلنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعقالي.

  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بلطابق  نيس,  بلبيضاء,9,شالع 

 (00(5  - بولكون  حي  برل�شي, 

بلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

ش.م.م  لكسولي فيال   بلشركة  

 LUXURY بلوحيد    بلشريك  ذبت 

حصة   VILLA SARL AU :  1.000

بقينة 100 دلهم للحصة .

لكسولي فيال  ش.م.م  بلشركة    

 LUXURY بلوحيد    بلشريك  ذبت 

VILLA SARL AU : 1000 بقينة 100 

دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

ش.م.م  لكسولي فيال   بلشركة  

 LUXURY بلوحيد    بلشريك  ذبت 

عنوبنه)ب)    VILLA SARL AU

بلطابق  نيس,  بلبيضاء,9,شالع 

برل�شي, حي بولكون 5)00) بلبيضاء 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد محسن بلكنوني عنوبنه)ب) 
شقة   1 زنقة باب بملندب طابق   16
 (00(5 بلبيضاء  بلدبل  لبسين   1

بلبيضاء  بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749594.

5(6I

MULTI ASSISTANCE SARL

NODA TRANS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

MULTI ASSISTANCE SARL
 17RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE N°31 ،
90020، TANGER MAROC
NODA TRANS شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بلحريري إقامة حلينة بلطابق برو8 

لقم 17 - 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
103065

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 يناير   03
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 NODA : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.TRANS
بلنقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلطرقي بلوطني و بلدولي للبضائع
بلتصدير و بإلست4بد.

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلحريري إقامة حلينة بلطابق برو8 

لقم 17 - 90000 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
كلثوم  أم  خضالي  بلسيدة 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
كلثوم  أم  خضالي  بلسيدة 

طنجة   90000 طنجة  عنوبنه)ب) 
بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وموبطن مسي4ي بلشركة:

كلثوم  أم  خضالي  بلسيدة 
طنجة   90000 طنجة  عنوبنه)ب) 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
يناير   14 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 349.
5(7I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

HIBAD TRAVAUX
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

 CABINET COMPTABLE
TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD SULTAN MY
 M›HAMMED HAY EL HASSANI
BERKANE ، 60300، بركان بملغرب
HIBAD TRAVAUX شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي : دوبل 
بلشويحية أكليم  - 50)63 بكليم 

بملغرب.
قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
.3979

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
019) تقرل حل  10 شتن 4  بملؤلخ في 
ذبت  شركة   HIBAD TRAVAUX
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 
 90.000 لأسنالها  مبلغ  بلوحيد 
دلهم وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل 
بكليم   63(50  - أكليم   بلشويحية 
بلنهائية  للتصفية  نتيجة  بملغرب 

للشركة.
و عين:

بلربي�شي  بلناصر   عبد  بلسيد)ة) 
أكليم  بلشويحية  دوبل  عنوبنه)ب)  و 
)ة)  كنصفي  بملغرب  أكليم   63(50

للشركة.
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و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
دوبل  وفي   (019 شتن 4   10 بتاليخ 
أكليم   63(50  - أكليم  بلشويحية 

بملغرب.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
ف 4بير   10 بتاليخ  ب 4كان   بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم )7.
5(8I

AMC-PLUS CONSULTING

AMI-MKS KHAWA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

AMC-PLUS CONSULTING
 IBN SINA II IMM C4 MG 23
 AVENUE ALAL AL FASSI VN ،

50010، MEKNÈS MAROC
AMI-MKS KHAWA شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 45 حي 
بلبساتين عين تاوجطات - 51100 

بلحاجب بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

51013
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (4
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
AMI-  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.MKS KHAWA
تجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بآلالت بملحنولة.
 45 لقم   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
حي بلبساتين عين تاوجطات - 51100 

بلحاجب بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد حسن بلخوب :  750 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 (50   : بلعرو�شي  خالد  بلسيد 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلخوب  حسن  بلسيد 
45 حي بلبساتين عين تاوجطات  لقم 

51100 بلحاجب بملغرب.
بلسيد خالد بلعرو�شي عنوبنه)ب) 
بيت  جناعة  بمحند  بيت  دوبل 

بوبيدمان 51100 بلحاجب بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلخوب  حسن  بلسيد 
45 حي بلبساتين عين تاوجطات  لقم 

51100 بلحاجب بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
16 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 3308.
5(9I

STE ARSALAN CHAOUIA

GRAN FRUIT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
توسيع نشاط بلشركة 

STE ARSALAN CHAOUIA
شالع بلجيش بمللكي حي بملعطي لقم 
 SETTAT ،(6000 ، 843 163 ص.ب

MAROC
GRAN FRUIT شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بالجتناعي بملنطقة 

بلصناعية لقم )15 - 6000) 
سطات بملغرب.

توسيع نشاط بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.6089
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تنت   (0(0 أكتوبر   08 في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتالية  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :
بستي4بد و تصدير .

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
بالبتدبئية بسطات  بتاليخ 15 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 0)/6)11.
530I

مركز بلتكوين كابو8 شركة دبت بملسؤولية بملحدودة

مركز التكوين كابول
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

مركز بلتكوين كابو8 شركة دبت 

بملسؤولية بملحدودة

شالغ كلبو8 زنقة بلتفاحة لقم 15 

بلطابق بلتاني ، 93000، تطوبن 

بملغرب

مركز بلتكوين كابو8 شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طول 

بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

كابو8 زنقة بلتفاحة لقم 15 بلطابق 

بلتاني - 93000 تطوبن بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.((483

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

019) تقرل حل  31 دجن 4  بملؤلخ في 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة مركز 

بلتكوين كابو8  مبلغ لأسنالها 90.000 

دلهم وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بلطابق   15 كابو8 زنقة بلتفاحة لقم 

بلتاني - 93000 تطوبن بملغرب نتيجة 

8 : فشل بلشركة.

شالع   ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

كابو8  زنقة بلتفاحة لقم 15 بلطابق 

بلتاني - 93000 تطوبن بملغرب. 

و عين:

بلسيد)ة) عهد  بلتولي و عنوبنه)ب) 

 15 شالع غرناطة زنقة بلنفاحة لقم 

بلطابق بلثاني  93000 تطوبن بملغرب 

كنصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

يناير   15 بتاليخ  بالبتدبئية بتطوبن  

0)0) تحت لقم 0065.

531I

بملركز بلجهوي لالستثنال لجهة دلعة تافياللت ملحقة 

ولزبزبت

SOCIÉTÉ LALWAH SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بملركز بلجهوي لالستثنال لجهة دلعة 
تافياللت ملحقة ولزبزبت

شالع موالي لشيد عنالة دبدس 
بلطابق بالو8 ولزبزبت، 45000، 

ولزبزبت بملغرب
  SOCIÉTÉ LALWAH SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بوهرو 
بكنيون  - )4530 تنغي4 بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
871

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   05
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. SOCIÉTÉ LALWAH SARL AU
مقاو8   *  : غرض بلشركة بإيجاز 

أسقف أوبلجبص 
*مقاو8  صباغة بلعنالبت .

بوهرو   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بكنيون  - )4530 تنغي4 بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

  : ببربهيم   لحسن  بيت  بلسيد 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
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ببربهيم   لحسن  بيت  بلسيد 
 4530( بكنيون   بوهرو  عنوبنه)ب) 

تنغي4 بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
ببربهيم  لحسن  بيت  بلسيد 
 4530( بكنيون  بوهرو  عنوبنه)ب) 

تنغي4 بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   16 بتاليخ  بالبتدبئية بتنغي4  

0)0) تحت لقم -.
53(I

موثق

ساتيان إنفست ش.م.م
-SATYANE INVEST SARL AU  
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

موثق
448 شالع محند بلخامس وزنقة 
الون بقامة صوفيا بلثانية بلطابق 
بلرببع لقم 11 بلبيضاء ، 0300)، 

بلدبل بلبيضاء بملغرب
ساتيان إنفست ش.م.م ذبت 
 SATYANE  بلشريك بلوحيد

INVEST SARL AU-  شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 

بلبيضاء,59,شالع بلزلقطوني, إقامة 
بلزهول, بلطابق بلثامن, بلرقم4) - 

5)00) بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475331

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   14
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

بإلقتضاء بنختصر تسنيتها : ساتيان 
إنفست ش.م.م ذبت بلشريك بلوحيد  

. -SATYANE INVEST SARL AU
:  بإلنعاش  غرض بلشركة بإيجاز 
وتسيي4  كربء  شربء  بيع  بلعقالي 

بلعقالبت.
 : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
إقامة  بلبيضاء,59,شالع بلزلقطوني, 
 - بلرقم4)  بلثامن,  بلطابق  بلزهول, 

5)00) بلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
إنفست ش.م.م  بلشركة ساتيان 
 SATYANE بلوحيد   بلشريك  ذبت 
INVEST SARL AU-  :  1.000 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

إنفست ش.م.م  بلشركة ساتيان 
 SATYANE بلوحيد   بلشريك  ذبت 
INVEST SARL AU-  : 1000 بقينة 

100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد ستيان ببربهيم عنوبنه)ب) 

هولندب 553514 بوتريخت هولندب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد ستيان ببربهيم عنوبنه)ب) 

هولندب 553514 بوتريخت هولندب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 09 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749184.
533I

OLEANOVA

OLEANOVA
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

OLEANOVA
 RABAT, AGDAL, AVENUE

 OQBA BNOU NAFIAA, N°36 ،
100000، RABAT MAROC

OLEANOVA شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 
عقبة بن نافع لقم 36، أكدب8 - 

10000 بلرباط بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
146669

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   17
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.OLEANOVA
زلبعة   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

برشجال بملثنرة
- تطهي4 برلض

- تسويق وتوزيع أي منتج زلبعي
- بالستي4بد و بلتصدير،

بلــعــنــلــيــات   جــنــيــع   عـنـومـا   و   -
بلــنــالــيــة،   بلــصــنــاعــيــة،   بلــتــجــاليــة،  

بلــنــنــقــولــة
بــصــفــة  بلـنــتــعــلــقــة  بلــثــابــتــة،  و   
بــأحــد  مــبــاشــرة  غــيــر  أو  مــبــاشــرة 
برهــدبف بلــنــذكــولة أعــاله و بلـتـي مـن 

شـأنـهـا تـسـهـيـل تــنـنــيــة بلـشــركـة
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 - أكدب8   ،36 لقم  نافع  بن  عقبة 

10000 بلرباط بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 100   : بلشعالي  مليكة  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيدة مليكة بلشعالي عنوبنه)ب) 
بلرباط   10000 بلشعالي  مليكة 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيدة مليكة بلشعالي عنوبنه)ب) 

بلرباط   10000 بلشعالي  مليكة 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   13 بتاليخ  بلتجالية بالرباط  

0)0) تحت لقم -.

534I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

JOLIE SECRET BY K
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شالع فاس ، لكن ببن طفيل ، إقامة 

دياموند، بلطابق برو8 ، مكتب  لقم 

3 ، 90000، طنجة بملغرب

JOLIE SECRET BY K  شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي إقامة 

بيتهوفن ) بلطابق 3 لقم )8  ببربهيم 

بلرودبني شالع ال سينا - 90000 

طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

108895

 06 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 أكتوبر 

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 JOLIE  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

. SECRET BY K
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بملالبس   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلدبخلية بلنسائية وبلثياب دبخلية.

إقامة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بيتهوفن ) بلطابق 3 لقم )8  ببربهيم 
 90000  - سينا  ال  شالع  بلرودبني 

طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 Camille BRUHAN بلسيدة 
دلهم   100 بقينة  حصة   :  1.000

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
 Camille BRUHAN بلسيدة 
 LE PONT ESNEAU 458 عنوبنه)ب) 

.445(( MESANGER FRANCE
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
 Camille BRUHAN بلسيدة 
 LE PONT ESNEAU 458 عنوبنه)ب) 

445(( MESANGER FRANCE
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 34799).
535I

CABINET CADRE CONSEIL

TRAVAUX DURABLES SARL
إعالن متعدد بلقربلبت

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
 TRAVAUX DURABLES SARL
»شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: زنقة 

بلعهد حي بملسي4ة لقم 193 ولزبزبت - 
45000 ولزبزبت بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 
.64(3

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 06 أكتوبر 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :01 لقم  قربل 
بلشركة  لأسنا8  من  بلرفع  مايلي: 
بلى  دلهم   100.000,00 من  

1000.000,00 دلهم.
على  ينص  بلذي   :0( لقم  قربل 
من   بالجتناعي  بملقر  تحويل  مايلي: 
دوبل بيت بعزى بوسيكيس بمسنرير 
بلعهد  بزنقة  بلجديد  بملقر  بلى  تنغي4 

لقم 193 حي بملسي4ة ولزبزبت
على  ينص  بلذي   :03 لقم  قربل 

مايلي: بضافة نشاط : بلنقل للغي4
على  ينص  بلذي   :04 لقم  قربل 
برجهزة  بيع   : بالنشطة  بلغاء  مايلي: 
أو لوحات للطاقة بلشنسية أو طاقة 

بلرياح.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
على  ينص  بلذي   :01 لقم  بند 
من   03 بلفصل  تعديل  مايلي: 
على  ينص  بلدي  بالسا�شي  بلقانون 

تغيي4بنشطة بلشركة.
على  ينص  بلذي   :0( لقم  بند 
مايلي: تعديل بلفصل 04 من بلقانون 
تحويل  على  ينص  بلدي   بالسا�شي 

بملقر بلتجالي للشركة.
على  ينص  بلذي   :03 لقم  بند 
مايلي: تعديل بلفصل 07 من بلقانون 
بالسا�شي بلدي ينص على بلرفع من 

لبسنا8 بلشركة.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   16 بتاليخ  بالبتدبئية بتنغي4  

0)0) تحت لقم 598.

536I

fidmanar

 CHAWARIK AL ANOUAR
BUILDING

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وفاة شريك

fidmanar
113 شالع عبد بلكريم بلخطابي 
عنالة بملهندز لقم د شقة لقم 7 
بلطابق بلتاني مربكش ، 40000، 

marrakech maroc
 CHAWARIK AL ANOUAR

BUILDING  شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع عنر 

ببن بلخطاب جليز - 40000 مربكش 

بملغرب.

وفاة شريك
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.118(7

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 09 أكتوبر 0)0) تم بإلعالم 

بوفاة بلشريك جنا8 بستيتو و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا بلولثة  على  حصصه 

 (019 غشت   (9 في  بملؤلخ  بإللبثة 

بالشكل برتي :

بلسيد)ة)  شعيب بستيتو  ،  400 

حصة .

 400   ، بيوب بستيتو   بلسيد)ة) 

حصة .

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

19 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 8)1164.

537I

(AIN GROUPE COMPTA

STE ARINATE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

(AIN GROUPE COMPTA

 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE ARINATE  شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

بلحربولية زنقة )) لقم 46 بني مال8  

- 3000)  بني مال8  بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

10513

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   (6

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. ARINATE

بالشغا8   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة وبلبناء.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بلحربولية زنقة )) لقم 46 بني مال8  

- 3000)  بني مال8  بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلسيد حسن بعرينات 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد حسن بعرينات عنوبنه)ب) 

بني   (3000 بني مال8  حي بلحربولية  

مال8  بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد حسن بعرينات عنوبنه)ب) 

بني   (3000 بني مال8  حي بلحربولية  

مال8  بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 09 بتاليخ  مال8   ببني  بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 649.

538I
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 COMPTABLE AGREE : ABDELKADER

ELHAMRIT

SSI TRAVAUX  SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 COMPTABLE AGREE :
ABDELKADER ELHAMRIT

 BOITE POSTALE 5103 TEMARA
 CENTRE LOT AMAL N° 18

 BOUAIBA SKHIRAT، 12000،
TEMARA MAROC

SSI TRAVAUX  SARL AU شركة 
ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بملجنوعة  
أ لقم 79 بملسي4ة ) حي بملغرب بلعربي 

تنالة - 030)1 تنالة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
1310(3

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   07
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 SSI  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.TRAVAUX  SARL AU
أعنا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلكهربائية  وبإلصالحات  بلصيانة 

للنعدبت بلصناعية وبملباني.
وإصالح  بلكهربائية  بلت4كيبات 

وصيانة بملعدبت بلكهربائية.
بلتجالة

عنوبن بملقر بالجتناعي : بملجنوعة  
أ لقم 79 بملسي4ة ) حي بملغرب بلعربي 

تنالة - 030)1 تنالة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلسيد وليد بنحنو    

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلسيد وليد بنحنو    

 ( 180 قطاع  خي بملغرب بلعربي لقم 

تنالة 030)1 تنالة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلسيد وليد بنحنو    

 ( 180 قطاع  خي بملغرب بلعربي لقم 

تنالة 030)1 تنالة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   19 بتاليخ  بالبتدبئية بتنالة  

0)0) تحت لقم 4178.

539I

COGEFISC  SARL

إكوم بوا
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

COGEFISC  SARL

45، زنـقـة بلـزبـيـر بـن بلـعـوبم، 

بلـصـخـول بلـسـودبء ، 90)0)، بلـدبل 

بلـبـيـضـاء بلـنـغـرب

إكوم بوب شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 74, زنقة 

بلزيزفون )لكالون سابقا), الجي4وند 

- 0500) بلدبل بلبضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.9((95

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

019) تقرل حل  31 دجن 4  بملؤلخ في 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة إكوم 

دلهم   (00.000 مبلغ لأسنالها  بوب  
زنقة   ,74 بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن 

الجي4وند  )لكالون سابقا),  بلزيزفون 

- 0500) بلدبل بلبضاء بملغرب نتيجة 

بملعامالت  لرقم  قوي  إنخفاض   :  8

وتربكم بلخسائر بملسجلة حيث أصبح 

بلباع  ثالثة  يتجاوز  بلصافي  بلوضع 
لأسنا8 بلشركة..

و حدد مقر بلتصفية ب 74, زنقة 

بلزيزفون )لكالون سابقا), الجي4وند - 

0500) بلدبل بلبضاء بملغرب. 

و عين:

و  محند  بلحالبي   بلسيد)ة) 

اللميطاج  محج   ،16 عنوبنه)ب) 

بملغرب  بلبيضاء  بلدبل   (0500

كنصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750175.

540I

STE VIP COMPTA

NEXA TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

STE VIP COMPTA

 BD BIR ANZARANE IMM

 ERAC APP N° 6 QU HASSANI

 YOUSSOUFIA، 46300،

YOUSSOUFIA MAROC

NEXA TRAVAUX شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 10 

دوبل بيت بشقي قيادة بزكيطة بوالد 

بمطاع مربكش بلحوز  - )11)4 

مربكش بلجوز بملغرب .

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.44675

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 09 نون 4 )01) تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
قيادة  بشقي  بيت  دوبل   10 »لقم 
بلحوز   بوالد بمطاع مربكش  بزكيطة 

بملغرب  بلجوز  مربكش   4(11(  -
بلحطيئة  زنقة   7 لقم  »مكرل  إلى   «

 46300  - بليوسفية   بلتقدم  حي 

بليوسفية   بملغرب ».

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  باليوسفية   بالبتدبئية 

مالس 013) تحت لقم 60600.
541I

موثق

»كانبيش« ش.م.م 

CANPECHE SARL 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

موثق
448 شالع محند بلخامس وزنقة 
الون بقامة صوفيا بلثانية بلطابق 
بلرببع لقم 11 بلبيضاء ، 0300)، 

بلدبل بلبيضاء بملغرب
 CANPECHE  كانبيش« ش.م.م«

SARL شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بوجدول 
بلحي بلصناعي بلتجزئة لقم 10 - 

400)5 بوجدول بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي -.
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 شتن 4   (9 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
 50 بكاي عامر  )ة)  تفويت بلسيد 
 5.000 أصل  من  بجتناعية  حصة 
شادي  )ة)  بلسيد  لفائدة   حصة 

بملسكون بتاليخ 9) شتن 4 0)0).
تفويت بلسيد )ة) سني4ة  بلتنوتي 
50 حصة بجتناعية من أصل 5.000 
شادي  )ة)  بلسيد  لفائدة   حصة 

بملسكون بتاليخ 9) شتن 4 0)0).
تفويت بلسيد )ة) نجالء عامر 50 
 5.000 أصل  من  بجتناعية  حصة 
شادي  )ة)  بلسيد  لفائدة   حصة 

بملسكون بتاليخ 9) شتن 4 0)0).
 50 تفويت بلسيد )ة) سناء عامر 
 5.000 أصل  من  بجتناعية  حصة 
شادي  )ة)  بلسيد  لفائدة   حصة 

بملسكون بتاليخ 9) شتن 4 0)0).
 50 فاتن عامر  )ة)  تفويت بلسيد 
 5.000 أصل  من  بجتناعية  حصة 
شادي  )ة)  بلسيد  لفائدة   حصة 

بملسكون بتاليخ 9) شتن 4 0)0).
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عامر  بكاي  )ة)  بلسيد  تفويت 

أصل  من  بجتناعية  حصة   4.950

)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   5.000

 NORTH AFRICA GENARAL

 SERVICES SARL AU   NORTH

 AFRICA GENARAL SERVICES

SARL AU   بتاليخ 9) شتن 4 0)0).

تفويت بلسيد )ة) سني4ة  بلتنوتي 

أصل  من  بجتناعية  حصة   4.950

)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   5.000

 NORTH AFRICA GENARAL

 SERVICES SARL AU   NORTH

 AFRICA GENARAL SERVICES

SARL AU   بتاليخ 9) شتن 4 0)0).

عامر  نجالء  )ة)  بلسيد  تفويت 

أصل  من  بجتناعية  حصة   4.950

)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   5.000

 NORTH AFRICA GENARAL

 SERVICES SARL AU   NORTH

 AFRICA GENARAL SERVICES

SARL AU   بتاليخ 9) شتن 4 0)0).

عامر  سناء  )ة)  بلسيد  تفويت 

أصل  من  بجتناعية  حصة   4.950

)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   5.000

 NORTH AFRICA GENARAL

 SERVICES SARL AU   NORTH

 AFRICA GENARAL SERVICES

SARL AU   بتاليخ 9) شتن 4 0)0).

عامر  فاتن  )ة)  بلسيد  تفويت 

أصل  من  بجتناعية  حصة   4.950

)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   5.000

 NORTH AFRICA GENARAL

 SERVICES SARL AU   NORTH

 AFRICA GENARAL SERVICES

SARL AU   بتاليخ 9) شتن 4 0)0).

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 13 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 438).

54(I

DEMER CONSULTING

L&D CORPORATION
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

DEMER CONSULTING
 BD Abdelmoumen , Rue ,(95

 Persee 1ER ETAGE PLATEAU A2
20000 ،، بلدبلبلبيضاء بملغرب

L&D CORPORATION شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 119 شالع 
عبدبملومن بلطابق ) لقم 18 بلدبل 
بلبيضاء بلدبل بلبيضاء 00000) 

بلدبل بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
476087

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   17
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 L&D  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CORPORATION
بالستي4بد   : غرض بلشركة بإيجاز 

و بلتصدير .
عنوبن بملقر بالجتناعي : 119 شالع 
بلدبل   18 لقم   ( عبدبملومن بلطابق 
 (00000 بلبيضاء  بلدبل  بلبيضاء 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بالكسن4فتسج  دميت4ي  بلسيد 
بقينة  حصة   500   : تسجوكسن 

50.000 دلهم للحصة .
بلسيدة لبنى منتصر  :  500 حصة 

بقينة 50.000 دلهم للحصة .

بالكسن4فتسج  دميت4ي  بلسيد   

 50.000 بقينة   500  : تسجوكسن 

دلهم.

بلسيدة لبنى منتصر : 500 بقينة 

50.000 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  منتصر  لبنى  بلسيدة 

0000) بلدبل بلبيضاء  بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.

بالكسن4فتسج  دميت4ي  بلسيد 

بلدبل بلبيضاء  تسجوكسن عنوبنه)ب) 

00000) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بالكسن4فتسج  دميت4ي  بلسيد 

بلدبل بلبيضاء  تسجوكسن عنوبنه)ب) 

00000) بلدبل بلبيضاء بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 19 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 99)750.

543I

OCTOPUS CONSULTING

MARGE
إعالن متعدد بلقربلبت

OCTOPUS CONSULTING

 BD GHANDI RES CHAKIR,,184

 1ER ETAGE 184,BD GHANDI

 RES CHAKIR, 1ER ETAGE،

20200، CASABLANCA MAROC

MARGE »شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: 16 زنقة 

بلجاللي بلعوفي4 بلطابق برل�شي 16 

زنقة بلجاللي بلعوفي4 بلطابق برل�شي 

0 بلدبلبلبيضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.(97985

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 08 يونيو 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

كنسي4ين   بلوحيد  بملساهم  يعين 

بليوم:  هذب  من  محددة  غي4  لفت4ة 

بلسيد  و  فولتولينا  كلوديو  بلسيد 

لوتشانو ديتادي

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

بعد بلقربل بلسابق ، ستلتزم بلشركة 

برعنا8  بجنيع  صحيح  بشكل 

بلتوقيع  خال8  من  بها  بملتعلقة 

بملسي4ين  رحد  بلوحيد  بملنفصل 

بلثالثة ، وهم: بلسيد لوشيانو ديتادي 

أو بلسيد كلوديو فولتولينا أو بلسيدة 

إلينا ديتادي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

بند لقم 0: بلذي ينص على مايلي: 

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 06 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

يوليوز 0)0) تحت لقم 738333.

544I

س-بطلس

ATLAS CATHEDRALE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

س-بطلس

بلطابق بالو8 بلحي بالدبلي شالع 

بلطائف لقم 41 ، 3000)، بني مال8 

بملغرب

ATLAS CATHEDRALE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 0) 
غشت تجزئة بالمل عنالة لعزيري 

بلطابق بالو8 لقم 1  - 3000) بني 

مال8 بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

10557

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   05

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 ATLAS : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.CATHEDRALE

: مقاو8 في  غرض بلشركة بإيجاز 

بلبناء

بيع موبد بلبناء بالتقسيط

كربء معدبت بشغا8 بلبناء

.عنوبن بملقر بالجتناعي : شالع 0) 
لعزيري  عنالة  بالمل  تجزئة  غشت 

بني   (3000  -   1 بلطابق بالو8 لقم 

مال8 بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

000.000.) دلهم، مقسم كالتالي:

 10.000   : بلسيد بلصوفي محند 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 6.000   : يوسف  قديم  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 4.000   : قديم عبد هللا  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلصوفي محند عنوبنه)ب)  بلسيد 

يعيش  بوالد  بل زبزة  بحنامة  بوالد 

)350) بني مال8 بملغرب.

عنوبنه)ب)  عبد هللا  قديم  بلسيد 

تجزئة بلوبحة بلرقم 68   3000) بني 

مال8 بملغرب.

عنوبنه)ب)  عبد هللا  قديم  بلسيد 

 01 حي لياض بلسالم تجزئة بلوبحة 

بلوك 06 بلرقم 0) 3000) بني مال8 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلصوفي محند عنوبنه)ب)  بلسيد 

يعيش  بوالد  بل زبزة  بحنامة  بوالد 

)350) بني مال8 بملغرب

عنوبنه)ب)  عبد هللا  قديم  بلسيد 

تجزئة بلوبحة بلرقم 68   3000) بني 

مال8 بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 19 بتاليخ  مال8   ببني  بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 684.
545I

BCNG

STE: COSTA SERVICES
إعالن متعدد بلقربلبت

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: COSTA SERVICES »شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: 65)، 
شالع بلزلقطوني بلطابق 9 لقم)9 

بلدبل بلبيضاء - 0050) بلدبل 
بلبيضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.46(845
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 1) شتن 4 0)0)
تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

بلذي  بيع بلحصص:   1 قربل لقم 
قام بلسيد عثنان  ينص على مايلي: 
حصة   500 ببيع  زغلو8  زحزوحي 

للسيد عثنان مديوني
بلحصص:  توزيع   ( لقم  قربل 
بلذي ينص على مايلي: بعد هذب بلبيع 
أصبح بلسيد عثنان مديوني ينتلك 

1.000،00 حصة
قربل لقم 3 إستقالة بملسي4للشركة: 
قدم بلسيد  بلذي ينص على مايلي:  
عثنان زحزوحي زغلو8 إستقالته من 

تسيي4 بلشركة
تعيين مسي4 للشركة:   4 قربل لقم 
بلسيد  عين  مايلي:  على  ينص  بلذي 

عثنان مديوني كنسي4 للشركة
وإمضاء  إعتناد    5 لقم  قربل 
بلوتائق: بلذي ينص على مايلي:  تعت 4 
من طرف  بلشركة معتندة بإلمضاء 

بلسيد عثنان مديوني
تغيي4 بلشكل بلقانوني   6 قربل لقم 

مايلي:  على  ينص  بلذي  للشركة: 
أصبح بلشكل بلقانوني للشركة ذبت 

بملسؤولية ذبت بلشريك بلوحيد
قربل لقم 7 تعديل بلقنون برسا�شي 
بعد  بلذي ينص على مايلي:  للشركة: 
هذب بلبيع قام  بلسيد عثنان مديوني 

بتعديل بلقنون برسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
6: بلذي ينص على  بند لقم بلبند 
زحزوحي  عثنان  بلسيد  قام  مايلي: 
زغلو8 ببيع 500 حصة للسيد عثنان 

مديوني
7: بلذي ينص على  بند لقم بلبند 

مايلي: توزيع بلحصص
بند لقم بلبند 15: بلذي ينص على 
مايلي: إستقالة بملسي4للشركة وتعيين 

مسي4 جديد للشركة
بند لقم بلبند 1 : بلذي ينص على 
مايلي:  تغيي4 بلشكل بلقانوني للشركة
ينص  بلذي   :31 بلبند  لقم  بند 
تعديل بلقنون برسا�شي  على مايلي:  

للشركة
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )6)750.
546I

STRAVISCO

STE EASY DESIGN SARL AU
إعالن متعدد بلقربلبت

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR APPT N°1
 IMM NOUR VN MEKNES ،
50050، MEKNES MAROC

  STE EASY DESIGN SARL AU
»شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: 14 زنقة 

يعقوب بملنصول م.ج مكناس - 
50000 مكناس بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 
.35583

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 06 أكتوبر 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

بلشركة:  لبسنا8  لفع  لقم  قربل 

بلذي ينص على مايلي: بجربء مقاصة 

بملقدبل  بملحددة  بلشركة  ديون  مع 

وبملستحقة

قربل لقم خفض لبسنا8 بلشركة: 

خفض عدد  بلذي ينص على مايلي: 

بسهم بلشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

لفع من عدد بسهم بلشركة و خفضها 

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

لفع لبسنا8 بلشركة و خفضه 

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

19 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 3316.

547I

THE RGHIT POINT

ROBAR
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

THE RGHIT POINT

  39OMAR SLAOUI 4 ETAGE

 N°08 ، 20500، CASABLANCA

MAROC

ROBAR شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 6) محج 

مرس بلسلطان بلطابق 1 بلشقة 3 - 

0500) بلدبلبلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

475507

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   06

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ROBAR

غرض بلشركة بإيجاز : مصنم 

محلل 

م 4مج.

6) محج   : عنوبن بملقر بالجتناعي 

مرس بلسلطان بلطابق 1 بلشقة 3 - 

0500) بلدبلبلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد لي�شى نجيبي :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

500 حصة    : بلسيد أنس فكري 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  نجيبي  لي�شى  بلسيد 

بلدبلبلبيضاء   (0500 بلدبلبلبيضاء 

بملغرب.

عنوبنه)ب)  فكري  أنس  بلسيد 

طنجة 90060 طنجة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  نجيبي  لي�شى  بلسيد 

بلدبلبلبيضاء   (0500 بلدبلبلبيضاء 

بملغرب

عنوبنه)ب)  فكري  أنس  بلسيد 

طنجة 90060 طنجة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 13 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 4)36).

548I

malartci

 AF- LIN VARIOUS

CONSTRCUTION
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 AF- LIN VARIOUS

CONSTRCUTION شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

عبد بلكريم بلخطابي بقامة بلسالم 

بلطابق بلثاني لقم )1 بني مال8 - 

3000) بني مال8  بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

10553

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   01

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 AF- LIN : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.VARIOUS CONSTRCUTION

بشغا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة.

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بلسالم  بقامة  بلخطابي  بلكريم  عبد 

 - مال8  بني   1( لقم  بلثاني  بلطابق 

3000) بني مال8  بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

50.000).) دلهم، مقسم كالتالي:

  : بلدين  صالح  خلوف  بلسيد 

دلهم   100 بقينة  حصة   11.(50

للحصة .

بلسيد بلحاج بإلدلي�شي :  50).11 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلدين  صالح  خلوف  بلسيد 

 17 لقم  خليفة  تجزئة  عنوبنه)ب) 

3000) بني مال8  بملغرب.

بلسيد بلحاج بإلدلي�شي  عنوبنه)ب) 

 (3000   34 بلوك   3 بملسي4ة  حي 

مربكش بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلدين  صالح  خلوف  بلسيد 

 17 لقم  خليفة  تجزئة  عنوبنه)ب) 

3000) بني مال8  بملغرب 

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 19 بتاليخ  مال8   ببني  بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 686.

549I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

OVIBOS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

OVIBOS شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 11 زنقة 

بلقصر بملعاليف - 50)0) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.45(71

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في )) أبريل 019) تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
 (0(50  - »11 زنقة بلقصر بملعاليف 

نهاية  إلى »13  بلدبل بلبيضاء بملغرب« 

 (0(00  - بلجنيل   بملقام  بلسوسن 

بلدبل بلبيضاء  بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 08 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3)7490.
550I

DEMER CONSULTING

K & N TEAM
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

DEMER CONSULTING
 BD Abdelmoumen , Rue ,(95

 Persee 1ER ETAGE PLATEAU A2
20000 ،، بلدبلبلبيضاء بملغرب

K & N TEAM
 شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 119 شالع 
عبدبملومن بلطابق ) لقم 18 بلدبل 
بلبيضاء بلدبل بلبيضاء 00000) 

بلدبل بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
476078

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (8
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

K&NTEAM
بالستي4بد   : غرض بلشركة بإيجاز 

و بلتصدير .
عنوبن بملقر بالجتناعي : 119 شالع 
بلدبل   18 لقم   ( عبدبملومن بلطابق 
 (00000 بلبيضاء  بلدبل  بلبيضاء 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
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 500   : حرشلي  نجوى  بلسيدة 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيدة كوتر نصري :  500 حصة 
بقينة 1.000 دلهم للحصة .

 500  : حرشلي  نجوى  بلسيدة 
بقينة 100 دلهم.

500 بقينة   : بلسيدة كوتر نصري 
100 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيدة نجوى حرشلي عنوبنه)ب) 
بلدبل   (00000 بلبيضاء  بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.
عنوبنه)ب)  نصري  كوتر  بلسيدة 
بلدبل   (00000 بلبيضاء  بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  نصري  كوتر  بلسيدة 
بلدبل   (00000 بلبيضاء  بلدبل 

بلبيضاء بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 19 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 95)750.

551I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

ZAHIA JAWHARI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET
GESTION

لقم 8 زنقة 1) غشت بلسوق 
بلقديم خريبكة ، 5000)، خريبكة 

بملغرب
ZAHIA JAWHARI شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلرقم 14 
بلسوق بلقديم بلطابق بلثاني بلوك 
د شالع 1) غشت خريبكة - 5000) 

خريبكة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

6597

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   ((

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 ZAHIA : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.JAWHARI

أعنا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة

تجالة.

عنوبن بملقر بالجتناعي : بلرقم 14 

بلثاني بلوك  بلسوق بلقديم بلطابق 

 (5000  - 1) غشت خريبكة  د شالع 

خريبكة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيدة غياتي زبهية :  700 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 300   : زكرياء   زوهالي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة . 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  زبهية  غياتي  بلسيدة 

بوجنيبة  طاشرون   439 بلرقم 

خريبكة 5000) خريبكة بملغرب.

عنوبنه)ب)  بلسيد زوهالي زكرياء  

بوجنيبة  طاشرون   439 بلرقم 

خريبكة 5000) خريبكة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلسيد زوهالي زكرياء  

بوجنيبة  طاشرون   439 بلرقم 

خريبكة 5000) خريبكة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بخريبكة  بتاليخ 09 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 764.

55(I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

BELLAGOCCIA MAROC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

BELLAGOCCIA MAROC  شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي محل 

بلطابق بالو8 زبوية بلطريق بلوطني 1 

وطريق سيدي عبد بلجليل جناعة 

تاملست بقليم بلصويرة - 44000 

بلصويرة  بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

5395

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   18

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. BELLAGOCCIA MAROC

تصنيع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وتسويق موبد بلتجنيل.

محل   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بلوطني  بلطريق  زبوية  بالو8  بلطابق 

1 وطريق سيدي عبد بلجليل جناعة 

 44000  - بلصويرة  بقليم  تاملست 

بلصويرة  بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : برحوت   حنان  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

  : ج  بندلي  ميشيل  هوتم  بلسيد 
500 حصة بقينة 100 دلهم للحصة. 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيدة حنان برحوت  عنوبنه)ب) 
مي4بدول  حي  عوبم  جبل  زنقة   (7
بلحسينة   3(000 بلعلوي بلحسينة 

بملغرب.
ج  بندلي  ميشيل  هوتم  بلسيد 
عنوبنه)ب) حي بملسي4ة جناعة تاملست 
بلصويرة   44000 بلصويرة  بقليم 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيدة حنان برحوت  عنوبنه)ب) 
مي4بدول  حي  عوبم  جبل  زنقة   (7
بلحسينة   3(000 بلعلوي بلحسينة 

بملغرب
ج  بندلي  ميشيل  هوتم  بلسيد 
عنوبنه)ب) حي بملسي4ة جناعة تاملست 
بلصويرة   44000 بلصويرة  بقليم 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالصويرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 30).
553I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

 SOCIETE DE VISTE
)MEDICALE (SOVIMED

إعالن متعدد بلقربلبت

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA
 lot wafa residence el 199

 mouahidine appartement a2 ،
28820، mohammedia maroc

 SOCIETE DE VISTE MEDICALE
SOVIMED))   »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: 54 زنقة 
سقربط شقة لقم 6 بملعاليف - - 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: -.
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
0)0) تم بتخاذ  5) غشت  بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتالية: 
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على  ينص  بلذي   :001 لقم  قربل 
عثنان  بلسيد   )هبة)  تفويت  مايلي:  
150 حصة بجتناعية  مدغري علوي 
حصة لفائدة بلسيد    150 من أصل 
5) غشت  علي مدغري علوي بتاليخ 
0)0). تفويت )هبة) بلسيدة  فاطنة 
حصة   150 علوي  مدغري  بلزهربء 
حصة   150 أصل  من  بجتناعية 
علوي  مدغري  علي  بلسيد   لفائدة 
تفويت   .(0(0 غشت   (5 بتاليخ 
 150 لشكر  عتيقة  بلسيدة  )هبة) 
 150 أصل  من  بجتناعية  حصة 
مدغري  بلسيدعلي  لفائدة  حصة 

علوي بتاليخ 5) غشت 0)0).
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
على  ينص  بلذي   :00( لقم  بند 
بالجتناعي  بملقر  تحويل  تم  مايلي:   
بلحالي للشركة من »54 زنقة سقربط 
شقة لقم 6 بملعاليف - 0330) بلدبل 
بلطابق   63« إلى  بملغرب«  بلبيضاء 
 - بلعالية  بلر�شى  تجزئة  بلسفلي 

8830) بملحندية بملغرب«.
على  ينص  بلذي   :003 لقم  بند 
مايلي:   وتبعا الستقالة بملسي4 بلحالي  
تعيين  تقرل  علوي  مدغري  محند 

بملنثل بلقانوني علي مدغري علوي
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  باملحندية   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 1311.
554I

STE FURAMIC SARL

STE AMSO TECH SARL A/U
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

STE FURAMIC SARL
زبوية شالع بلفتوبكي وببن بلخطيب 
عنالة مختالي بلطابق 6 لقم بلشقة 

3 ، 60000، وجدة بملغرب
  STE AMSO TECH SARL A/U

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 115 زنقة أ 
58 تجزئة بلسالم ظهر ملحلة بلطابق 

1  - 60000 وجدة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(9673

بلشريك  قربل  بنقت�شى 

 (0(0 شتن 4   (1 في  بلوحيدبملؤلخ 

مسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 

 STE محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

مبلغ     AMSO TECH SARL A/U
وعنوبن  دلهم   100.000 لأسنالها 
 58 أ  زنقة   115 بإلجتناعي  مقرها 

تجزئة بلسالم ظهر ملحلة بلطابق 1  - 

60000 وجدة بملغرب نتيجة 8 : قلة 

..بنعدبم بملوبلد بملالية  فرص بلشغل 

على  بلقدلة  ..عدم  بملنافسة  ...كث4ة 

بقتناء معدبت بلعنل .....
و حدد مقر بلتصفية ب 115 زنقة 

أ 58 تجزئة بلسالم ظهر ملحلة بلطابق 

1  - 60000 وجدة بملغرب. 

و عين:

و  بقا8  بمين   محند  بلسيد)ة) 
تجزئة   58 أ  زنقة   115 عنوبنه)ب) 

بلسالم ظهر ملحلة بلطابق 1  60000 

وجدة بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

بلعقود  تبليغ  محل  و   بملخابرة 

و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   14 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 4)3).

555I

FIDLOUK

 SOLAR ENERGY ABOUAD

SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK

16),شالع 0) غشت بلقصر بلكبي4 ، 

150)9، بلقصر بلكبي4 بملغرب

 SOLAR ENERGY ABOUAD SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بلجيش بمللكي حي بملسي4ة لقم 30 
مشرع بلقصي4ي - 16150 مشرع 

بلقصي4ي بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

385
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   09
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 SOLAR : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.ENERGY ABOUAD SARL
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

.TRAVAUX ENERGETIQUE
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 30 لقم  بملسي4ة  حي  بمللكي  بلجيش 
مشرع   16150  - بلقصي4ي  مشرع 

بلقصي4ي بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد بيوب عباد :  1.000 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  عباد  بيوب  بلسيد 
شالع بلجيش بمللكي حي بملسي4ة لقم 
مشرع   16150 بلقصي4ي  مشرع   30

بلقصي4ي بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  عباد  بيوب  بلسيد 
شالع بلجيش بمللكي حي بملسي4ة لقم 
مشرع   16150 بلقصي4ي  مشرع   30

بلقصي4ي بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بلقصي4ي   بنشرع  بالبتدبئية 

14 أكتوبر 0)0) تحت لقم )1).

556I

redallah sarl

ADIL ART TRADITIONNEL

إعالن متعدد بلقربلبت

redallah sarl

) زنقة سوليا بلشقة 15 شالع 

بلحسن بلثاني بملدينة بلجديدة ، 

30000، فاس بملغرب

adil art traditionnel »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: بوالد 

بلطيب بلسفلى بوالد بلطيب بلسفلى 

30000 فاس بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.34961

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 30 دجن 4 019)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

ما8  لبس  خفض  لقم  قربل 

قرل  بلذي ينص على مايلي:  بلشركة: 

خفض  للشركة  بلوحيد  بلشريك 

100000دلهنا  لبسنا8 بلشركة من 

بلى صفر دلهم للنقص من بلخسالبت 

بملت4بكنة على بلشركة

قربل لقم لفع لبس ما8 بلشركة: 

لفع لبسنا8  بلذي ينص على مايلي: 

 600000 بلى  دلهم   0 من  بلشركة 

بملت4تبة على  بلديون  بنقاصة  دلهنا 

بلشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

6: بلذي ينص على  بند لقم بلبند 

هو  بلحالي  بلشركة  لبسنا8  مايلي: 

600000دلهنا

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   1( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)8/0)6).

557I
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STE FURAMIC SARL

 STE BENISNASSENE DE

MECANIQUE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

STE FURAMIC SARL
زبوية شالع بلفتوبكي وببن بلخطيب 

عنالة مختالي بلطابق 6 لقم بلشقة 

3 ، 60000، وجدة بملغرب

 STE BENISNASSENE DE

MECANIQUE  شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بحفي4 حي بلحسني قبالة سيناك  - 

60000 وجدة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.17835

بلشريك  قربل  بنقت�شى 

 (0(0 شتن 4   17 في  بلوحيدبملؤلخ 

مسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

 STE BENISNASSENE DE

لأسنالها  مبلغ     MECANIQUE

مقرها  وعنوبن  دلهم   100.000

بلحسني  حي  بحفي4  شالع  بإلجتناعي 

قبالة سيناك  - 60000 وجدة بملغرب 

نتيجة 8 : قلة فرص بلشغل ....بالزمة 

بالقتصادية ...قلة بملوبلد بملالية ....

شالع  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

 - بحفي4 حي بلحسني قبالة سيناك  

60000 وجدة بملغرب. 

و عين:

و  سعاد   زليوح    بلسيد)ة) 

 1 عنوبنه)ب) حي بالندلس زنقة بلثناء 
لقم 4  60000 وجدة بملغرب كنصفي 

)ة) للشركة.

بلحدود  بإلقتضاء  وعند   

بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 

تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 

بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية .

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  .تم 

أكتوبر   14 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 1)3).

558I

MLM FINANCE

M J PARA
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE

 RÉSIDENCE AKANSOUSS

 N°23 APT N°2 1ER ETAGE

 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

M J PARA شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي محل 

لقم ) بعنوبن تجزئة بلنخيل لقم 

1)  سيبع مربكش - 40000 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

107(93

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   1(

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 M J  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PARA

صناعة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وبيع موبد بلتجنيل.

محل   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

لقم  بلنخيل  تجزئة  بعنوبن   ( لقم 

40000 مربكش   - 1)  سيبع مربكش 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلجنبالك  بملحجوب  بلسيد 

دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة . 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلجنبالك  بملحجوب  بلسيد 

 4 زنقة  بلسوبلت  حي  عنوبنه)ب) 

بلدبل   (0000 عين بل 4جة    (0 لقم 

بلبيضاء بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلجنبالك  بملحجوب  بلسيد 

 4 زنقة  بلسوبلت  حي  عنوبنه)ب) 

بلدبل   (0000 عين بل 4جة    (0 لقم 

بلبيضاء بلدبل بلبيضاء

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

16 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116393.

559I

redallah sarl

اكرام موضيل
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

redallah sarl

) زنقة سوليا بلشقة 15 شالع 

بلحسن بلثاني بملدينة بلجديدة ، 

30000، فاس بملغرب

بكربم موضيل  شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي ) زنقة 

بلشريف بالدلي�شي بلزنقة 43 بلزنقة 

30 سابقا بملحل )  - 30000 فاس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

64(93

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (4

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

بكربم   : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

موضيل .

غرض بلشركة بإيجاز : بلخياطة - 

تصنيم بالزياء.

زنقة   (  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بلزنقة   43 بلشريف بالدلي�شي بلزنقة 

فاس   30000  -   ( سابقا بملحل   30

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلشعشوعي  بكربم  بلسيدة 

دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلشعشوعي  بكربم  بلسيدة 

عنوبنه)ب) 6 زنقة 6 عبد بلكريم كنون 

حي بمل  30000 فاس بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلشعشوعي  بكربم  بلسيدة 

عنوبنه)ب) 6 زنقة 6 عبد بلكريم كنون 

حي بمل  30000 فاس بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   15 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 687).
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STE FURAMIC SARL

ste FRENCHEESE SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

STE FURAMIC SARL
زبوية شالع بلفتوبكي وببن بلخطيب 

عنالة مختالي بلطابق 6 لقم بلشقة 

3 ، 60000، وجدة بملغرب

ste FRENCHEESE SARL شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة)في طول 

بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

بلسالم قطعة 995 زنقة أ 58 لقم 

)7  - 60000 وجدة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.314(5

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

 (0(0 17 شتن 4  بإلستثنائياملؤلخ في 

بملسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 

  ste FRENCHEESE SARL بملحدودة 

مبلغ لأسنالها 10.000 دلهم وعنوبن 

بلسالم  تجزئة  بإلجتناعي  مقرها 
 -   7( لقم   58 أ  زنقة   995 قطعة 

60000 وجدة بملغرب نتيجة 8 : قلة 

...بنعدبم  بلخ 4ة وبلتجربة في بمليدبن 

تنويل  بجل  من  بملالية  بملوبلد 

بملشروع...كث4ة بملنافسة ....

تجزئة  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
بلسالم قطعة 995 زنقة أ 58 لقم )7  

- 60000 وجدة بملغرب. 

و عين:

و  بلسحيمي  زكرياء   بلسيد)ة) 

 995 تجزئة بلسالم قطعة  عنوبنه)ب) 
وجدة   60000   7( لقم   58 أ  زنقة 

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

بلحدود  بإلقتضاء  وعند   

بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 

تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 

بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   14 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم ))3).
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FIDU.PRO CONSULTING

FPM360
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شالع بميل زوال و زنقة غيثل 
بلطابق11 لقم 9)  بلدبل بلبيضاء ، 

0، بلدبل بلبيضاء بملغرب
FPM360 شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي ملتقى 
شالع إميل زوال وزنقة غيتل بلطابق 
11 عنالة 9)  - 0000 بلدبلبلبيضاء     

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475773

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   30
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.FPM360
مسي4   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بستشالي.
ملتقى   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
شالع إميل زوال وزنقة غيتل بلطابق 
بلدبلبلبيضاء       0000  -   (9 11 عنالة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
عاشق  بلغزوبني  لضا  بلسيد 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة . 
 : عاشق  بلغزوبني  لضا  بلسيد 

100000 بقينة 100 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وصفات وموبطن بلشركاء :

عاشق  بلغزوبني  لضا  بلسيد 
 0000 بلدبلبلبيضاء  عنوبنه)ب) 

بلدبلبلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عاشق  بلغزوبني  لضا  بلسيد 
 0000 بلدبلبلبيضاء  عنوبنه)ب) 

بلدبلبلبيضاء بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 - بتاليخ  بلبيضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم -.
56(I

FIDU.PRO CONSULTING

ZAHRAOUI PROMO
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شالع بميل زوال و زنقة غيثل 
بلطابق11 لقم 9)  بلدبل بلبيضاء ، 

0، بلدبل بلبيضاء بملغرب
ZAHRAOUI PROMO شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي ملتقى 
شالع إميل زوال وزنقة غيتل بلطابق 
11 عنالة 9)  - 000 بلدبلبلبيضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475583

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (4
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ZAHRAOUI PROMO

مروج     : بإيجاز  بلشركة  غرض 
عقالي.

ملتقى   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
شالع إميل زوال وزنقة غيتل بلطابق 
بلدبلبلبيضاء   000  -   (9 عنالة   11

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلسيد جوبد بلزهربوي 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة . 
بلسيد جوبد بلزهربوي : 100000 

بقينة 100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد جوبد بلزهربوي عنوبنه)ب) 

بلدبلبلبيضاء 0000 وبد زم بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد جوبد بلزهربوي عنوبنه)ب) 

بلدبلبلبيضاء 0000 وبد زم بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 - بتاليخ  بلبيضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم -.

563I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

STE PAPETERIE AMINA
إعالن متعدد بلقربلبت

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

STE PAPETERIE AMINA »شركة  
بلتضامن«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: لقم9)1’ 
زنقةأكادير، حي بإلزدهال، ويسالن - 

50080 مكناس بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 
.((887

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
تم بتخاذ   (007 8) شتن 4  بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتالية: 
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على  ينص  بلذي   :01 لقم  قربل 

تصريح بأن سبب تأخي4 وضع  مايلي: 

بلتصريح بحل بلشركة لدى بملحكنة 

’لى هذب بليوم هو  بلتجالية بنكناس 

من  بليد  لفع  شهادة  على  بلحصو8 

للضنان  بلوطني  بلصندوق  طرف 

بإجتناعي، و بلتي تم ’مضاؤها بتاليخ 

 17/09/(019

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :01 لقم  بند 

مايلي: لم يتم تعديل بلنظام برسا�شي 

للشركة

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

يوليوز   04 بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

008) تحت لقم 656.

564I

KPM CONSULTING

AUTO HICHAM GROUPE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

KPM CONSULTING

 81BD LA RESISTANCE 2EME

 ETAGE N°4 CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA MAROC

 AUTO HICHAM GROUPE

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

 BD وعنوبن مقرها بإلجتناعي

 ABDELLAH BEN YASSINE

 QUARTIER DE LA GARE N°28 -

0))0) بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

4761(1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   31

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 AUTO : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.HICHAM GROUPE
غرض بلشركة بإيجاز : بيع و شربء 

بلسيالبت بملستعنلة.
 BD  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 ABDELLAH BEN YASSINE
 QUARTIER DE LA GARE N°28 -

0))0) بلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد هشام دليم :  1.000 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
 1( بلسيد هشام دليم عنوبنه)ب) 
فا8   11 بلشقة   4 زنقة ماللم طابق 

فلولي  0390) بلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
 1( بلسيد هشام دليم عنوبنه)ب) 
فا8   11 بلشقة   4 زنقة ماللم طابق 

فلولي  0390) بلبيضاء بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بلبيضاء   بالدبل  بلتجالية 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   19

.40(111(0058351
565I

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

S3 INDUS SARL AU 
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET  KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET  GESTION

DES AFFAIRES
 Avenue  Med V Apprt.145

 N°30 5éme Etage .Tanger ، 0،
TANGER MAROC

 S3 INDUS SARL AU  شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 9) شالع 
عنر ببن بلعاص بلطابق بلثالث لقم 
6) طنجة  - 90000 طنجة  بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
108953

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   ((
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 S3   : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. INDUS SARL AU
: بلتنظيف  غرض بلشركة بإيجاز 

وبلبستنة.
9) شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 
عنر ببن بلعاص بلطابق بلثالث لقم 
6) طنجة  - 90000 طنجة  بملغرب .

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلسيدة غزالن بلكتام  
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلسيدة غزالن بلكتام  
 50 )ط1لقم  3هند  مجنع بلزمولي 

طنجة  90000 طنجة  بملغرب .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلسيدة غزالن بلكتام  
 50 )ط1لقم  3هند  مجنع بلزمولي 

طنجة  90000 طنجة  بملغرب 
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   16 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 34844).
566I

KPM CONSULTING

PLATITRANS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

KPM CONSULTING
 81BD LA RESISTANCE 2EME
 ETAGE N°4 CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA MAROC
PLATITRANS شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
 Bd 96 وعنوبن مقرها بإلجتناعي
 D’Anfa Etg N° 09 Appt N° 91

  Résidence Le Printemps D’Anfa
 CASABLANCA. - 20220

بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
474969

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   15
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PLATITRANS
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع للغي4.
 Bd  96  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 D’Anfa Etg N° 09 Appt N° 91
  Résidence Le Printemps D’Anfa
بلبيضاء   CASABLANCA. - 20220

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
بلدين شوقي  نصر  بلسيد محند 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .
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وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلدين شوقي  نصر  بلسيد محند 
شكري  مصطفى  زنقة  عنوبنه)ب) 

 01 بلطابق   1( دلج   ( بنفا  بيتشو 

بلبيضاء   (0390 بملعاليف   4 بلشقة 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلدين شوقي  نصر  بلسيد محند 
شكري  مصطفى  زنقة  عنوبنه)ب) 

 01 بلطابق   1( دلج   ( بنفا  بيتشو 

بلبيضاء   (0390 بملعاليف   4 بلشقة 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بلبيضاء   بالدبل  بلتجالية 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   07

.40(111(0054815

567I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 SOCIETE FLAMBOUZA

SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS

MANAGEMENT

 N° 80 RCE IBTISSAM RUE

 MARMOUCHA ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

 SOCIETE FLAMBOUZA SARL

AU شركة ذبت مسؤولية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع عبد 

بلكريم بلخطابي بلطابق بلثاني بقامة 

بننو�شى بلكوبش م.ج - 30000 فاس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

64193

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (8

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

 SOCIETE FLAMBOUZA SARL

.AU

غرض بلشركة بإيجاز : صنع وبيع 

بلحلويات.

عنوبن بملقر بالجتناعي : شالع عبد 

بلكريم بلخطابي بلطابق بلثاني بقامة 

بننو�شى بلكوبش م.ج - 30000 فاس 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوملكو8  كنزة  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بوملكو8  كنزة  بلسيدة 

بمسيلة  حي  بلثاني  بلحسن  شالع 

بلبهاليل   31100 صفرو  بلبهاليل 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بوملكو8  كنزة  بلسيدة 

بمسيلة  حي  بلثاني  بلحسن  شالع 

بلبهاليل   31100 صفرو  بلبهاليل 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 4   09 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم )60).

568I

FIDORO MULTI-SERVICES

 CHIGUER SERVICE GLOBAL
INDUSTRIEL

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
 CHIGUER SERVICE GLOBAL

INDUSTRIEL شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 
بلرحنة، لقم : 79، بلدبخلة. - 

73000 بلدبخلة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
16493

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   14
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 CHIGUER SERVICE GLOBAL

.INDUSTRIEL
أشغا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
خدمات  وبإلينوكس،  بلخربطة 
بلبحري  بلصيد  بقطاع  بلصلة  ذبت 
وبلفالحي، أشغا8 وخدمات مختلفة، 

تجالة عامة، بستي4بد وتصدير,.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 - بلدبخلة.   ،79  : لقم  بلرحنة، 

73000 بلدبخلة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلشيكر  كنا8  بلسيد 

بلدبخلة 73000 بلدبخلة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلشيكر  كنا8  بلسيد 

بلدبخلة 73000 بلدبخلة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 19 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

أكتوبر 0)0) تحت لقم 8)9.

569I

CABINET CBA SARL

S.C.A.N
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CABINET CBA SARL

7) زنقة بابوم، طابق 3، شالع 

محند بلخامس ، 50)0)، بلدبل 

بلبيضاء بملغرب

S.C.A.N شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

ديسنود بلطابق بالو8 بلشقة لقم ) 

بنجدية  بلدبل بلبيضاء 0)01) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

475985

 (3 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 شتن 4 

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.S.C.A.N

تقديم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلسيالبت  بيع  بشأن  بملشولة 

وبلشاحنات و ما بعد بلبيع.
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بيع و شربء قطع بلغيال بلجديدة و 

بملستعنلة

و  بلجديدة  بملركبات  بيع 

بملستعنلة.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 ( ديسنود بلطابق بالو8 بلشقة لقم 

بنجدية  بلدبل بلبيضاء 0)01) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلنويشلة  بملولى  عبد  بلسيد 

دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلنويشلة  بملولى  عبد  بلسيد 
بيليكان  زنقة   7 لقم  عنوبنه)ب) 

 (0410 بلبيضاء  بلوبزيس 

بلدبلبلبيضاء بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلنويشلة  بملولى  عبد  بلسيد 
بيليكان  زنقة   7 لقم  عنوبنه)ب) 

 (0410 بلبيضاء  بلوبزيس 

بلدبلبلبيضاء بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750087.

570I

FOUZMEDIA

ENERGITEC SARL
إعالن متعدد بلقربلبت

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ENERGITEC SARL »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: تجزئة 

هند ) بلرقم 78)1 - - 14000 

بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: -.
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 30 شتن 4 0)0)
تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
حصة في ملكية بلسيد   330 تفويت 
بلسيدة  لفائدة  مصطفى  توبالي 
حصة   330 وتفويت  جوهالي  نبيلة 
في ملكية بلسيد لبيع بلدباغ لفائدة 
بلسيدة نبيلة جوهالي، وتفويت 170 
حصة في ملكية بلسيد أبازين يوسف 
جوهالي،  نبيلة  بلسيدة  لفائدة 
170 حصة في ملكية بلسيد  وتفويت 
بلسيدة  لفائدة  عبدبلرزبق  بيفوت 
أصبحت  حيث  جوهالي  نبيلة 
بعد  بلشركة  في  وحيدة  مساهنة 
تغيي4 بلشكل بلقانوني من شركة ذبت 
بلى شركة ذبت  بملسؤولية بملحدودة 

بملسؤولية بملحدودة بشريك وبحد
على  ينص  بلذي   :( لقم  قربل 
مايلي: بستقالة بلسيد ببازين يوسف 
وبلسيد لبيع بلدباغ من مهنة بلتسيي4 
جوهالي  نبيلة  بلسيدة  وتعيين 
بلوطنية  بلتعريف  بطاقة  بلحاملة 
تحت عدد PT817167 مسي4ة وحيدة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
حصة في ملكية بلسيد   330 تفويت 
بلسيدة  لفائدة  مصطفى  توبالي 
حصة   330 وتفويت  جوهالي  نبيلة 
في ملكية بلسيد لبيع بلدباغ لفائدة 
بلسيدة نبيلة جوهالي، وتفويت 170 
حصة في ملكية بلسيد أبازين يوسف 
جوهالي،  نبيلة  بلسيدة  لفائدة 
170 حصة في ملكية بلسيد  وتفويت 
بلسيدة  لفائدة  عبدبلرزبق  بيفوت 
أصبحت  حيث  جوهالي  نبيلة 
بعد  بلشركة  في  وحيدة  مساهنة 
تغيي4 بلشكل بلقانوني من شركة ذبت 
بلى شركة ذبت  بملسؤولية بملحدودة 

بملسؤولية بملحدودة بشريك وبحد
على  ينص  بلذي   :( لقم  بند 
مايلي: بستقالة بلسيد ببازين يوسف 
وبلسيد لبيع بلدباغ من مهنة بلتسيي4 

جوهالي  نبيلة  بلسيدة  وتعيين 

بلوطنية  بلتعريف  بطاقة  بلحاملة 

تحت عدد PT817167 مسي4ة وحيدة 

للشركة

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 07 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 67)95.

571I

FOUZMEDIA

A3M TRAVAUX
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

A3M TRAVAUX شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 59 بقامة 

موالي عبدبلعزيز شالع موالي 

عبدبلعزيز بلرقم 4 - 14000 

بلقنيطرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

56695

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   1(

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 A3M  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.TRAVAUX

: مقاو8 في  غرض بلشركة بإيجاز 

نقل بملستخدمين

مقاو8 في نقل بلسلع

بملختلفة  بالشغا8  في  مقاو8 

وبشغا8 بلبناء.

 59  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

شالع  عبدبلعزيز  موالي  بقامة 

 14000  -  4 موالي عبدبلعزيز بلرقم 

بلقنيطرة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  عاد8  بلعشاب  بلسيد 

 (6 بملجنوعة   F بلوك   ( حي بلوحدة 

6 00)14 سيدي يحيى بلغرب  بلرقم 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  عاد8  بلعشاب  بلسيد 

 (6 بملجنوعة   F بلوك   ( حي بلوحدة 

6 00)14 سيدي يحيى بلغرب  بلرقم 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

تحت   - بتاليخ  بالبتدبئية بالقنيطرة  
لقم -.

57(I

FOUZMEDIA

LMAKHLOFI BUS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

LMAKHLOFI BUS شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 59 بقامة 

موالي عبدبلعزيز شالع موالي 

عبدبلعزيز بلرقم 4 - 14000 

بلقنيطرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

56665
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   1(

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.LMAKHLOFI BUS

نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملستخدمين

مقاو8 في نقل بلبضائع

و  بملختلفة  برشغا8  في  مقاو8 

أشغا8 بلبناء.

 59  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

شالع  عبدبلعزيز  موالي  بقامة 

 14000  -  4 موالي عبدبلعزيز بلرقم 

بلقنيطرة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  علي  خربوش  بلسيد 

بلشنالية  عامر  بولحلة  بوالد  دوبل 

00)14 سيدي يحيى بلغرب بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  علي  خربوش  بلسيد 

بلشنالية  عامر  بولحلة  بوالد  دوبل 

00)14 سيدي يحيى بلغرب بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

تحت   - بتاليخ  بالبتدبئية بالقنيطرة  

لقم -.

573I

FOUZMEDIA

VEGANSEA  SARLAU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

VEGANSEA  SARLAU شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 71 شالع 

موالي عبدبلعزيز إقامة بلحدبئق 

بلطابق برو8 مكتب لقم ) - 14000 

بلقنيطرة بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي -.

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 08 يونيو 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

إقامة  عبدبلعزيز  موالي  شالع   71«

لقم  مكتب  برو8  بلطابق  بلحدبئق 

إلى  بملغرب«  بلقنيطرة   14000  -  (

طريق طنجة   7 كلم   1 »مكتب لقم 

بلعصام - 14000 بلقنيطرة  بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 79159.

574I

DAKHNA PROMO

DAKHNA PROMO
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

DAKHNA PROMO
لقم 45) شالع بوجدول حي بلكولس 

، 46000، بسفي بسفي

DAKHNA PROMO شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 45) 

شالع بوجدول حي بلكولس  - 46000 

بسفي بسفي

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

10787

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   18

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.DAKHNA PROMO

بالنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعقالي.

عنوبن بملقر بالجتناعي : لقم 45) 

شالع بوجدول حي بلكولس  - 46000 

بسفي بسفي.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

1.000.000 دلهم، مقسم كالتالي:

 10.000   : دخنة  سعيد  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  دخنة  سعيد  بلسيد 

بلكولس  حي  بلبطحاء  زنقة   15 لقم 

46000 بسفي بسفي.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  دخنة  سعيد  بلسيد 

بلكولس  حي  بلبطحاء  زنقة   15 لقم 

46000 بسفي بسفي

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 4   (1 بتاليخ  بالبتدبئية بآسفي  

0)0) تحت لقم -.

575I

hamzafid

JBSS GROUPE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

hamzafid
 12erac3 oujeh arouss ، 50000،

meknes maroc
JBSS GROUPE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي فال شاللز 
بملدينة  حي بلرياض إيفربن - 53000  

إيفربن بملغرب 
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

1379
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (3
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 JBSS  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.GROUPE
بلت4ويج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلسياحي وإدبلته
-إدبلة فندق.

- منظمي لحالت بلصيد وبلصيد.
بلعنليات  إدبلة  في  أعنا8  لبئد   -
بلزلبعية  أو  بلصناعية  أو  بلتجالية 

للخدمة بملدنية أو بلعسكرية.
- إنشاء ، بقتناء ، تأجي4 ، تأجي4 ، 
إدبلة جنيع برصو8 بلتجالية ، تأجي4 
، تركيب ، تشغيل جنيع بملؤسسات ، 
برصو8 بلتجالية ، بملصانع ، بلولش 

، بملتعلقة أي من برنشطة بملحددة.
- أخذ أو حيازة أو بستغال8 أو نقل 
بالخت4بع  وبربءبت  بلعنليات  جنيع 

بملتعلقة بهذه برنشطة
بلعنليات  جنيع   ، أعم  وبصولة 
برولبق  أو  بلصناعية  أو  بلتجالية 
بشكل  بملتعلقة  بملالية  أو  بملالية 

مباشر أو غي4 مباشر ، جزئًيا أو كلًيا ، 

بملحددة أعاله وبلتي  بأي من برشياء 

من بملحتنل أن توفر بلتطوير بلكامل 

للشركة.
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عنوبن بملقر بالجتناعي : فال شاللز 

بملدينة  حي بلرياض إيفربن - 53000  

إيفربن بملغرب .

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد  تاناني سليم :  00) حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 (00   : بلسيدة حنصا8 لشيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

حصة   (00   : تاناني بدل  بلسيد 

بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد تاناني ج 4يل :  00) حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 (00   : صوفية  تاناني  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيدة حنصا8 لشيدة عنوبنه)ب) 

فال شاللز بملدينة  حي بلرياض  53000  

إيفربن بملغرب .

بلسيد  تاناني سليم عنوبنه)ب) فال 

 53000 حي بلرياض   شاللز بملدينة  

إيفربن بملغرب .

فال  عنوبنه)ب)  بدل  تاناني  بلسيد 

 53000 حي بلرياض   شاللز بملدينة  

إيفربن بملغرب .

بلسيد تاناني ج 4يل عنوبنه)ب) فال 

 53000 حي بلرياض   شاللز بملدينة  

إيفربن بملغرب .

بلسيدة تاناني صوفية عنوبنه)ب) 

فال شاللز بملدينة  حي بلرياض  53000 

إيفربن بملغرب .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد  تاناني سليم عنوبنه)ب) فال 

 53000 حي بلرياض   شاللز بملدينة  

إيفربن بملغرب 

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   19 بتاليخ  بازلو   بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم 13).

576I

 F(Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

DAMANSOFT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 F(Z CONSEIL JURIDIQUE

FISCAL ET COMPTABLE SARL

 RUE ABOU HASSAN (

 ALACAARI 5EME ETAGE BD

 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC

DAMANSOFT شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي ) زنقة أبو 

حسن برشعري بلطابق بلرببع شالع 

بنفا - 0070) بلدبل بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

475699

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   10

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.DAMANSOFT

مهندس   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بستشالي.
عنوبن بملقر بالجتناعي : ) زنقة أبو 

حسن برشعري بلطابق بلرببع شالع 

بنفا - 0070) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

  : بلوزبني  عدنان  محند  بلسيد 

500 حصة بقينة 100 دلهم للحصة 

 500   : بلسيد عبد بلهادي لشاد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة . 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلوزبني  عدنان  محند  بلسيد 

 33 بالسناعيلية  تجزئة  عنوبنه)ب) 

زنقة 1 إقامة لضا شقة 4 كاليفولنيا 

0150) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

بلسيد عبد بلهادي لشاد عنوبنه)ب) 

 6 عنالة   1( لياض بل 4نو�شي ج أش 

لقم 30 أهل بلغالم بل 4نو�شي 0640) 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلوزبني  عدنان  محند  بلسيد 

 33 بالسناعيلية  تجزئة  عنوبنه)ب) 

زنقة 1 إقامة لضا شقة 4 كاليفولنيا 

0150) بلدبل بلبيضاء بملغرب

بلسيد عبد بلهادي لشاد عنوبنه)ب) 

 6 عنالة   1( لياض بل 4نو�شي ج أش 

لقم 30 أهل بلغالم بل 4نو�شي 0640) 

بلدبل بلبيضاء بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 1)7496.

577I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

RHS GROUP SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تغيي4 تسنية بلشركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK AL KHEIR RUE 1 N° 45

 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

RHS GROUP SARL AU شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بالجتناعي 137 

شالع موالي بسناعيل ، بلطابق 3 

بلصخول بلسودبء - 90)0) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.

تغيي4 تسنية بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

34(835

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تم تغيي4   (0(0 شتن 4   (1 بملؤلخ في 

 RHS GROUP« تسنية بلشركة من 

 OPEN ’ ACT SARL« إلى »SARL AU

. »AU

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 19 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750396.

578I

BUCOGEST

GIMAD TRANS
جيناض ترونس

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

BUCOGEST

حي أموكاي شالع محند بلخامس6)1 

 INEZGANE، بلدشي4ة بنزكان

INEZGANE ،86360 بملغرب

GIMAD TRANS  جيناض ترونس 

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة 668 

لقم )1 بلخيام ) بكادير  - 80000 

بكادير بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

44749

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   1(

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

GIMAD TRANS  جيناض ترونس.

نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملستخدمين لحساب بلغي4.
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عنوبن بملقر بالجتناعي : زنقة 668 
 80000  - بكادير    ( بلخيام   1( لقم 

بكادير بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد بزلوب8 علي  :  1.000 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  علي   بزلوب8  بلسيد 
 411 بقامة بلعنربن ب بلوك س شقة 
بكادير   80000 بكادير  بلهدى  حي 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  فاطنة  كيدل  بلسيد 
 411 بقامة بلعنربن ب بلوك س شقة 
بكادير   80000 بكادير  بلهدى  حي 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   19 بتاليخ  بلتجالية باكادير  

0)0) تحت لقم )9675.
579I

COMPTAMEK

FAZI MEK
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
FAZI MEK شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

بدبليا لقم 1340 بيت يعزم بكولبي 
بلحاجب  - 51050 بلحاجب  بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
51015

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (3
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 FAZI  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.MEK

بيع موبد   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلبناء 

بشغا8 مختلفة 

بلتجالة بصفة عامة  .

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بيت يعزم بكولبي   1340 بدبليا لقم 

بلحاجب  - 51050 بلحاجب  بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد محند فاتحي  :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

500 حصة    : بلسيد سني4 زينبي  

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  فاتحي   محند  بلسيد 

 63 بلشالع  لقم   ( بملسي4ة  تجزئة 

بلحاجب 51050 بلحاجب  بملغرب.

عنوبنه)ب)  زينبي   سني4  بلسيد 

بوفكربن    775 لقم   3 بملنزه  تجزئة 

)5030 بوفكربن  بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  فاتحي   محند  بلسيد 

 63 بلشالع  لقم   ( بملسي4ة  تجزئة 

بلحاجب 51050 بلحاجب  بملغرب

عنوبنه)ب)  زينبي   سني4  بلسيد 

بوفكربن    775 لقم   3 بملنزه  تجزئة 

)5030 بوفكربن  بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

10 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 3309.

580I

مستأمنة بملتنبي للنحاسبة

MEKKKA ALUMINIUM
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
توسيع نشاط بلشركة 

مستأمنة بملتنبي للنحاسبة

130 شالع بملتنبي بلطابق ) ، 

3000)، بني مال8 بملغرب

MEKKKA ALUMINIUM شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بالجتناعي تجزئة 

شياضنية قربة حي بلهدى - 3000) 

بني مال8 بملغرب.

توسيع نشاط بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.3(63

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تنت   (0(0 شتن 4   (4 في  بملؤلخ 

نشاط  إلى  بلتالية  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :

تاجر- بائع لوبزم بملكتب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 13 بتاليخ  مال8   ببني  بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 663.

581I

مكتب بلدلبسات و بملحاسبة كومال

ARBRE BLEU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

مكتب بلدلبسات و بملحاسبة كومال

36 زنقة مربكش ، 5000)، خربكة 

بملغرب

ARBRE BLEU شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 14 بلوك 

)  حي دبلكوم بني مال8  - 3040) بني 

مال8 مغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

10551

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   16
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 ARBRE : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.BLEU
دبل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

للحضانة.
14 بلوك  عنوبن بملقر بالجتناعي : 
)  حي دبلكوم بني مال8  - 3040) بني 

مال8 مغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 
100.000.000 دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   100   : نوة  وليد  بلسيد 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
 16 عنوبنه)ب)  نوة  وليد  بلسيد 
بلخطوبت   زنقة  بلوفاق  حي  ب  بلوك 

5000) خريبكة مغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
 16 عنوبنه)ب)  نوة  وليد  بلسيد 
بلخطوبت   زنقة  بلوفاق  حي  ب  بلوك 

5000) خريبكة مغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  مال8   ببني  بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 683.

58(I

KAMAR BENOUNA

 PROCONT
ش م م دبت مساهم وحيد

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 ، RUE CHARAM ACHAYKH 34
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Casablanca MAROC ،(0160
PROCONT ش م م دبت مساهم 

وحيد شركة ذبت مسؤولية محدودة 
ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 1100 
شالع بلقدس نرشول برك  سيدي 

معرف بزنس سنت4  - 0190) 
بلدبلبلبيضاء  بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475841

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (9
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
مساهم  دبت  م  م  ش   PROCONT

وحيد.
موضوع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلشركة في بملغرب و في جنيع بلبلدبن 
للالمثا8  بالقتضاء  عند  تخضع  و 
بلتنضينية  و  بلقانونية  بالحكام  و 
بلخاصة بانشطتها لتقديم بلخدمات 
للنباني بلسكنية ) بناء  مناز8 فردية 
ناطحات  بلعائالت   متعددة  مناز8 
بلسحاب بلى بخره) ) باستثناء بملباني 

بلخشبية ) 
- جنيع بلعنليات بلتجالية بملالية  
مرتبطة  تكون  قد  بلتي  بلصناعية 
على  للشركة  بملؤس�شي  باملوضوع 
بلنحوي بملحدود في بلفقرة بالولى من 

هده بملادة و بشكل عام 
بالستشالية  بالنشطة  -جنيع 
تعزيز  بلتباد8 من بجل  بو  بلتجالية 

تطولها ..
 1100  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
سيدي  برك   نرشول  بلقدس  شالع 
 (0190  - سنت4   بزنس  معرف 

بلدبلبلبيضاء  بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

 PRODEMA بلشركة 
 GAYRIMENKUL YATIRUM VE
 INSAAT ANONIM SIRKETI  : 100

بقينة 100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
 PRODEMA بلشركة 
 GAYRIMENKUL YATIRIUM
  VE INSAAT ANONIM SIRKETI
 YESILKOY MAHALLESI عنوبنه)ب) 
 ATATURK CD.EGS BLOKLAR
 APPT N° 1(/(41 BAKIRKOY
تحت  بلتجالي  بلسجل  في  مسجلة 
بسطنبو8    99(08  10509-5 لقم 

تركيا.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد EMRE GUVEN عنوبنه)ب) 

تركيا 08)99 فالطو تركيا
 ZORLU YUCETURK بلسيدة 
 99(08 تركيا  عنوبنه)ب)   TUGCE

فاتح تركيا
 KAN SEYDANUR بلسيدة 

عنوبنه)ب) تركيا 08)99 تركيا تركيا
KAN SERKAN عنوبنه)ب)  بلسيد 

تركيا 08)99 طاطيان تركيا
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )74978.
583I

BUCOGEST

 BELHIHI  بلحيحي ترونس
TRANS

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

BUCOGEST
حي أموكاي شالع محند 

بلخامس6)1 بلدشي4ة بنزكان 
 INEZGANE، 86360، INEZGANE

بملغرب

  BELHIHI TRANS  بلحيحي ترونس
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل 

بنكنود سيدي بيبي بشتوكة أيت 
باها - 87100 سيدي بيبي بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
(1431

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   07
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
بإلقتضاء بنختصر تسنيتها : بلحيحي 

. BELHIHI TRANS  ترونس
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملستخدمين لحساب بلغي4.
دوبل   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بنكنود سيدي بيبي بشتوكة أيت باها 

- 87100 سيدي بيبي بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 50.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 500   : بدليس   بلحيحي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلحيحي بدليس عنوبنه)ب)  بلسيد 
دوبل بنكنود سيدي بيبي بشتوكة بيت 

باها 87100 سيدي بيبي بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلحيحي بدليس عنوبنه)ب)  بلسيد 
دوبل بنكنود سيدي بيبي بشتوكة بيت 

باها 87100 سيدي بيبي بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
16 أكتوبر  بالبتدبئية بانزكان  بتاليخ 

0)0) تحت لقم 0)0)/1781.
584I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR

 STE HOUB FRERES
MATERIEAUX

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
حل شركة

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT
ERRAMI ABDELKEBIR

 AV DES FAR SOUK SEBT ،
3550)، سوق بلسبت بوالد بلننة 

بملغرب
 STE HOUB FRERES

MATERIEAUX  شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طول 

بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي جي بلصفا 
سوق بلسبت - 3550) سوق بلسبت 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.3609

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 
بإلستثنائياملؤلخ في 05 أكتوبر 0)0) 
بملسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 
 STE HOUB FRERES بملحدودة 
لأسنالها  مبلغ     MATERIEAUX
مقرها  وعنوبن  دلهم   300.000
بإلجتناعي جي بلصفا سوق بلسبت - 
3550) سوق بلسبت بملغرب نتيجة 

8 : بزمة  بقتصادية .
و حدد مقر بلتصفية ب حي بلصفا 
سوق بلسبت - 3550) سوق بلسبت 

بملغرب. 
و عين:

بلسيد)ة) سعيد  حب و عنوبنه)ب) 
سوق بلسبت   (3550 سوق بلسبت 

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.
بلحدود  بإلقتضاء  وعند   
بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 
تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 
بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
صالح   بن  بالفقيه  بالبتدبئية 
لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   14 بتاليخ 

.((9/(0(0
585I
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بنبو خديجة

 SOCIETE KATY TRAVAUX
SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

بنبو خديجة
61) بملسعودية تازة ، 35000، تازة 

بملغرب
 SOCIETE KATY TRAVAUX SARL
AU شركة ذبت مسؤولية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بملناز8 
بلصحية لقم 91  - 35000 تازة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
5563

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   11
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 SOCIETE KATY TRAVAUX SARL

.AU
: -بالشغا8  غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفةب وبلبناء.
بملناز8   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
تازة   35000  -   91 لقم  بلصحية 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : كوثر  لطرش  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  كوثر  لطرش  بلسيدة 
تجزئة شيناءعنالة 6 لقم71 35000 

تازة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  كوثر  لطرش  بلسيدة 
تجزئة شيناءعنالة 6 لقم71 35000 

تازة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   15 بتاليخ  بتازة   بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم 468.

586I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR

STE PHYTO AL ASSIMI
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT

ERRAMI ABDELKEBIR

 AV DES FAR SOUK SEBT ،

3550)، سوق بلسبت بوالد بلننة 

بملغرب

STE PHYTO AL ASSIMI شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بملسي4ة حي بلنجاة لقم 75/77 سوق 

بلسبت بلفقيه بن صالح - 3550) 

سوق بلسبت بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(907

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تم   (0(0 أكتوبر   13 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 

»900.000 دلهم« أي من »100.000 

عن  دلهم«   1.000.000« إلى  دلهم« 

إدماج بحتياطي أو ألباح أو    : طريق 

عالوبت إصدبل في لأس بملا8.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

صالح   بن  بالفقيه  بالبتدبئية 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر   14 بتاليخ 

.300/(0(0

587I

idaraty

RZINE PHONE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

RZINE PHONE شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي دهال 
بلقنفود زنقة 1 بلعوبمة طنجة - 

9000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

108881
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   0(
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 RZINE : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.PHONE
بست4بد   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
و   حاسوب  منتوجات  تصدير  و 

بلهوبتف بلنقا8 و مستلزماته.
: حي دهال  عنوبن بملقر بالجتناعي 
 - طنجة  بلعوبمة   1 زنقة  بلقنفود 

9000 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد بلرباج محند :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
 500   : ببربهيم  بلبشي4ي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة . 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  محند  بلرباج  بلسيد 
 9000  10 4 لقم  4 زنقة  حي بلسالم 

طنجة بملغرب.

بلسيد بلبشري ببربهيم عنوبنه)ب) 

 (3 لقم   10 زنقة  بنيحديفة  شالع 

كويلنا تطوبن 9300 تطوبن  بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  محند  بلرباج  بلسيد 
 9000  10 لقم   4 زنقة   4 حي بلسالم 

طنجة بملغرب

بلسيد بلبشري ببربهيم عنوبنه)ب) 

 (3 لقم   10 زنقة  بنيحديفة  شالع 

كويلنا تطوبن 9300 تطوبن  بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   15 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم )3479).

588I

Leading Partners

WE HASH SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

Leading Partners

 Bd Abdelmoumen, ,(10

 résidence »jardins

 abdelmoumen«  Immeuble G2-

 Appart. 7 Casablanca, Maroc ،

20340، casablanca Maroc

WE HASH SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

 RUE وعنوبن مقرها بإلجتناعي

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE

 3 ETG 4 N 20 PALMIERS,

 Casablanca - 20340 Casablanca

Maroc

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

473653

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   07

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
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عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 WE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.HASH SARL

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 Nouvelles technologies de

.l’information et communication

 RUE  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE

 3 ETG 4 N (0 PALMIERS,

 Casablanca - 20340 Casablanca

.Maroc

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

 DAHLIAS HOLDING بلشركة 

 BD  303 عنوبنه)ب)   SARL AU

 BRAHIM ROUDANI 4EME ETG

   , Casablanca 20380 Casablanca

.Maroc

 DJERRARI Youssef بلسيد 

 Amerchich Villa n° 275 (عنوبنه)ب

 Marrakech 40080 Marrakech

.Maroc

 DJERRARI SALWA بلسيدة 

 à Jnane Californie Res عنوبنه)ب) 

 Yusra IMM Emmeraude 15

 ETG 4 Appt 11 A/c, Casablanca

.20460 Casablanca Maroc

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

 DJERRARI YOUSSEF بلسيد 

 Amerchich Villa n° 275 (عنوبنه)ب

 Marrakech 40080 Marrakech

Maroc

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 - بتاليخ  بلبيضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم -.

589I

cabinet el asfari

ال بيغجوغي دو مزكان
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

cabinet el asfari
63 شالع موالي يوسف ، 0000)، 

بلدبل بلبيضاء بملغرب
ال بيغجوغي دو مزكان شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 7 شالع 

حنان بلفطوبكي   - 4000) بلجديدة 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
17081

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   05
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
ال   : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

بيغجوغي دو مزكان.
و   مقهى   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مطعم.
شالع   7  : عنوبن بملقر بالجتناعي 
حنان بلفطوبكي   - 4000) بلجديدة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 500   : بلسيدة بحبوحي صفية  
حصة بقينة 50.000 دلهم للحصة .

بلسيد بن منصول  عبدهللا :  500 
حصة بقينة 50.000 دلهم للحصة . 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عبدهللا  منصول   بن  بلسيد 
زنقة عبد بلكريم بلربيس  عنوبنه)ب)  

بلسوي�شي 10170 بلرباط بملغرب.
بلسيدة بحبوحي صفية  عنوبنه)ب)  
بلسوي�شي  بلربيس  بلكريم  زنقة عبد 

10170 بلرباط بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عبدهللا  منصول   بن  بلسيد 

عنوبنه)ب) 1 زنقة عبد بلكريم بلربيس 

بلسوي�شي 10170 بلرباط بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 13 بتاليخ  بالجديدة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 5488).

590I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

 EURAFRIC BUSINESS

CONNECT

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

 EURAFRIC BUSINESS

CONNECT شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي  107 

بملنطقة بلصناعية مجاط  - 50000 

مكناس بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.48309

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 17 شتن 4 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

 - بملنطقة بلصناعية مجاط    107  «

50000 مكناس بملغرب« إلى »14 دوبل 

بريدية مركز مجاط  - 50000 مكناس  

بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

0) أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 3349.

591I

STE TRAFISCO

 NEW VISION

ENGINEERING SOLUTIONS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

STE TRAFISCO

شالع عبدهللا ببن بلزبي4 مويلحا 

بلجديدة 73) ، 4000)، بلجديدة 

بملغرب

 NEW VISION ENGINEERING

SOLUTIONS شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

بلحاجة يزة لقم 35 بلجديدة - 

4000) بلجديدة بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.457933

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 18 دجن 4 019) تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

»تجزئة بلحاجة يزة لقم 35 بلجديدة 

 13« إلى  بلجديدة بملغرب«   (4000  -

ألب  لي  إقامة  بملجاطي  أحند  زنقة 

 - بلدبلبلبيضاء   8 بلطابق بالو8 لقم 

0330) بلدبلبلبيضاء  بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (5 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

ف 4بير 0)0) تحت لقم )63)73.

59(I

CABINET CBA SARL

DESI NAJM
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CABINET CBA SARL

7) زنقة بابوم، طابق 3، شالع 

محند بلخامس ، 50)0)، بلدبل 

بلبيضاء بملغرب

DESI NAJM  شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
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وعنوبن مقرها بإلجتناعي 05 شالع 

ديكسنود بلطابق برو8 شقة بثنين- 

بنجدية  - 0)01)  بلدبل بلبيضاء   

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

46(607

 10 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 مالس 

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 DESI  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

. NAJM

بلت4ويج    : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعقالي، بلبناء، برشغا8 بلعنومية ، 

بلنقل ،تجالة أدوبت بلبناء ...

05 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 

ديكسنود بلطابق برو8 شقة بثنين- 

بلبيضاء    بلدبل    (01(0  - بنجدية  

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

1.510.000 دلهم، مقسم كالتالي:

 : عبد بإلله نجم بلدين   بلسيد  

ألض عالية بقينة 1.510.000 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلدين   نجم  بإلله  عبد  بلسيد  

 3 بقامة فا8 جولي ط   (7 عنوبنه)ب) 

  (0(50 بلبيضاء  لعلج  بلبشي4  شقة 

بلدبل بلبيضاء   بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيدة لقية بوعسرية  عنوبنه)ب) 

بلياسنين ل) عنالة 0) طابق 1 شقة 

بلبيضاء    بلدبل    (0((0 باللفة    6

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

يونيو 0)0) تحت لقم 736706.
593I

FIDUCIAIRE KHALID

CANIVEAU NOUVEL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
CANIVEAU NOUVEL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بن 

مربح زنقة 14/9 - وجدة - 60000 
وجدة بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.19043
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 غشت   (5 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
تفويت بلسيد )ة) يوسف بنطلحة 
 100 حصة بجتناعية من أصل   ((
حصة لفائدة  بلسيد )ة) عبد بلرحيم 

حجاجي بتاليخ 5) غشت 0)0).
)ة) شيناء مينوني  تفويت بلسيد 
 100 حصة بجتناعية من أصل   ((
يوسف  )ة)  بلسيد  لفائدة   حصة 

مجذوبي بتاليخ 5) غشت 0)0).
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   17 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 1987.
594I

FIDUCIAIRE KHALID

 BABEL DES SERVICES ET
MARKETING

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
 BABEL DES SERVICES ET

MARKETING  شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 85 تجزئة 
بننينون شالع بلحسن بلثاني حي 
بلزيتون - وجدة - 60000  وجدة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
35781

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   18
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 BABEL : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها
. DES SERVICES ET MARKETING
خدمات   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تسهيالت.
عنوبن بملقر بالجتناعي : 85 تجزئة 
حي  بلثاني  بلحسن  شالع  بننينون 
وجدة    60000  - وجدة   - بلزيتون 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 50.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   : بلسيد بدل بلحاج 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
 85 عنوبنه)ب)  بلحاج  بدل  بلسيد 
تجزئة بننينون شالع بلحسن بلثاني 
وجدة   60000 وجدة   - بلزيتون  حي 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
 85 عنوبنه)ب)  بلحاج  بدل  بلسيد 
تجزئة بننينون شالع بلحسن بلثاني 
وجدة   60000 وجدة   - بلزيتون  حي 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   14 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 5)3).

595I

soreno consulting

MALAVAR MODE SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تغيي4 تسنية بلشركة

soreno consulting
13  زنقة  بلجز ولي  بلبلدية ، 

0700)، بلبيضاء بملغرب
 MALAVAR MODE SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بالجتناعي 144 شالع 
محند سنيحة إقامة جوهرة محند 

سنيحة بلطابق 6 لقم 35 -   - 
)610)  ب لدبل بلبيضاء بملغرب.

تغيي4 تسنية بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

460461
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى   
تم تغيي4   (0(0 6) غشت  بملؤلخ في 
 MALAVAR« من  بلشركة  تسنية 
 GOLDEN« إلى  »MODE SARL AU

. »SCARF SARL AU
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749860.

596I

sofoget

 CULTURAL TOURS OF
MOROCCO

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 CULTURAL TOURS OF

 MOROCCO
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شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي  بلقنيطرة 
59 موالي عبد بلعزيز شالع موالي 

عبد بلعزيز لقم 4  بلقنيطرة 14000  
بلقنيطرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
56583

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   05
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 CULTURAL TOURS OF  :

.MOROCCO
تنضيم    : بإيجاز  غرض بلشركة 

بلرحالت
دليل سياحي.

عنوبن بملقر بالجتناعي :  بلقنيطرة 
موالي  شالع  بلعزيز  عبد  موالي   59
  14000 4  بلقنيطرة  عبد بلعزيز لقم 

بلقنيطرة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد  نبيل أقبلي :  1.000 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة . 
1000 بقينة  بلسيد  نبيل أقبلي : 

100 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  أقبلي  نبيل  بلسيد  

بلقنيطرة 14000 بلقنيطرة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  أقبلي  نبيل  بلسيد  

بلقنيطرة 14000 بلقنيطرة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 13 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 
أكتوبر 0)0) تحت لقم 79593.

597I

STE TRAFISCO

 UNI TECHNOLOGY
SYSTEM

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

لفع لأسنا8 بلشركة

STE TRAFISCO
شالع عبدهللا ببن بلزبي4 مويلحا 

بلجديدة 73) ، 4000)، بلجديدة 
بملغرب

  UNI TECHNOLOGY SYSTEM
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي  حاي فرح 
زنقة لقم 94  لقم 58 بلدبلبلبيضاء - 

0540) بلدبلبلبيضاء بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.360675

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   (0(0 يونيو   0( في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
من  أي  دلهم«   6.000.000«
»1.500.000 دلهم« إلى »7.500.000 
مقاصة  إجربء    : طريق  عن  دلهم« 
مع ديون بلشركة بملحددة بملقدبل و 

بملستحقة.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

يونيو 0)0) تحت لقم 735898.
598I

sofoget

 GREEN TRANSPORT
SERVICE

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

   GREEN TRANSPORT SERVICE

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي  بلقنيطرة 

59 شالع موالي عبد بلعزيز إقامة 

موالي عبد بلعزيز لقم 4 - 14000 

بلقنيطرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

56663

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   0(

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.  GREEN TRANSPORT SERVICE

نقل    : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملستخدمين

نقل بلبضائع.

عنوبن بملقر بالجتناعي :  بلقنيطرة 

إقامة  بلعزيز  عبد  موالي  شالع   59

 14000  -  4 بلعزيز لقم  موالي عبد 

بلقنيطرة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيدة  حفضة بوزملاض :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة . 

بلسيدة  حفضة بوزملاض : 1000 

بقينة 100 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بوزملاض  حفضة  بلسيدة  

 14000 بلقنيطرة  عنوبنه)ب)  

بلقنيطرة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بوزملاض  حفضة  بلسيدة  

عنوبنه)ب) بلقنيطرة 14000 بلقنيطرة 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 79656.

600I

ETUDE DE NOTARIAT

AZURITE INVEST
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ETUDE DE NOTARIAT

 angle bd zerktouni et bd la

 cotniche résidence marina

 center 6ème étage N° 38 ،

20000، Casablanca Maroc

AZURITE INVEST شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلدبل 

بلبيصاء، 96) شالع محند 

بلزلقطوني، بلطابق بلسادس، 

بلشقة 19 - 0000) بلدبل بلبيصاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

476(03

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   09

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.AZURITE INVEST

بدبلة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالجالبت وبلتسيي4 بلعقالي.

بلدبل   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

محند  شالع   (96 بلبيصاء، 

بلسادس،  بلطابق  بلزلقطوني، 

بلبيصاء  بلدبل   (0000  -  19 بلشقة 

بملغرب.
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أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيدة مليكة عبيد :  950 حصة 
بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيدة بيناس بملعزي :  50 حصة 
بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بملعزي  بيناس  بلسيدة 
كاليفولنيا،   04 لقم  هدية  تجزئة 
0150) بلدبل بلبيضاء  بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.
عنوبنه)ب)  عبيد  مليكة  بلسيدة 
كاليفولنيا،   04 لقم  هدية  تجزئة 
0150) بلدبل بلبيضاء  بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  عبيد  مليكة  بلسيدة 
كاليفولنيا،   04 لقم  هدية  تجزئة 
0150) بلدبل بلبيضاء  بلدبل بلبيضاء 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (0 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750499.
60(I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

BOUCHT. GROUP
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

BOUCHT. GROUP شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لياض 
بلسالم لقم 18 بكادير - 80000 

بكادير بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

44157

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   1(

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BOUCHT. GROUP

تصنيع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وتسويق بملنتجات بلصيانة وبلنظافة.
لياض   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 80000  - بكادير   18 لقم  بلسالم 

بكادير بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

50) حصة    : بلسيد فريد طاهي 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 (50   : بزني 4  فتيحة  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد  علي بولحيان :  50) حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 (50   : شوفاني  محند  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد فريد طاهي عنوبنه)ب) شالع 

مربكش  كيليز  بلسعادة  علي  موالي 

40000 مربكش بملغرب.

عنوبنه)ب)  بزني 4  فتيحة  بلسيدة 

 80000 بكادير  بمللكي  بلدلك  ثكنة 

بكادير بملغرب.

عنوبنه)ب)  بولحيان  علي  بلسيد  

 80000 بكادير  بمللكي  بلدلك  ثكنة 

بكادير بملغرب.

بلسيد محند شوفاني عنوبنه)ب) 

بلرباط  بلسوي�شي  جربل  ولد  شالع4 

10000 بلرباط بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد محند شوفاني عنوبنه)ب) 
بلرباط  بلسوي�شي  جربل  ولد  شالع4 

10000 بلرباط بملغرب
عنوبنه)ب)  بزني 4  فتيحة  بلسيدة 
 80000 بكادير  بمللكي  بلدلك  ثكنة 

بكادير بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   09 بتاليخ  باكادير   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 96180.
604I

sofoget

SOGEP
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسي4 جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
sogep  شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي  بلقنيطرة 

6  زنقة عقبة بن نافع شقة 1   
14000 بلقنيطرة بملغرب.
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.(4(33

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تم تعيين  17 شتن 4  بملؤلخ في 
مسي4 جديد للشركة بلسيد)ة)  جهيد  

آدم كنسي4 وحيد
تبعا لوفاة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )7965.
608I

FIDUHOUSE

FALY
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUHOUSE
لقم 6 مكاتب طيبة زنقة غسان 
كنفاني ، 30000، فاس بملغرب
FALY شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي  محل لقم 

) بقامة حسن 1 زنقة بدل شاكر 

بلسياب شالع مطربن خليل مطربن 

م.ج - 30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

64(77

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   18

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

.FALY : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

بيع    : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالتقسيط بلحلويات وبملكسربت.

محل    : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
لقم ) بقامة حسن 1 زنقة بدل شاكر 

بلسياب شالع مطربن خليل مطربن 

م.ج - 30000 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : بلسيدة بننخلوف غزالن 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

  : بلفياللي عالش فتيحة   بلسيدة  

500 حصة بقينة 100 دلهم للحصة

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

غزالن  بننخلوف  بلسيدة 

 169 فيال  بلبديع  حدبئق  عنوبنه)ب) 

برندلس عين بلشقف موالي يعقوب  

))361 فاس بملغرب.

فتيحة   عالش  بلفياللي  بلسيدة  
زنقة   10 لقم   ( عنوبنه)ب) حي بلوفاء 

فاس   31000 مي4يدب طريق صفرو  

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
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غزالن  بننخلوف  بلسيدة 
 169 فيال  بلبديع  حدبئق  عنوبنه)ب) 
برندلس عين بلشقف موالي يعقوب  

))361 فاس بملغرب
فتيحة   عالش  بلفياللي  بلسيدة  
زنقة   10 لقم   ( عنوبنه)ب) حي بلوفاء 
فاس   31000 مي4يدب طريق صفرو  

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   14 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 676).
610I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

OUSSAWIM TRANS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 IMB. 57 RUE IBN MAJA

 L›HABITAT FES FES، 300000،
FES MAROC

OUSSAWIM TRANS شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلشقة لقم 
)0 بلطابق برو8  لقم A)6 تجزئة 
باب بلسالم طريق عين بلشقف 

فاس - 30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
64101

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   17
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.OUSSAWIM TRANS
مقاولة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

لنقل بلسلع و بلبضائع.

بلشقة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
لقم )0 بلطابق برو8  لقم A)6 تجزئة 
باب بلسالم طريق عين بلشقف فاس 

- 30000 فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلسيد أحند شرقاوي 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد أحند شرقاوي عنوبنه)ب) 
بلسالم   حي   (3 بلوك   879 لقم 

11030 سال بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد أحند شرقاوي عنوبنه)ب) 
بلسالم   حي   (3 بلوك   879 لقم 

11030 سال بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   05 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 590).

61(I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

مولد سيرفيس
إعالن متعدد بلقربلبت

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%
 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
مولد سي4فيس  »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: )1 شالع 

خالد ببن بلوليد بلطابق بلثالث 
بلشقة لقم 6 - - طنجة بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.9(895
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
0)0) تم بتخاذ  1) يوليوز  بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تفويت خنسنائة حصة من بلسيدة 

بلسيد  إلى  جنيلة  الفريدي  بلسيدة 

ليكريفين ديدير موليس جولج

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

بلشكل  يتغي4   ، برسهم  نقل  بعد 

ذبت  شركة  من  للشركة  بلقانوني 

مسؤولية محدودة من مساهم وبحد  

إلى شركة ذبت مسؤولية محدودة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

بلشكل  يتغي4   ، برسهم  نقل  بعد 

ذبت  شركة  من  للشركة  بلقانوني 

مسؤولية محدودة من مساهم وبحد 

إلى شركة ذبت مسؤولية محدودة 

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   13 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 5430.

613I

ALIDAY

ALIDAY S.A.R.L AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ALIDAY

) زنقة بالمي4ة باللة أسناء حي وليدة 

) أسفي ، 46000، أسفي مغرب

ALIDAY S.A.R.L AU شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي ) زنقة 

بالمي4ة باللة أسناء حي وليدة ) 

أسفي - 46000 أسفي بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

10867

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   09

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ALIDAY S.A.R.L AU
 Prêt a  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

porter
.négoce en General

زنقة   (  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بالمي4ة باللة أسناء حي وليدة ) أسفي 

- 46000 أسفي بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلوزبني  محند  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد محند بلوزبني عنوبنه)ب) ) 
زنقة 1 برمي4ة باللة أسناء حي وليدة 

) 46000 أسفي بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد محند بلوزبني عنوبنه)ب) ) 
زنقة 1 برمي4ة باللة أسناء حي وليدة 

) 46000 أسفي بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   16 بتاليخ  بالبتدبئية بآسفي  

0)0) تحت لقم -.

614I

Sonrisa

ALLUXERENT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

ALLUXERENT شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
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وعنوبن مقرها بإلجتناعي : كربج لقم 
41 زنقة تالكة - 000)5 بلرشيدية 

بملغرب.
قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
.13003

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
019) تقرل حل  11 دجن 4  بملؤلخ في 
ALLUXERENT شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ 
وعنوبن  دلهم   100.000 لأسنالها 
41 زنقة  مقرها بإلجتناعي كربج لقم 
بملغرب  بلرشيدية   5(000  - تالكة 

نتيجة 8-  إنعدبم بلتنويل.
و عين:

بهادي  عناد     بلسيد)ة) 
بلوبحة  تجزئة   135 لقم  وعنوبنه)ب) 
كنصفي  بملغرب  بلرشيدية   5(000

)ة) للشركة.
و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
بتاليخ 14 غشت 0)0) وفي كربج لقم 
بلرشيدية   5(000  - تالكة  زنقة   41

بملغرب.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  بالرشيدية   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )8).
615I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة الهروا�شي نيغوس
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
شركة بلهروب�شي نيغوس شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

بويزبلزبن بحدبدن بلناظول - 000)6 
بلناظول بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
0000

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   0(

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

شركة   : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

بلهروب�شي نيغوس.

بيع   *  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملالبس

* بستي4بد بالجزبء بملستعنلة.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بويزبلزبن بحدبدن بلناظول - 000)6 

بلناظول بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 750   : بلهروب�شي  محند  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 (50   : بلعبو�شي  فضيل  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد محند بلهروب�شي عنوبنه)ب) 

بلناظول  بحدبدن  بويزبلزبن  حي 

000)6 بلناظول بملغرب.

بلسيد فضيل بلعبو�شي عنوبنه)ب) 

 6(000 بلفوقاني  بوطيب  بوالد  حي 

بلناظول بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد محند بلهروب�شي عنوبنه)ب) 

بلناظول  بحدبدن  بويزبلزبن  حي 

000)6 بلناظول بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3340.

616I

Sonrisa

IKABEN CAR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسي4 جديد للشركة

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

IKABEN CAR  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي كربج لقم 

01 بلوك 10 لقم 0)6 عين بلعاطي 

01   - 000)5 بلرشيدية بملغرب.

تعيين مسي4 جديد للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.14095

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في )1 أكتوبر 0)0) تم تعيين 

بن  بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 

عدو حسن كنسي4 وحيد

تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (0 بتاليخ  بالرشيدية   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 96).

617I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

JANNATE ANNAKHIL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تغيي4 تسنية بلشركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

JANNATE ANNAKHIL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بالجتناعي 114 شالع 

بلنبل نرجس ب  - 30000 فاس 

بملغرب.

تغيي4 تسنية بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

48317

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم تغيي4   (0(0 شتن 4   (9 بملؤلخ في 

 JANNATE« من  بلشركة  تسنية 

 »L’OASIS D’OR« إلى »ANNAKHIL

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   19 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 1)0)00)403111.

619I

MA-LEX

 AUTO AERO
TECHNOLOGIES

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

MA-LEX

 RUE amr ibn ass 3EME (9

 ETAGE N26 29 RUE amr ibn

 ass 3EME ETAGE N26، 90000،

TANGER maroc

 AUTO AERO TECHNOLOGIES

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 9) عنرو 

بن بلعاص بلطابق بلثالث لقم 6) 

طنجة طنجة 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

108577

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   (0

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 AUTO : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.AERO TECHNOLOGIES
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مربقبة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
وخدمات بلجودة.

عنوبن بملقر بالجتناعي : 9) عنرو 
 (6 لقم  بلثالث  بلطابق  بلعاص  بن 
طنجة طنجة 90000 طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلسيد دبدوبي عبد هللا 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد دبدوبي عبد هللا عنوبنه)ب) 
 90000  9 بلرقم   11 زنقة  مزوبق 

طنجة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد دبدوبي عبد هللا عنوبنه)ب) 
 90000  9 بلرقم   11 زنقة  مزوبق 

طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   07 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 68)5.
6(1I

bemultico  بينولتيكو

 MAROCCAIN 
 CONSTRUCTION

SOLUTIONS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

bemultico  بينولتيكو
لقم 106 شقة لقم 01 بلزيتون 

بملعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

 MAROCCAIN 
  CONSTRUCTION SOLUTIONS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 75 حي 
بلنسيم مكناس - 50000 مكناس 

بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.38569

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم   (0(0 شتن 4   (4 في  بملؤلخ 

قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 

من  أي  دلهم«   1.000.000«

 1.100.000« إلى  دلهم«   100.000«

تقديم حصص    : عن طريق  دلهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

0) أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 3363.

6(3I

FICOMO

M.A FADEL SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

FICOMO

حي بلعبادي زنقة مكناس لقم )3 

تنالة ، 000)1، تنالة بملغرب

M.A FADEL SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

عبدبملومن زنقة سنايا بقامة 

شهرزبد بلطابق بلثالث شقة لقم 

0) بلدبل بلبيضاء - 0000) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.406619

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 14 يوليوز 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

»شالع عبدبملومن زنقة سنايا بقامة 

شهرزبد بلطابق بلثالث شقة لقم 0) 

بلدبل بلبيضاء - 0000) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب« إلى »هناء )0 لقم 5) تنالة - 

000)1 تنالة  بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 09 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3330).

6(5I

SRKM SERVICE

SRKM SERVICE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

SRKM SERVICE
31 شالع شهيد عبد بلسالم بن 
محند مكتب لقم ) فا8 فلولي 
بقامة لياض زيتون بلقنيطرة ، 

14000، بلقنيطرة بملغرب
SRKM SERVICE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 31 شالع 
شهيد عبد بلسالم بن محند مكتب 

لقم ) فا8 فلولي بقامة لياض 
زيتون بلقنيطرة بلقنيطرة 14000 

بلقنيطرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

56635
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   (5
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 SRKM : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.SERVICE
تركيب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

كامي4بت وبالجهزة بلكهربائية.
31 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 
شهيد عبد بلسالم بن محند مكتب 
لقم ) فا8 فلولي بقامة لياض زيتون 
بلقنيطرة بلقنيطرة 14000 بلقنيطرة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : بلسيد لبيع محند 

بقينة 100 دلهم للحصة .
حصة   500   : بلسيد لبيع كنا8 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد لبيع محند عنوبنه)ب) زنقة 

يوسف  موالي  ساحة   16 لقم   50

بلقنيطرة 14000 بلقنيطرة بملغرب.

زنقة  بلسيد لبيع كنا8 عنوبنه)ب) 

يوسف  موالي  ساحة   16 لقم   50

بلقنيطرة 14000 بلقنيطرة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد لبيع محند عنوبنه)ب) زنقة 

يوسف  موالي  ساحة   16 لقم   50

بلقنيطرة 14000 بلقنيطرة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 9)796.

6(6I

فيدوفاك

STE YOUSSEF TECH PHONE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

فيدوفاك

6 شــالع لال أسنــاء بملدينة بلجديدة 

فـــاس ، 30000، فــــــاس بملــغــرب

 STE YOUSSEF TECH PHONE

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي متجر 

عنالة لقم 3 حي بلبام بنسودة - 

30040 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

64(99

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   17

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
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عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.YOUSSEF TECH PHONE
بيع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
مع  مستلزماتها  و  بلنقالة  بلهوبتف 

باليربد وبلتصدير.
متجر   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 - بنسودة  بلبام  حي   3 لقم  عنالة 

30040 فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلسيد باالشهب يوسف 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد باالشهب يوسف عنوبنه)ب) 
30040 فاس  149 حي بلفرح بملسي4ة 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد باالشهب يوسف عنوبنه)ب) 
30040 فاس  149 حي بلفرح بملسي4ة 

30040
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 695).
6(8I

ECOCOMPTA

 RENOVATION MAROC
BEST EXTRA WEB

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:(0(90
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
 RENOVATION MAROC BEST

EXTRA WEB شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي س 136 
بلطابق 3 عنالة س زنقة بلرقيب 

هيلي4 بقامة عين بل 4جة  - 0)03) 
بلدبلبلبيضاء  بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
476317

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   06
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 RENOVATION MAROC BEST

.EXTRA WEB
غرض بلشركة بإيجاز : بإلعالميات 

) بل 4مجة ـ بلتحليل ـ بلتصنيم ).
 136 : س  عنوبن بملقر بالجتناعي 
بلرقيب  زنقة  س  عنالة   3 بلطابق 
 (03(0  - بل 4جة   عين  بقامة  هيلي4 

بلدبلبلبيضاء  بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
334 حصة    : بلسيد لبيع معروفي 

بقينة 100 دلهم للحصة .
 333   : بلببكري  بوبكر  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 333   : بمسكول  محند  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  معروفي  لبيع  بلسيد 
بلوك 7 زنقة ) لقم 17 حي بلسككيين 
 (0300 بسناعيل  موالي  شالع 

بلدبلبلبيضاء  بملغرب.
عنوبنه)ب)  بلببكري  بوبكر  بلسيد 
بسكجول   (44 لقم   1 سوكوما  حي 

40150 مربكش  بملغرب.
بلسيد محند بمسكول عنوبنه)ب)  
بقامة بلرشاد شطر ب عنالة 4 شقة 
3 سيدي مومن 0450) بلدبلبلبيضاء  

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  معروفي  لبيع  بلسيد 
بلوك 7 زنقة ) لقم 17 حي بلسككيين 

 (0300 بسناعيل  موالي  شالع 

بلدبلبلبيضاء  بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (0 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750603.

6(9I

MAYJOUD TRANSPORT SARLAU

 MAYJOUD TRANSPORT

SARLAU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 MAYJOUD TRANSPORT

SARLAU

بلعنالة 30 بلشقة 8 زنقة موالي 

أحند لوكيلي حسان بلرباط بملغرب 

 Appt 3 étage 1 résidence nakhil

bouchouk salé، 10999 5، بلرباط 

بملغرب

 MAYJOUD TRANSPORT

SARLAU شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلعنالة 30 

بلشقة 8 زنقة موالي بحند بلوكيلي 

حسان بلرباط  - 10999 بلرباط 

بلنغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

107834

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (4

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 MAYJOUD TRANSPORT

.SARLAU
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع.
بلعنالة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بحند  موالي  زنقة   8 بلشقة   30
 10999  - بلرباط   حسان  بلوكيلي 

بلرباط بلنغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 100   : بلسيد شباني عبد بلعزيز 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
شباني   بلعزيز  عبد  بلسيد 
عنوبنه)ب) بلشقة 3 بلطابق 3 بلنخيل 
سال   11111 تجزئة بوشوك سال   5

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلنعيم   أبو  صفاء  بلسيدة 
حي بام   7 بلزنقة   40 لقم  عنوبنه)ب) 

أحدبف أزلو 53100 أزلو بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   (0 بتاليخ  بلتجالية بالرباط  

0)0) تحت لقم 0)47.
631I

مكتب معيشة للحسابات و برستشالبت بلجبائية

GLOBAL JOUILLAT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
برستشالبت بلجبائية

حي بلسالم بلوك E  لقم )) -- سيدي 
سلينان ، 00)14، سيدي سلينان 

بملغرب
GLOBAL JOUILLAT شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بملنالة 
) لقم 6) - 00)14 سيدي سلينان 

بملغرب
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تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(969

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (5

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.GLOBAL JOUILLAT

غرض بلشركة بإيجاز : - بلتجالة 

- أعنا8 مختلفة.

عنوبن بملقر بالجتناعي : حي بملنالة 

00)14 سيدي سلينان   -  (6 لقم   (

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلسيد مبالك جويالت 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد مبالك جويالت عنوبنه)ب) 

 14(00 بومعيز  بنايل  بوالد  دوبل 

سيدي سلينان بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد مبالك جويالت عنوبنه)ب) 

 14(00 بومعيز  بنايل  بوالد  دوبل 

سيدي سلينان بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  سلينان   بسيدي  بالبتدبئية 

0) أكتوبر 0)0) تحت لقم -.

633I

FIDUCIAIRE JABBARI

)TECNOCONS(
تكنوكوس

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE JABBARI
 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES
 AL MACHRIK II ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA MAROC
 (TECNOCONS(   تكنوكوس

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد)في طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 11 زنقة 
بلوحدة بقامة بمام علي بلشقة لقم 
) - 0450) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(8(347
بلشريك  قربل  بنقت�شى 
 (019 نون 4   (( في  بلوحيدبملؤلخ 
مسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 
مبلغ    (TECNOCONS( تكنوكوس   
وعنوبن  دلهم   100.000 لأسنالها 
بلوحدة  زنقة   11 بإلجتناعي  مقرها 
 -  ( لقم  بلشقة  علي  بمام  بقامة 
بلدبل بلبيضاء بملغرب نتيجة   (0450

8 : قربل بلجنعية بلعامة.
زنقة   11 و حدد مقر بلتصفية ب 
بلوحدة بقامة بمام علي بلشقة لقم ) 

- 0450) بلدبل بلبيضاء بملغرب. 
و عين:

خو�شي  بجيا   بزولين  بلسيد)ة)  
 NEVALDA عنوبنه)ب)  و  لويس 
ALICANTE 03660 بسبانيا كنصفي 

)ة) للشركة.
بلحدود  بإلقتضاء  وعند   
بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 
تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 
بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية .
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 10 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

دجن 4 019) تحت لقم 950))7.
635I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

كونسغفوغي فراج
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE
 RUE TARIK IBN ZIAD N°10,

 2EME ETAGE APPT N°6 GUELIZ
 MARRAKECH .، 40000،

MARRAKECH MAROC
كونسغفوغي فربج شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل بلقائد 

سلينان بوالد حسون دبئرة بلبول 
سيدي يوسف بن علي مربكش 
مربكش 40000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

107305
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   16
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

كونسغفوغي فربج.
بنتاج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملص 4بت بلغذبئية 
و مشتقات بلزيتون 

بلتصدير و بالستي4بد.
دوبل   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
دبئرة  حسون  بوالد  سلينان  بلقائد 
بلبول سيدي يوسف بن علي مربكش 

مربكش 40000 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  : بلوبحد  عبد  زبكنوزي  بلسيد 
500 حصة بقينة 100 دلهم للحصة 
  : بمين  محند  زبكنوزي  بلسيد 
500 حصة بقينة 100 دلهم للحصة 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلوبحد  عبد  زبكنوزي  بلسيد 

عنوبنه)ب) 56 بقامة بالم دوغ ب شالع  

مربكش   40000 مربكش   6 محند 

بملغرب.

بمين  محند  زبكنوزي  بلسيد 

عنوبنه)ب) 56 بقامة بالم دوغ ب شالع  

مربكش   40000 مربكش   6 محند 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلوبحد  عبد  زبكنوزي  بلسيد 

عنوبنه)ب) 56 بقامة بالم دوغ ب شالع  

مربكش   40000 مربكش   6 محند 

بملغرب

بمين  محند  زبكنوزي  بلسيد 

عنوبنه)ب) 56 بقامة بالم دوغ ب شالع  

مربكش   40000 مربكش   6 محند 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

16 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116400.

636I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE SOUTH TRANS
SARL AU

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

 SOCIETE SOUTH TRANS SARL

AU شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

شوكي4 مركز سيدي بيبي بشتوكة 

بيت باها - 40)87 بشتوكة بيت باها 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(1477
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   1(

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

 SOCIETE SOUTH TRANS SARL

.AU

نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع لفائدة بلغي4

بلحبوب  وبستي4بد   تصدير 

و بلقطاني.

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بشتوكة  بيبي  سيدي  مركز  شوكي4 

بيت باها - 40)87 بشتوكة بيت باها 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلفتاح  عبد  بلكريك  بلسيد 

دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عبدبلفتاح  بلكريك  بلسيد 

سالم  محند  بنيبا  شالع  عنوبنه)ب) 

 70000 35 حي بلقسم بلعيون  شالع 

بلعيون بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عبدبلفتاح  بلكريك  بلسيد 

سالم  محند  بنيبا  شالع  عنوبنه)ب) 

 70000 35 حي بلقسم بلعيون  شالع 

بلعيون بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

0) أكتوبر  بالبتدبئية بانزكان  بتاليخ 

0)0) تحت لقم 1816.

638I

sofoget

SOGEP

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

sogep شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي  بلقنيطرة 

6  زنقة عقبة بن نافع شقة 1   

kenitra 14000 بملغرب.

تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(4(33

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (017 مالس   (0 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

جهيد  أحند  )ة)   بلسيد  تفويت 

أصل  من  بجتناعية  حصة   750

3.000 حصة لفائدة  بلسيد )ة)  آدم  

جهيد بتاليخ 0) مالس 017).

جهيد  أحند  )ة)   بلسيد  تفويت 

أصل  من  بجتناعية  حصة   750

)ة)   بلسيد  لفائدة   حصة   3.000

محند نسيك جهيد بتاليخ 0) مالس 

.(017

جهيد  أحند  )ة)   بلسيد  تفويت 

أصل  من  بجتناعية  حصة   750

)ة)   بلسيد  لفائدة   حصة   3.000

وسينة جهيد بتاليخ 0) مالس 017).

جهيد  أحند  )ة)   بلسيد  تفويت 

أصل  من  بجتناعية  حصة   750

3.000 حصة لفائدة  بلسيد )ة) مينة 

لهاللي  بتاليخ 0) مالس 017).

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 15 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )7965.

639I

TASSYIR MEDIA

HOLYDAYCAR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

HOLYDAYCAR شركة 
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   (7
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
شركة  للشركة:  بلقانوني  بلشكل 
بشريك  بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

وحيد 
بملقر بالجتناعي: حي بلرحنة قطاع 

ب لقم 14 سال 
تأجي4   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلسيالبت بدون سائق.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة  :بدل كرماج  بلسيد  

بقينة 100 دلهم للحصة ..
مسي4 بلشركة: عين بلسيد سفيان 
بن حد بملسي4 بلوحيد للشركة ملدة 6 

أشهر قابلة للتجديد.
بالسجل  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بسال  بالبتدبئية  للنحكنة  بلتجالي 

بتاليخ - تحت لقم -.314573
640I

safigec

IMI GOURMET MARKET -
بيمي كولمة مالكة

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

 SAFIGEC
 RUE IBN TAYMIYA IMMB 12
APPT 2 ، 30000، FES MAROC

شركة بيمي كولمة مالكة شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد وعنوبن مقرها بالجتناعي 
بلطابق بلسفلي تجزئة لقم 6)-5) 
ملعب بلخيل فاس  30000 بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

64(81

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقانون   (0(0 17 شتن 4  

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

بيمي   : تسنيتها  بنختصر  بالقتضاء 

 IMI GOURMET  - مالكة  كولمة 

  MARKET

بقا8   -: بإيجاز  بلشركة  غرض 

)تاجر بالتقسيط.) 

بلطابق   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

ملعب   26-25 لقم  تجزئة  بلسفلي 

بلخيل فاس  30000 بملغرب

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000 بوهوة:  بينان  بلسيدة 

دلهم بقينة   100.000 حصة بقينة 

100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء 

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيدة بينان بوهوة عنوبنها لقم 

04 شقة طابق 3 شالع محند بلجاي 

30000 فاس بملغرب .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء 

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيدة بينان بوهوة عنوبنها لقم 

04 شقة طابق 3 شالع محند بلجاي 

30000 فاس بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   14 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

0)0) تحت لقم 678).

641I
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ALLEGEANCE CONSULTING

JABER LAND SARL
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة بلرودني تقاطع شالع طانطان 
و شالع لبنان بقامة لينى لقم 51&50 

، 90000، طنجة بملغرب
JABER LAND SARL شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حومة 
جنيلة جينيطي شالع ببن عياش 
لقم 3 ب بلطابق بالل�شي طنجة 
حومة جنيلة جينيطي شالع ببن 
عياش لقم 3 ب بلطابق بالل�شي 

طنجة 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
105185

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 يناير   (8
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 JABER : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.LAND SARL
فصل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

برلب�شي بصفة عامة.
حومة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
جنيلة جينيطي شالع ببن عياش لقم 
حومة  طنجة  بالل�شي  بلطابق  ب   3
جنيلة جينيطي شالع ببن عياش لقم 
 90000 ب بلطابق بالل�شي طنجة   3

طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

100 حصة    : بلسيد هشام جابر 

بقينة 1.000 دلهم للحصة . 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  جابر  هشام  بلسيد 

شالع حي نزبهة سيدي عبد بملومن 

لقم 13 طنجة 90000 طنجة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  جابر  هشام  بلسيد 

شالع حي نزبهة سيدي عبد بملومن 

لقم 13 طنجة 90000 طنجة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

يونيو   0( بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 08)049)0)06م.

64(I

ficotrad sarl

STE SLTRA SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

STE SLTRA SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل 

تيكرت أيت زينب  - ))451 ولزبزبت 

بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.9937

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (0(0 غشت   13 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
محند لودبوي  )ة)  تفويت بلسيد 

أصل  من  بجتناعية  حصة   500

500 حصة لفائدة  بلسيد )ة) يونس 

لودبوي بتاليخ 03 غشت 0)0).

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

بالبتدبئية بولزبزبت  بتاليخ 16 شتن 4 

0)0) تحت لقم 651.

643I

ficotrad sarl

STE SLTRA SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
STE SLTRA SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل 

تيكرت أيت زينب - ))451 ولزبزبت 
بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.9937
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 13 غشت 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
 451((  - زينب  أيت  تيكرت  »دوبل 
1548 حي  إلى »لقم  ولزبزبت بملغرب« 
بلوحدة  - 45000 ولزبزبت  بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بولزبزبت  بتاليخ 16 شتن 4 

0)0) تحت لقم 651.
644I

ficotrad sarl

STE SLTRA SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
STE SLTRA SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
و عنوبن مقرها بالجتناعي لقم 1548 

حي بلوحدة - 45000 ولزبزبت .
تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
9937

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 13 غشت 0)0) تم تحويل 
بلشكل بلقانوني للشركة من »شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة« إلى »شركة 
ذبت مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بولزبزبت  بتاليخ 16 شتن 4 

0)0) تحت لقم 651.
645I

ficotrad sarl

 SOCIETE AZZOMOR
MULTISERVICES  SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 SOCIETE AZZOMOR

    MULTISERVICES  SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل أيت 

باعزي جناعة إينول - )7)40 
مربكش بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.10995
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 03 غشت 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
 - إينول  جناعة  باعزي  أيت  »دوبل 
»حي  إلى  بملغرب«  مربكش   40(7(
ولزبزبت    45006  - ترميكت  تاجدة 

بملغرب«.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بولزبزبت  بتاليخ 09 شتن 4 

0)0) تحت لقم 597.
646I

FIGESEC SARLAU

CAFE LA MOUSSE
مقهى بلرغوة

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

FIGESEC SARLAU
 IMM.N°17 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M›HAMID 5 ،
40160، MARRAKECH MAROC
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 CAFE LA MOUSSE مقهى بلرغوة
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلطابق 
بالل�شي عنالة لقم 17 شالع بلنخيل 
محاميد 5  - 40160 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
106539

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   1(
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
مقهى   : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.CAFE LA MOUSSE بلرغوة
صاحب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مقهى -سناك ماكوالت خفيفة.
بلطابق   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
17 شالع بلنخيل  بالل�شي عنالة لقم 
محاميد 5  - 40160 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد عبد بلجليل بن عبد بملالك  
دلهم   100 بقينة  حصة   500   :

للحصة .
عبد  بن  بلوبحد  عبد  بلسيد  
بملالك :  500 حصة بقينة 100 دلهم 

للحصة . 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد عبد بلجليل بن عبد بملالك  
 156 1 لقم  عنوبنه)ب) تجزئة بلنخيل 

تالكة . 40150 مربكش بملغرب.
بلسيد  عبد بلوبحد بن عبد بملالك 
 146 لقم  بلوبحة  عنلية  عنوبنه)ب) 

سيبع  40050 مربكش بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد عبد بلجليل بن عبد بملالك  
 156 1 لقم  عنوبنه)ب) تجزئة بلنخيل 

تالكة . 40150 مربكش بملغرب

بلسيد  عبد بلوبحد بن عبد بملالك 
 146 لقم  بلوبحة  عنلية  عنوبنه)ب) 

سيبع  40050 مربكش بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   (( بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 115619.
647I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

AGRIOUAT
بغريوبط

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تعيين مسي4 جديد للشركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA »B«
 BUREAU N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
بغريوبط  AGRIOUAT  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي  كربج حي 
ه 4ي زنقة عين جربح بموزبل كندل  - 

50)31  صفرو  بملغرب.
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.(593

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تم تعيين  17 يوليوز  بملؤلخ في 
بلسيد)ة)     للشركة  جديد  مسي4 

بوشاني  خالد كنسي4 وحيد
تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
17 يوليوز  بتاليخ  بالبتدبئية بصفرو  

0)0) تحت لقم 5)1.
648I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ATTAR DAK
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
ATTAR DAK شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

بلوحدة، لقم 4)30 - 73000 

بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

16(47

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   14

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 ATTAR : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.DAK

نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع لحساب بلغي4 

بلـتجــاليـة  بلـعـنـلـيـات  وكــذلـك كــل 

بملـنـقــوالت بلـعـقـاليـة و  و بلـصـنـاعـيـة، 

مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  بلـتـي  بملـالـيـة 

أو غيـر مـبـاشـرة بارنـشـطـــة بملـذكــــولة 

أعـــــاله.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 73000  -  30(4 لقم  بلوحدة، 

بلدبخلة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد عبد بالله بلعطال  :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة . 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلعطال   بالله  عبد  بلسيد 

 30(4 لقم  بلوحدة،  حي  عنوبنه)ب) 

73000 بلدبخلة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلعطال   بالله  عبد  بلسيد 
 30(4 لقم  بلوحدة،  حي  عنوبنه)ب) 

73000 بلدبخلة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

شتن 4 0)0) تحت لقم 769.

649I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

WAGHA TRANS
إعالن متعدد بلقربلبت

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
WAGHA TRANS  »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: حي 

بلنهضة، لقم 66 - 73000 بلدبخلة 
بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.9119
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 19 غشت 0)0)
تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
تفويت 340 حصة بجتناعية من فئة 
100 دلهم للوبحدة كانت مكتتبة في 
بسم بلسيد »عبد بلفتاح بهل بملكي« 

لفائدة بلسيد« سنود عبد بلعزيز« 
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
تفويت 330حصة بجتناعية من فئة 
100 دلهم للوبحدة كانت مكتتبة في 
بسم بلسيد »عبد بلفتاح بهل بملكي« 
لفائدة بلسيد« شكري عبد بلرحنان« 
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
تفويت 330حصة بجتناعية من فئة 
100 دلهم للوبحدة كانت مكتتبة في 
بسم بلسيد »عبد بلفتاح بهل بملكي« 

لفائدة بلسيد«لحبيب شنكيطي« 
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
تغيي4 بلشكل بلقانوني للشركة لتصبح 
محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 

متعددة بلشركاء
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قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 
عبد  بملكي  »بهل  بلسيد  بستقالة 

بلفتاح« من مهام تسيي4 بلشركة 
قربل لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 
بلعزيز«  عبد  »سنود  بلسيد  تعيين 
غي4  ملدة  للشركة  جديد  كنسي4 

محددة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
برساسية  برنظنة  على  بملصادقة 

بلجديدة للشركة
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

شتن 4 0)0) تحت لقم 771.
650I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAKHLA MAR
إعالن متعدد بلقربلبت

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
DAKHLA MAR »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: مجنع 
سيدي بحند بلعرو�شي لقنك 109 
بلدبخلة - 73000 بلدبخلة بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.11(79
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 16 شتن 4 0)0)
تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
حصة كانت مكتتبة في   600 تفويت 
بسم بلسيد وناتي بهل بعبال لفائدة 

بلسيد بملهدي بنعبد بلعيا�شي.
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
تعيين بلسيد بملهدي بنعبد بلعيا�شي 

كشريك جديد في بلشركة.
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
تغيي4 بلشكل بلقانوني للشركة ليصبح 

شركة دبت بملسؤولية بملحدودة.

على  ينص  بلذي   :4 لقم  قربل 
بهل  وناتي  بلسيد   بستقالة  مايلي: 
بعبال من مهام تسيي4 بلشركة وتعيين 
بلسيدبملهدي بنعبد بلعيا�شي كنسيي4 

جديد للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تغيي4 بلقنون بالسا�شي للشركة.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 01 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

أكتوبر 0)0) تحت لقم 843.
651I

PACIOFIS

اكواماديرا
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA MAROC
بكوبماديرب شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

بلصفصاف جنان بلخي4 قطعة لقم 
19  - 60000 وجدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
35611

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   16
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

بكوبماديرب.
سانيتي4   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

)بيع بالجهزة) بالتقسيط.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلصفصاف جنان بلخي4 قطعة لقم 

19  - 60000 وجدة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

 90.000   : بلسيد نحا8 بلحسين 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 10.000   : بلسيدة بودوح حنان 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلحسين  نحا8  بلسيد 
 60000  136 لقم  بلصحربء  زنقة 

وجدة بملغرب.
عنوبنه)ب)  حنان  بودوح  بلسيدة 
حي بلهدى شالع بالمام بلبخالي لقم 

57  60000 وجدة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلحسين  نحا8  بلسيد 
 60000  136 لقم  بلصحربء  زنقة 

وجدة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   (3 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 064).
65(I

nador conseil sarl au

ASSURANCES AL BAZ
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
بستنربل نشاط بلشركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
ASSURANCES AL BAZ »شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: شالع 
بلحسن بلثاني لقم 6) ميضال بقليم 
بلدليوش - 000)6 بلناضول بملغرب.

»بستنربل نشاط بلشركة«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.17387
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
تقرل   (0(0 أكتوبر   07 في   بملؤلخ 

ما يلي:

1.    قربل بعدم حل بلشركة لغم 

بلخسائر بملسجلة.

بلشركة  لأسنا8  تخفيض   .(

بنبلغ يساوي 10 دلهم

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 1( بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )334.

653I

AMJ MANAGEMENT

PARA GHNITI SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  باللدن  بقامة يامنة   ) بلطابق 

بالو8 لقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة بملغرب

PARA GHNITI SARL AU شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بلرهربه  

مسنانة طنجة. - 90000 طنجة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

1090(1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (5

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 PARA  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.GHNITI SARL AU

بملوبد   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلصيدلية و جنيع منتجات بلصحة 

و بلنظافة .
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حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 90000  - طنجة.  مسنانة  بلرهربه  

طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 100   : حياة   بلغنيتي  بلسيدة 

حصة بقينة 1.000 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بلسيدة بلغنيتي حياة  
حي لهربه حومة بلزيان طنجة 90000 

طنجة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلسيدة بلغنيتي حياة  
حي لهربه حومة بلزيان طنجة 90000 

طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   (0 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 0)349).
654I

JBR CONSEILS

SYOTCE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

JBR CONSEILS
816شقة لقم ) بلطابق بالو8 تجزئة 

بملسال بلحي بلصناعي مربكش ، 
410000، مربكش بملغرب

SYOTCE شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل بيت 
حساين مزوضة شيشاوة شيشاوة 

41000 شيشاوة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
1545

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   0(
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SYOTCE
أشغا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء )مقاو8).
: دوبل بيت  عنوبن بملقر بالجتناعي 
شيشاوة  شيشاوة  مزوضة  حساين 

41000 شيشاوة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99سنة سنة .
بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

000.000.) دلهم، مقسم كالتالي:
 (0.000   : يوس  محند  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  يوس  محند  بلسيد 
شيشاوة  مزوضة  بيت حساين  دوبل 

41000 شيشاوة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  يوس  محند  بلسيد 
شيشاوة  مزوضة  بيت حساين  دوبل 

41000 شيشاوة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بامنتانوت   بالبتدبئية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 74).
655I

 STE TOGOGIN DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION

 STE TOGOGIN DE
 MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

 STE TOGOGIN DE MATERIAUX
DE CONSTRUCTION

جناعة كناسة قيادة مجاط 
شيشاوة ، 40000، مربكش بملغرب

 STE TOGOGIN DE MATERIAUX

DE CONSTRUCTION شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي جناعة 
كناسة قيادة مجاط شيشاوة - 

40000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
1559

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   07
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 TOGOGIN DE MATERIAUX DE

.CONSTRUCTION
غرض بلشركة بإيجاز : - بيع موبد 

بلبناء
- أشغا8 بلبناء و أشغا8 متنوعة

- نقل بلبظائع.
جناعة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 - شيشاوة  مجاط  قيادة  كناسة 

40000 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد مصطفى بيت عال :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة . 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عال  بيت  مصطفى  بلسيد 
 ( تلوجت  بملحندي  بلحي  عنوبنه)ب) 

لقم 13 40000 مربكش بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عال  بيت  مصطفى  بلسيد 
 ( تلوجت  بملحندي  بلحي  عنوبنه)ب) 

لقم 13 40000 مربكش بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 08 بتاليخ  بامنتانوت   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 0)0)/371.

656I

kamil affaires consulting group sarl au

AGRICULTURE CAROUBIER
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 kamil affaires consulting group

sarl au

 jnanat 3 operation erac n°19

 1er etage ainitti marrakech ،

40000، marrakech maroc

  AGRICULTURE CAROUBIER

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي عنلية 

بيربك جنانات 3 بلطابق بالو8  لقم 

19 عين بيطي مربكش - 40000 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

106759

 0( عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 شتن 4 

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. AGRICULTURE CAROUBIER

مختلف   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملعدبت  وتركيب  بلزلبعية  بالعنا8 

بلزلبعية.

عنلية   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

لقم  بلطابق بالو8    3 بيربك جنانات 

 40000  - مربكش  بيطي  عين   19

مربكش بملغرب.
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أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

بملالكي  بالدلي�شي  خليد  بلسيد 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بملالكي  بالدلي�شي  خليد  بلسيد 
بمزوضة  بملرببطين  دوبل  عنوبنه)ب) 

شيشاوة 40000 مربكش بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بملالكي  بالدلي�شي  خليد  بلسيد 
بمزوضة  بملرببطين  دوبل  عنوبنه)ب) 

شيشاوة 40000 مربكش بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   (9 بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 115858.
657I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

ORANEGOCE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°(3
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
ORANEGOCE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 
محند بنونة لقم 845 تطوبن  - 

93000 تطوبن بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(7663
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   11
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ORANEGOCE

 TRAVAUX : غرض بلشركة بإيجاز

 DIVERS DE CONSTRUCTION ET

 NÉGOCE

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 - تطوبن    845 لقم  بنونة  محند 

93000 تطوبن بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

50 حصة    : بلسيدة بوفيد حنان 

بقينة 5.000 دلهم للحصة .

 50   : بحند  بلكدميوي  بلسيد 

حصة بقينة 5.000 دلهم للحصة . 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  حنان  بوفيد  بلسيدة 

بقامة جنات ط  بنونة  شالع محند 

تطوبن   93000 تطوبن   18 لقم   4

بملغرب.

بلسيد بلكدميوي بحند عنوبنه)ب) 

بقامة جنات ط  بنونة  شالع محند 

تطوبن   93000 تطوبن   18 لقم   4

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  حنان  بوفيد  بلسيدة 

بقامة جنات ط  بنونة  شالع محند 

تطوبن   93000 تطوبن   18 لقم   4

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

9) شتن 4  بتاليخ  بالبتدبئية بتطوبن  

0)0) تحت لقم 069).

658I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

TET SEGURIDAD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°(3
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
TET SEGURIDAD شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بلحاج محند بركة لقم 0) تطوبن - 
93000 تطوبن بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(6(55
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 07 غشت 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
 (0 لقم  بركة  محند  بلحاج  »شالع 
إلى  93000 تطوبن بملغرب«   - تطوبن 
 48 »حي بلرباط شالع وبد بسني4 لقم 

بملضيق - 93000 تطوبن  بملغرب«.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
9) شتن 4  بتاليخ  بالبتدبئية بتطوبن  

0)0) تحت لقم 073).
659I

FIDUCIAIRE AL QODS

KHALIMES PRIVE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

KHALIMES PRIVE شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
 VILLA وعنوبن مقرها بإلجتناعي

 JAWAZ N° 15 HAY LIMOUNE -
23000 BENI MELLAL MAROC

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

10403

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   07

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.KHALIMES PRIVE

 Tenant  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

.une école d’enseignement privé

 VILLA  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 JAWAZ N° 15 HAY LIMOUNE -

.(3000 BENI MELLAL MAROC

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مسكول  خالد  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد خالد مسكول عنوبنه)ب) حي 

بني   (3000  17 بلرقم   ( بلخي4 بلوك 

مال8 بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد خالد مسكول عنوبنه)ب) حي 

بني   (3000  17 بلرقم   ( بلخي4 بلوك 

مال8 بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 11 بتاليخ  مال8   ببني  بالبتدبئية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 543.

660I
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ASHAM  MOHAMED

كغييغ عمران بيطون
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ASHAM  MOHAMED
 WELLAYA  TETOUAN

 TETOUAN، 93000، TETOUAN
MAROC

كغييغ عنربن بيطون شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع عبد 
هللا بلفخلر لقم 46 - 93000 تطوبن 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(7((5
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 يونيو   19
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
كغييغ   : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

عنربن بيطون.
بستغال8   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلكريان و بشغا8 بلبنلء .
عنوبن بملقر بالجتناعي : شالع عبد 
93000 تطوبن   -  46 هللا بلفخلر لقم 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلبقالي  بلروف  عبد  بلسيد 
بلقاسمي :  4.900 حصة بقينة 100 

دلهم للحصة .
بفدلي�شي  بلبقالي  عتنان  بلسيد 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.700   :

للحصة .
 1.700   : متشوق  بلسيد حسن 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 1.700   : بملوفق  محند  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  متشوق  حسن  بلسيد 
 93000 تطوبن   10 شالع وجدة لقم 

تطوبن بملغرب.
عنوبنه)ب)  بملوفق  محند  بلسيد 
بلباب بلسفلي لياض بلشرفاء لقم )6 

تطوبن 93000 تطوبن بملغرب.
بلبقالي  بلرؤوف  عبد  بلسيد 
شالع وبد دلعة  عنوبنه)ب)  بلقاسمي  
 3(/1 لقم  بلبقالي  عنالة  ب  زنقة 

تطوبن 93000 تطوبن بملغرب.
ردلي�شي   بلبقالي  عتنان  بلسيد 
شالع بلقاهرة زنقة وجدة  عنوبنه)ب) 
لقم 3 تطوبن 93000 تطوبن بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  متشوق  حسن  بلسيد 
 93000 تطوبن   10 شالع وجدة لقم 

تطوبن بملغرب
بلبقالي  بلرؤوف  عبد  بلسيد 
دلعة  وبد  شالع  عنوبنه)ب)  بلقاسمي 
)3 طابق  زنقة ب عنالة بلبقالي لقم 

/1 93000 تطوبن بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
يونيو   09 بتاليخ  بالبتدبئية بتطوبن  

0)0) تحت لقم 1165.
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CAFIGEC

YAN STUDIO
إعالن متعدد بلقربلبت

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
YAN STUDIO »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: 7 زنقة 
بلجنيد بلسات لكبي4 معاليف  - - 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 
.330699

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 03 شتن 4 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :01 لقم  قربل 

مايلي: تقليص نشاط بلشركة

على  ينص  بلذي   :0( لقم  قربل 

مايلي: زيادة لأس ما8 بلشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :03 لقم  بند 

ذلك  في  بنا  حالقة  صالون  مايلي: 

بالجنا8  بلعناية  أنشطة  جنيع 

مستحضربت  من  أي  بيع  شربء   +

بلتجنيل وأي معدبت مهنية متعلقة 

بالنشاط بملذكول أعاله

بلذي ينص على   :07  06 بند لقم 

من   بلشركة  ما8  لأس  زيادة  مايلي: 

50.000 بلى 100.000

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 0( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 748316.
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KRIMICRO STAR SARL

KRIMICRO STAR SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

KRIMICRO STAR SARL

بقامة ألكانة بلوك ب لقم 141 ، 

86150، أيت ملو8 بملغرب

KRIMICRO STAR SARL شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بقامة 

ألكانة بلوك ب لقم 141 - 86150 

أيت ملو8 بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(1(71

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   01

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.KRIMICRO STAR SARL

تصنيع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلصناعية؛  بلكهرباء  بلبناء؛  موبد 

عقاقي4.

بقامة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 86150  -  141 بلوك ب لقم  ألكانة 

أيت ملو8 بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 80   : بلسيد عبد بلكريم بملرببط 

حصة بقينة 1.000 دلهم للحصة .

بلسيد يوسف بملرببط :  10 حصة 

بقينة 1.000 دلهم للحصة .

10 حصة    : بلسيد عاد8 بملرببط 

بقينة 1.000 دلهم للحصة . 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بملرببط  بلكريم  عبد  بلسيد 

حي   (07 لقم  أوه  بلوك  عنوبنه)ب) 
86150 أيت ملو8  بملسي4ة أيت ملو8 

بملغرب.

بلسيد يوسف بملرببط عنوبنه)ب) 

أيت   (07 حي بملسي4ة بلوك أوه لقم 

ملو8 86150 أيت ملو8 بملغرب.

عنوبنه)ب)  بملرببط  عاد8  بلسيد 

حي بملسي4ة أيت   (07 بلوك أوه لقم 

ملو8 86150 أيت ملو8 بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بملرببط  بلكريم  عبد  بلسيد 

حي   (07 لقم  أوه  بلوك  عنوبنه)ب) 
86150 أيت ملو8  بملسي4ة أيت ملو8 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 4   (9 بتاليخ  بالبتدبئية بانزكان  

0)0) تحت لقم 1644.
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شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م

. ذبت بلشريك بلوحيد

INAS SUPER
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذبت بلشريك بلوحيد

0) شالع بملتنبي بلطابق بالو8 بني 
مال8 0) شالع بملتنبي بلطتبق بالو8 

بني مال8، 3000)، بني مال8 بملغرب

INAS SUPER  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي مزبلية 

بوالد سناعيل بوالد سعيد قصبة 

تادلة - 3350)  قصبة تادلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

1883

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   (9

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 INAS  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

. SUPER

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 ALIMENTATION GENERAL(

.(SUPERETTE

مزبلية   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

قصبة  سعيد  بوالد  سناعيل  بوالد 

تادلة - 3350)  قصبة تادلة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد محند عنيد   :  750 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 (50   : بلسيدة بلشرقاوي عنيد   

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد محند عنيد   عنوبنه)ب) حي 
بلنصر تجزئة بلخليل لقم )) ق تادلة  

3350) قصبة تادلة بملغرب.
بلسيد بلشرقاوي عنيد   عنوبنه)ب) 
بوالد  بسناعيل  بوالد  بلدغالة  دوبل 
3350) قصبة  سعيد بلوبد ق تادلة 

تادلة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد محند عنيد   عنوبنه)ب) حي 
بلنصر تجزئة بلخليل لقم )) ق تادلة  

3350) قصبة تادلة بملغرب
بلسيد بلشرقاوي عنيد  عنوبنه)ب) 
بوالد  بسناعيل  بوالد  بلدغالة  دوبل 
3350) قصبة  سعيد بلوبد ق تادلة 

تادلة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (8 بتاليخ  بالبتدبئية بقصبة تادلة  

شتن 4 0)0) تحت لقم 85.
664I

Wikaconsulting

Le Ruban Rose
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

Wikaconsulting
 Bd med v Imm n 3 2 eme étage

 app nn 3 quartier el hassani
 berkane ، 63300، Berkane

Maroc
Le Ruban Rose شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بملسي4ة 
77 إقامة مدلين )  - 63300 بركان 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

7365
 01 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 شتن 4 
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 Le  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
.Ruban Rose

مقهى   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
مطعم ، تنظيم بلحفالت.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بملسي4ة 77 إقامة مدلين )  - 63300 

بركان بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 500   : بنصالح   بلسيدة شيناء 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 500   : بمبالكي   بما8  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة . 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيدة شيناء بنصالح عنوبنه)ب) 
بركان   63300 بركان  بوغريبة  دوبل 

بملغرب.
عنوبنه)ب)  بمبالكي  بما8  بلسيدة 
بلحسني  حي  غشت   (0 زنقة   100

بركان 63300 بركان  بملغرب .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيدة شيناء بنصالح  عنوبنه)ب) 
بركان    63300 بركان   بوغريبة  دوبل 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   (4 بتاليخ  ب 4كان   بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم 1018.
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pressing oujana

PRESSING OUJANA
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

pressing oujana
167تجزئة لي4بك بيت بولير مربكش، 

4000، مربكش بملغرب
PRESSING OUJANA شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 167تجزئة 
لي4بك بيت بولير  - 050)4 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

106863

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   (7

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PRESSING OUJANA

بلغسل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وبلتصبين بالجاف وتحديد بملالبس.

عنوبن بملقر بالجتناعي : 167تجزئة 

مربكش   4(050  - لي4بك بيت بولير  

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد فيصل بوجانا :  100 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بوجانا  فيصل  بلسيد 

167تجزئة لي4بك بيت بولير  050)4 

مربكش بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بوجانا  فيصل  بلسيد 

167تجزئة لي4بك بيت بولير  050)4 

مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

01 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 6001.
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

 ETABLISSEMENT
YOUNOUS

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
 ETABLISSEMENT YOUNOUS

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بملنطقة 
بلصناعية حي بلسالم - 73000 

بلدبخلة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

16367
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   ((
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ETABLISSEMENT YOUNOUS
بلتخزين   : غرض بلشركة بإيجاز 

وبلت 4يد و بللوجستيك.
بملنطقة   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
 73000  - بلسالم  حي  بلصناعية 

بلدبخلة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد عبد هللا بوج :  700 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
حصة   (00   : بوج  ناصر  بلسيد 

بقينة 100 دلهم للحصة .
حصة   100   : بلسيد بحند بوج 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بوج  هللا  عبد  بلسيد 

بلدبخلة 73000 بلدبخلة بملغرب.

عنوبنه)ب)  بوج  ناصر  بلسيد 
بلدبخلة 73000 بلدبخلة بملغرب.

عنوبنه)ب)  بوج  بحند  بلسيد 
بلدبخلة 73000 بلدبخلة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بوج  هللا  عبد  بلسيد 
بلدبخلة 73000 بلدبخلة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 01 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

أكتوبر 0)0) تحت لقم 844.
667I

ALLEGEANCE CONSULTING

 FUTURE SYSTEM
SOLUTIONS

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة بلرودني تقاطع شالع طانطان 
و شالع لبنان بقامة لينى لقم 51&50 

، 90000، طنجة بملغرب
  FUTURE SYSTEM SOLUTIONS

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
 ANGLE وعنوبن مقرها بإلجتناعي
 AV TAN TAN ET RUE LIBAN
 RES LINA 4EME ETAGE N°

 51 TANGER TANGER 90000
TANGER MAROC

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
108451

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   14
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. FUTURE SYSTEM SOLUTIONS
غرض بلشركة بإيجاز : • بلدلبسة 
 ، بلصيانة   ، بلتجنيع   ، بلتصنيع   ،
بلتثبيت ، بيع وتصدير وتصدير ، كل 
بملوبد أو بملنتجات بلتي لها عالقة مع 

 ، بلهاتفية  بالتصاالت   ، بالتصاالت 
بلربديو ع 4 بلهاتف وبلفيديو. .

 • بلحصو8 على بيانات بلكنبيوتر 
بغض  وبيعها  ومعالجتها  وتوزيعها 
بلنظر عن وسطها )بلصولة ، بلصوت 

، بلولق ، بلفيديو ، إلخ ..
• وبشكل أعم من جنيع بلعنليات 
فإن   ، وبملالية  وبلتجالية  بلصناعية 
بملنقولة  وغي4  بملنقولة  بلعنليات 
مرتبطة بشكل مباشر أو غي4 مباشر 
أو بجنيع برشياء   ، بالكائن بملذكول 

بملناثلة أو بملرفقة...
 ANGLE  : عنوبن بملقر بالجتناعي 
 AV TAN TAN ET RUE LIBAN
 RES LINA 4EME ETAGE N°
 51 TANGER TANGER 90000

.TANGER MAROC
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
50 حصة    : بلسيد بلفتوح بنس  

بقينة 100 دلهم للحصة .
 50   : يوسف  بلدلي�شي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد بلفتوح بنس  عنوبنه)ب) حي 
مسنانة بقامة سوشا8 ب14 لقم 9) 

طنجة 90000 طنجة بملغرب.
بلسيد بلدلي�شي يوسف عنوبنه)ب) 
طنجة   3 لقم   8 زنقة   ( بلولدة  حي 

90000 طنجة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد بلفتوح بنس  عنوبنه)ب) حي 
مسنانة بقامة سوشا8 ب14 لقم 9) 

طنجة 90000 طنجة بملغرب
بلسيد بلدلي�شي يوسف عنوبنه)ب) 
طنجة   3 لقم   8 زنقة   ( بلولدة  حي 

90000 طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   0( بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 3)344).

668I

nador conseil sarl au

METAL HOLDING SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

METAL HOLDING SARL شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

بلوسينا لقم71 حي بملطال  - 000)6 

بلناضول بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(0787

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   08

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 METAL : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.HOLDING SARL

- بستي4بد   : غرض بلشركة بإيجاز 

 ، سباكة  )موبد  بلبناء  موبد  وبيع 

بردوبت   ، بلسي4بميك   ، عقاقي4 

بلصحية ، بلحديد بملسطح ، إلخ.)

بملنسوجات  وبيع  بستي4بد   --

وبلتغذية  بإللكت4ونية  وبملنتجات 

بلعامة.

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 6(000  - بلوسينا لقم71 حي بملطال  

بلناضول بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد جنا8 قدولي :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 (50   : بلسيد هشام بلحندبوي 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
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 (50   : بلسيد محند بلحندبوي 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة . 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  قدولي  جنا8  بلسيد 

حي بلفطوبكي تجزئة شادية   000)6 

بلناضول بملغرب.
بلحندبوي   هشام  بلسيد 

دوبل مسا ديت بني شيكر   عنوبنه)ب) 

000)6 بلناضول بملغرب.
بلحندبوي  محند  بلسيد 

دوبل مسا ديت بني شيكر   عنوبنه)ب) 

000)6 بلناضول بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  قدولي  جنا8  بلسيد 

 6(000 حي بلفطوبكي تجزئة شادية 

بلناضول بملغرب
بلحندبوي   هشام  بلسيد 

دوبل مسا ديت بني شيكر   عنوبنه)ب) 

000)6 بلناضول بملغرب
بلحندبوي  محند  بلسيد 

دوبل مسا ديت بني شيكر   عنوبنه)ب) 

000)6 بلناضول بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 13 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )335.

669I

مكتب بلحسابات بلعباد

ROAYA MOUN
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

مكتب بلحسابات بلعباد

3) بلوك 3 بئ4بنزلبن بنصفال، 

31000، صفرو بملغرب

ROAYA MOUN شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي  لقم 9)3 

زنقة ج بنصفال صفرو - 31000 

صفرو بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

30(5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   06

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ROAYA MOUN

نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع لحساب بالشخاص بالخرين 

بالشغا8 بملتنوعة.
عنوبن بملقر بالجتناعي :  لقم 9)3 
 31000  - صفرو  بنصفال  ج  زنقة 

صفرو بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيدة سني4ة سخسوخ :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

سخسوخ  سني4ة  بلسيدة 
عنوبنه)ب) لقم 139 شالع موالي عبد 

 31000 بلعزيز ستي مسعودة صفرو 

صفرو بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

سخسوخ  سني4ة  بلسيدة 
عنوبنه)ب) لقم 139 شالع موالي عبد 

 31000 بلعزيز ستي مسعودة صفرو 

صفرو بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بصفرو  بتاليخ 09 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 196.

670I

Fiduciaire jazouli mohammed

SWITE TRANS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شالع ببو بكر بلصديق فاس، 

30000، فاس بملغرب
SWITE TRANS شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 68 
زنقة بلكدوس حي بغزديس بلبهاليل 

صفرو 31100 صفرو بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
3043

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (3
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 SWITE : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.TRANS
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع.
 68 لقم   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
بلبهاليل  زنقة بلكدوس حي بغزديس 

صفرو 31100 صفرو بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بملناوي  جوبد  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بملناوي  جوبد  بلسيد 
 31100 بلوك ب بنصفال   ((6 لقم 

صفرو بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء 

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بملناوي  جوبد  بلسيد 

 31100 بلوك ب بنصفال   ((6 لقم 

صفرو بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بصفرو  بتاليخ 0) أكتوبر 

0)0) تحت لقم 0)0)/11).

671I

ALLEGEANCE CONSULTING

IYA PUB
إعالن متعدد بلقربلبت

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة بلرودني تقاطع شالع طانطان 

و شالع لبنان بقامة لينى لقم 51&50 

، 90000، طنجة بملغرب

IYA PUB   »شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: شالع 

مكناس بقامة بلبقيوية لقم ) خلف 

مركز بلحرف شالع مكناس بقامة 

بلبقيوية لقم ) خلف مركز بلحرف 

0)930 تطوبن بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.(1061

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 1) شتن 4 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

بلذي  حصص:  تفويت  لقم  قربل 

بلسيدعناد  قام  مايلي:  على  ينص 

ما  حصصه  ببيع  بلعنربني   بلدين 

 1000 بثنن  حصة   (0 مجنوعها 

دلهم للحصة بلوبحدة .لفائدة بلسيد 

يوسف بلعلوي بملستعين

بلذي   : مسي4  تعيين  لقم  قربل 

لقد تنت بملوبفقة  ينص على مايلي: 

بلعلوي  يوسف  بلسيد  تعيين  علي 

بلعلوي  نوفل  بلسيد  و  بملستعين 

مع  للشركة  كنسي4ين  بملستعين 

توقيع منفصل.
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قربل لقم تحويل بلشكل بلقانوني 
للشركة : بلذي ينص على مايلي: لقد 
للشركة  بلقانوني  بلشكل  تم تحويل 
من شركة دبت بملسؤولية بملحدودة 
بلى   شركة دبت بملسؤولية بملحدودة 

دبت بلشريك بلوحيد 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

تغيي4 حصص بلشركاء
على  ينص  بلذي   :13 لقم  بند 
مايلي: تحديد توقيع مسي4ين بلشركة

على  ينص  بلذي   :16 لقم  بند 
مايلي: تعيين شريك  وحيد

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بتطوبن  بتاليخ )0 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 110).
67(I

FIDULATIMO

THN SEWING SARL AU 
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

FIDULATIMO
 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،
20400، CASABLANCA MAROC
 THN SEWING SARL AU شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد)في طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي عنالة 
9 شقة 30 بلطابق بلسادس حي 
الجروند شالع بملقاومة بلدبل 

بلبيضاء - 0500) بلدبل بلبيضاء 
بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.1347(1
بلشريك  قربل  بنقت�شى 
 (0(0 شتن 4   (8 في  بلوحيدبملؤلخ 
مسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 
بلوحيد   بلشريك  ذبت  محدودة 
مبلغ    THN SEWING SARL AU
وعنوبن  دلهم   800.000 لأسنالها 

 30 شقة   9 مقرها بإلجتناعي عنالة 
بلطابق بلسادس حي الجروند شالع 
 (0500  - بلبيضاء  بلدبل  بملقاومة 
بلدبل بلبيضاء بملغرب نتيجة 8 : عدم 
للشركة  تجالي  نشاط  بي  تسجيل 

مند سنة 015).
عنالة  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
حي  بلسادس  بلطابق   30 شقة   9
الجروند شالع بملقاومة بلدبل بلبيضاء 
بملغرب 0500) بلدبل بلبيضاء بملغرب. 

و عين:
بلسيد)ة) نزهة  بلكانة و عنوبنه)ب) 
بقامة مريم بلطابق   16 زنقة بلفرببي 
طنجة   90060 طنجة   54 شقة   7

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.
بلحدود  بإلقتضاء  وعند   
بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 
تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 
بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية 
30 بلطابق بلسادس  9 شقة  : عنالة 
بلدبل  بملقاومة  شالع  الجروند  حي 

بلبيضاء
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749711 .

673I

ALLEGEANCE CONSULTING

IYA PUB
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة بلرودني تقاطع شالع طانطان 
و شالع لبنان بقامة لينى لقم 51&50 

، 90000، طنجة بملغرب
IYA PUB  شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

مكناس بقامة بلبقيوية لقم ) خلف 
مركز بلحرف شالع مكناس بقامة 

بلبقيوية لقم ) خلف مركز بلحرف 
0)930 تطوبن بملغرب.

حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.(1061

بلشريك  قربل  بنقت�شى 
 (0(0 شتن 4   (1 في  بلوحيدبملؤلخ 
مسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 
 IYA بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 
100.000 دلهم  مبلغ لأسنالها   PUB
شالع  بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن 
) خلف  مكناس بقامة بلبقيوية لقم 
بقامة  مكناس  شالع  بلحرف  مركز 
خلف مركز بلحرف   ( بلبقيوية لقم 
 :  8 نتيجة  بملغرب  تطوبن   930(0

بنخفاض لقم بملعامالت.
شالع  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
) خلف  مكناس بقامة بلبقيوية لقم 
تطوبن   930(0 مركز بلحرف بملغرب 

بملغرب. 
و عين:

بلعلوي  يوسف  بلسيد)ة) 
بملستعين  و عنوبنه)ب) بقامة بلبستان 
 14 لقم  بلسياب  شاكر  بدل  زنقة  
30050 فاس  بملغرب  ) فاس   بقامة 

كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
بملخابرة و محل تبليغ بلعقود وبلوثائق 

بملتعلقة بالتصفية.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بتطوبن  بتاليخ )0 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 111).
674I

ALLEGEANCE CONSULTING

DAR SAMY SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة بلرودني تقاطع شالع طانطان 
و شالع لبنان بقامة لينى لقم 51&50 

، 90000، طنجة بملغرب
DAR SAMY SARL AU شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي تقاطع 
شالع طنطان وشالع لبنان بقامة 

لينا بلطابق بلرببع لقم 51  طنجة  

90000 طنجة  بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

1086(7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   16

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 DAR  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SAMY SARL AU

غرض بلشركة بإيجاز : بملتاجرة في 

بلعقالبت.

تقاطع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

شالع طنطان وشالع لبنان بقامة لينا 

بلطابق بلرببع لقم 51  طنجة  90000 

طنجة  بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

  : بوحوت   بللطيف  عبد  بلسيد 

100 حصة بقينة 100 دلهم للحصة 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بوحوت   بللطيف  عبد  بلسيد 

 90000 بندلوسيا  فندق  عنوبنه)ب) 

طنجة  بملغرب .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بوحوت   بللطيف  عبد  بلسيد 

 90000 بندلوسيا  فندق  عنوبنه)ب) 

طنجة  بملغرب 

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   08 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 34575).

675I



14953 الجريدة الرسميةعدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0)) 

MAGHREB AL JAMIL NEGOCE

 MAGHREB AL JAMIL
NEGOCE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

MAGHREB AL JAMIL NEGOCE
 LOT SIDI ABDELLAH N°

 2182 SALE SALE، 11050، SAL
MAROC

 MAGHREB AL JAMIL NEGOCE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
لال مريم لقم )11 طريق بلقنيطرة  

SALE 11000 سال بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.(36(5

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في )1 ف 4بير 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
طريق   11( لقم  مريم  لال  »تجزئة 
بلقنيطرة  SALE 11000 سال بملغرب« 
لقم  هللا  عبد  سيدي  »تجزئة  إلى 
سال    SALE 11050 بلعيايدة    (18(

بملغرب«.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   1( بتاليخ  بسال   بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم 10)35.
676I

somadik

IBRAHIM AL -KHALIL
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

IBRAHIM AL -KHALIL شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
 LOT وعنوبن مقرها بإلجتناعي

 MADINAT EL WAHDA GROUE
B N 424 LAAYOUNE مدينة 
بلوحدة بلوك E لقم )34 مكرل 

بلعيون 70000 بلعيون بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.(5387

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   (0(0 يونيو   09 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
»3.400.000 دلهم« أي من »10.000 
عن  دلهم«   3.500.000« إلى  دلهم« 
إدماج بحتياطي أو ألباح أو    : طريق 

عالوبت إصدبل في لأس بملا8.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
يونيو   17 بتاليخ  بالبتدبئية بالعيون  

0)0) تحت لقم 987.
677I

STE AGEFICO SARL

 SOLUTION TRANSPORT
RAPIDE

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
)1 شالع عنر بلخيام بلطابق بلثاني 

لقم 4 ، 90000، طنجة بملغرب
 SOLUTION TRANSPORT

RAPIDE شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي )1 زنقة 
ببو بكر بلربزي إقامة إبربهيم  - 

90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
105773

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 يونيو   08
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 SOLUTION TRANSPORT

.RAPIDE
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
و  بلوطني  بلصعيد  على  بلبضائع 

بلدولي.
 1(  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 - زنقة ببو بكر بلربزي إقامة إبربهيم  

90000 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 100   : محند  بملوعلي  بلسيد 

حصة بقينة 1.000 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  محند  بملوعلي  بلسيد 

حي بلزياتن 90000 طنجة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  محند  بملوعلي  بلسيد 

حي بلزياتن 90000 طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
يونيو   08 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 110)3).
678I

FIDACTIVE

AFARAG TP
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

AFARAG TP شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بملسي4ة 
بلدلبلكة  - 80000 بكادير بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

44653
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   01
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.AFARAG TP

شركة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

أعنا8 مختلفة وأعنا8 تشييد بملباني 

وأعنا8 تشطيب بملباني.

عنوبن بملقر بالجتناعي : حي بملسي4ة 

بلدلبلكة  - 80000 بكادير بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد علي بوعنزي :  1.700 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد بسناعيل بوعنزي :  1.650 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 1.650   : بوعنزي  محند  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بوعنزي  علي  بلسيد 

بنكردوس  بغبالو  بكدمان  قصر 

كلنينة - بلربشدية بملغرب.

بوعنزي  بسناعيل  بلسيد 

عنوبنه)ب) حي بملسي4ة بلدلبلكة بكادير  

80000 بكادير بملغرب.

عنوبنه)ب)  بوعنزي  محند  بلسيد 

 80000 حي بملسي4ة بلدلبلكة بكادير  

بكادير بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بوعنزي  علي  بلسيد 

بنكردوس  بغبالو  بكدمان  قصر 

كلنينة - بلربشدية بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   13 بتاليخ  بلتجالية باكادير  

0)0) تحت لقم 96666.

679I
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cofiber sarl

BR DISTRIBUTION
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
BR DISTRIBUTION شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي عنالة 
19 بلطابق 3 زبوية شالع محند 

بلخامس و بئ4 أنزلبن - 60300 بركان 
بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.5803
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 شتن 4   30 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
تفويت بلسيد )ة) لببح بوجنعاوي 
حصة بجتناعية من أصل   (5.000
)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   (5.000
شتن 4   30 بتاليخ  حندبوي  فيصل 

.(0(0
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
أكتوبر   15 بتاليخ  بالبتدبئية ب 4كان  

0)0) تحت لقم 0)0)/419.
680I

cofiber sarl

BR DISTRIBUTION
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسي4 جديد للشركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
BR DISTRIBUTION  شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي عنالة 
19 بلطابق 3 زبوية شالع محند 

بلخامس و بئ4 أنزلبن - 60300 بركان 
بملغرب.

تعيين مسي4 جديد للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.5803

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

0)0) تم تعيين  30 شتن 4  بملؤلخ في 

بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 

حندبوي فيصل كنسي4 وحيد

تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   15 بتاليخ  بالبتدبئية ب 4كان  

0)0) تحت لقم 0)/419.

681I

cofiber sarl

BR DISTRIBUTION
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
مالءمة بلنظام برسا�شي للشركة

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

BR DISTRIBUTION »شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: عنالة 

19 بلطابق 3 زبوية شالع محند 

بلخامس و بئ4 أنزلبن - 60300 بركان 

بملغرب.

»مالءمة بلنظام برسا�شي للشركة«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.5803

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 30 شتن 4 0)0)

برسا�شي  بلنظام  مالءمة  تقرل 

 - بلقانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

تفويت حصص بلشركة

بلسيد  بلقديم  بملسي4  بستقالة   -

بوجنعاوي لببح

للشركة  جديد  مسي4  تعيين   -

بلسيد حندبوي فيصل،

 إثر ذلك أ صبحت بلشركة مسي4ة 

بإمضاء بلسيد حندبوي فيصل وملدة 

غي4 محدودة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بالبتدبئية ب 4كان  

0)0) تحت لقم 0)0)/419.
68(I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

عين زورة للبناء
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA »B«
 BUREAU N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
عين زولة للبناء شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم63 
بلبك ) بلحاج قدول 50100 مكناس 

- 50000 مكناس بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.47571

بلشريك  قربل  بنقت�شى 
 (0(0 أكتوبر   14 في  بلوحيدبملؤلخ 
مسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد عين 
 100.000 زولة للبناء  مبلغ لأسنالها 
بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن  دلهم 
 50100 بلحاج قدول   ( بلبك  لقم63 
بملغرب  مكناس   50000  - مكناس 

نتيجة 8 : 
عدم بلوغ هدف بلشركة.

بلتصفية ب لقم63  و حدد مقر 
50000 مكناس  ) بلحاج قدول  بلبك 

- 50000 مكناس بملغرب. 
و عين:

و  عثناني  لحبيب   بلسيد)ة) 
بلحاج   ( لي4بك  تجزئة  عنوبنه)ب)  
 50100 بلكفان  مو8  س  س  قدول 
مكناس بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

بلحدود  بإلقتضاء  وعند   
بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 
تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 
بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

14 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 583.

683I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

( tx ritage( تكس ريتاج
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY BARAKA SOFIA »B«

 BUREAU N°01 ، 50300،

 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC

تكس ليتاج )tx ritage ) شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 34 

دلب اللة موالتي بن بمحند مكناس 

- 50000  مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

50967

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   05

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

تكس   : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.( tx ritage( ليتاج

بعنا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء بملختلفة.

 34 لقم   : عنوبن بملقر بالجتناعي 

دلب اللة موالتي بن بمحند مكناس 

- 50000  مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد وبعزيز عنر :  1.000 حصة 
بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد وبعزيز عنر عنوبنه)ب) لقم 
بلزلهونية   4 عنالة   1 بلطابق   438
مكناس   50000 مكناس   4 توسيع 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد وبعزيز عنر عنوبنه)ب) لقم 
بلزلهونية   4 عنالة   1 بلطابق   438
مكناس   50000 مكناس   4 توسيع 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
14 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 44)3.
684I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

ECOMRANI SARL
إكومربني

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA »B«
 BUREAU N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
   ECOMRANI SARL إكومربني

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي كربج 
بلكائن بتجزئة بملنزه 3 لقم 49)1 

بوفكربن  مكناس  50300 مكناس  
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
50897

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   09
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 
باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.  ECOMRANI SARL إكومربني
بيع لوبزم   : غرض بلشركة بإيجاز 
وبالسندة  بلزلبعية  وبملعدبت  بلري 
بو  بملختلفة  وبالعنا8  بالتقسيط 

مقاو8  .
كربج   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 1(49 لقم   3 بملنزه  بتجزئة  بلكائن 
مكناس    50300 مكناس   بوفكربن  

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
  : هاشم   موالي  مربني  بلسيد 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
هاشم  موالي  مربني  بلسيد 
 1(49 لقم   3 تجزئة بملنزه  عنوبنه)ب) 

بوفكربن  50300 بوفكربن بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
هاشم  موالي  مربني  بلسيد 
 1(49 لقم   3 تجزئة بملنزه  عنوبنه)ب) 

بوفكربن  50300 بوفكربن بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
13 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 3196.
685I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SMART PIECES AUTO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

SMART PIECES AUTO  شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 
بلفطيحات، لقم 75، شالع بلشيخ 
محند برغظف - 73000 بلدبخلة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

16435
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (1
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. SMART PIECES AUTO
و  بيع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلسيالبت،  أجزبء  شربء قطع بلغيال، 

بلعجالت، بلزيوت ....
بلـتجــاليـة  بلـعـنـلـيـات  وكــذلـك كــل 
بملـنـقــوالت بلـعـقـاليـة و  و بلـصـنـاعـيـة، 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  بلـتـي  بملـالـيـة 
أو غيـر مـبـاشـرة بارنـشـطـــة بملـذكــــولة 

أعـــــاله.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلشيخ  شالع   ،75 لقم  بلفطيحات، 
بلدبخلة   73000  - برغظف  محند 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 500   : بلسيد عبد بلجليل بلوز  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
  : بلعرب  بيت  بلدين  نول  بلسيد 
500 حصة بقينة 100 دلهم للحصة  
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد عبد بلجليل بلوز  عنوبنه)ب) 
حي بملسي4ة، عنالة 30، طابق 1، شقة 

3  0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
بلعرب  بيت  بلدين  نول  بلسيد 
حي   ،16 لقم   ،319 زنقة  عنوبنه)ب) 

لياض بلسالم  80000 بكادير بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد عبد بلجليل بلوز  عنوبنه)ب) 

حي بملسي4ة، عنالة 30، طابق 1، شقة 

3  0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب

بلعرب  بيت  بلدين  نول  بلسيد 

حي   ،16 لقم   ،319 زنقة  عنوبنه)ب) 

لياض بلسالم  80000 بكادير بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 09 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

أكتوبر 0)0) تحت لقم )89.

686I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DARAA DACTYLOS

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

DARAA DACTYLOS  شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

محند سالم ببن باهية، لقم 01 - 

73000 بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

16447

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   08

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.



عدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0))الجريدة الرسمية   14956

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. DARAA DACTYLOS
بنتاج،   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
وتصدير بلخضر و بلفوبكه، و بلتنول 

بلـتجــاليـة  بلـعـنـلـيـات  وكــذلـك كــل 
بلـعـقـاليـة  بملـنـقــوالت  وبلـصـنـاعـيـة، 
وبملـالـيـة بلـتـي تـرتـبـط بـصـفـة مـباشــرة 
أو غيـر مـبـاشـرة بارنـشـطـــة بملـذكــــولة 

أعـــــاله.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 -  01 لقم  باهية،  ببن  سالم  محند 

73000 بلدبخلة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلسيد بونعيالت يونس  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة . 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد بونعيالت يونس  عنوبنه)ب) 
 1 شالع محند سالم بن باهيا فيال 

73000 بلدبخلة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد بونعيالت يونس  عنوبنه)ب) 
 1 شالع محند سالم بن باهيا فيال 

73000 بلدبخلة بملغرب
تم بإليدبع بلقانوني ب-  بتاليخ 13 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 901.
687I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SOCIETE LENDUS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
SOCIETE LENDUS  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 4)3، 
وبدي بلشياف  - 73000 بلدبخلة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

16449

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   05

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. SOCIETE LENDUS

أشغا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء، و برشغا8 بلعامة

بلـتجــاليـة  بلـعـنـلـيـات  وكــذلـك كــل 

بملـنـقــوالت بلـعـقـاليـة و  و بلـصـنـاعـيـة، 

مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  بلـتـي  بملـالـيـة 

أو غيـر مـبـاشـرة بارنـشـطـــة بملـذكــــولة 

أعـــــاله.
عنوبن بملقر بالجتناعي : لقم 4)3، 

بلدبخلة   73000  - بلشياف   وبدي 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 (70   : كري�شي   محند  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد لشيد كري�شي  :  490 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد بمبالك بومبا  :  40) حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلسيد محند كري�شي  
حي ولي بلعهد، لقم 10 81000 كلنيم 

بملغرب.

عنوبنه)ب)  كري�شي   لشيد  بلسيد 

- - - فرنسا.

عنوبنه)ب)  بومبا   بمبالك  بلسيد 

شالع محند بلخامس لقم 90 81000 

كلنيم بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلسيد محند كري�شي  
حي ولي بلعهد، لقم 10 81000 كلنيم 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

أكتوبر 0)0) تحت لقم 904.
688I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

WELNESS EXPERT LAB
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
WELNESS EXPERT LAB شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 46، 

شالع بلوالء، زنقة عبد بلخالق 
بلطريس - 73000 بلدبخلة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

16399
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   30
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.WELNESS EXPERT LAB
: بلعالقات  غرض بلشركة بإيجاز 
بلعامة، بإلشهال، تنظيم بلتظاهربت 

بلـتجــاليـة  بلـعـنـلـيـات  وكــذلـك كــل 
بملـنـقــوالت بلـعـقـاليـة و  و بلـصـنـاعـيـة، 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  بلـتـي  بملـالـيـة 
أو غيـر مـبـاشـرة بارنـشـطـــة بملـذكــــولة 

أعـــــاله.
لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
زنقة عبد بلخالق  شالع بلوالء،   ،46

بلطريس - 73000 بلدبخلة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيدة عزيزة ملتوني  :  50 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 50   : بلسيدة بينان ببو بلهدى  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  ملتوني   عزيزة  بلسيدة 

 (0000 بلهناء  حي  بزمول  طريق   35

بلدبل بلبيضاء بملغرب.

بلهدى   ببو  بينان  بلسيدة 

زبوية زنقة نرجس و محج  عنوبنه)ب) 

بلحاج عنر بلريفي دلج س ط 1 شقة 

بلدبل بلبيضاء   (0000 بقامة منى    (

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلهدى   ببو  بينان  بلسيدة 

زبوية زنقة نرجس و محج  عنوبنه)ب) 

بلحاج عنر بلريفي دلج س ط 1 شقة 

بلدبل بلبيضاء   (0000 بقامة منى    (

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 06 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

أكتوبر 0)0) تحت لقم 868.

689I

fiduciaire la koutoubia

شركة مصبرات جواهر مراكش
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

fiduciaire la koutoubia

 RUE HASSAN BEN M›BAREK

 GUELIZ n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH MAROC

شركة مص 4بت جوبهر مربكش 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي كلومت4 

7 طريق بمزميز بلشريفية - 40000 

مربكش بملغرب.
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لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.10473

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم   (0(0 شتن 4   0( في  بملؤلخ 

بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 

من  أي  دلهم«   300.000« قدله 

»5.500.000 دلهم« إلى »5.800.000 

تقديم حصص    : عن طريق  دلهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

)1 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم )649.

690I

KHM CONSULTING

 NSN PROJECT

MANAGEMENT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

KHM CONSULTING

1 زنقة  بيت  باعنربن بملنر ب 

بلطابق بالو8  بلرقم 106 تقاطع 

شالع محند بلخامس و بملقاومة ، 

0050)، بلدبل بلبيضاء بملغرب

 NSN PROJECT MANAGEMENT

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بلحسن بلثاني معرض بولبنيز بلطابق 

4 - 0570) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(0(8(7

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في )) يناير 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

»شالع بلحسن بلثاني معرض بولبنيز 

بلبيضاء  بلدبل   (0570  -  4 بلطابق 

 5 بلعنالة  كنز  »بقامة  إلى  بملغرب« 

بلسجلنا�شي  محند  بلدكتول  شالع 

بلدبل   (03(0  - 5 حي  لبسين  بلشقة 

بلبيضاء  بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )0)750.

691I

ADVOLIS

CTRAVAUX
إعالن متعدد بلقربلبت

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

CTRAVAUX »شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: زنقة 

سنية إقامة شهرزبد 3 بلطابق 

بلخامس لقم )) بلنخيل - 0340) 

بلدبلبلبيضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.374163

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 1) شتن 4 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :01 لقم  قربل 

بلشريك  قربل  بنقت�شى  مايلي: 

بلشركة  لأسنا8  لفع  تم  بلوحيد  

دلهم«   400.000,00« قدله  بنبلغ 

إلى  دلهم«   100.000,00« من  أي 

طريق  عن  دلهم«   500.000,00«

بلشركة  ديون  مع  مقاصة  إجربء   :

بملحددة بملقدبل و بملستحقة.

على  ينص  بلذي   :0( لقم  قربل 

بالسا�شي  بلقانون  تحيين  مايلي: 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

: بلذي  بند لقم بلقانون بالسا�شي 
بلقانون  تحيين  مايلي:  على  ينص 

بالسا�شي

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 07 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 748845.

69(I

KAOUN

YSKM PREFA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

YSKM PREFA شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي محل 
لقم 1 شطر 8 لياض بلسالم لقم 
6 تامنصولت مربكش - 40000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

107081
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   09
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 YSKM : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.PREFA
و  -بيع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

شربء موبد بلبناء
-نقل بلبضائع لحساب بلغي4

-بشغا8 مختلفة و بلبناء.
محل   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
لقم  بلسالم  لياض   8 شطر   1 لقم 
 40000  - مربكش  تامنصولت   6

مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : بلسيد حسن كاون 

بقينة 100 دلهم للحصة .
500 حصة    : بلسيد محند كاون 

بقينة 100 دلهم للحصة . 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  كاون  حسن  بلسيد 
مربكش  سعادة   166 لقم   0( بفاق 

40000 مربكش بملغرب.

عنوبنه)ب)  كاون  محند  بلسيد 
 6 لقم  بلسالم  لياض   8 بلشطر 

40000 مربكش  تامنصولت مربكش 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  كاون  حسن  بلسيد 
مربكش  سعادة   166 لقم   0( بفاق 

40000 مربكش بملغرب

عنوبنه)ب)  كاون  محند  بلسيد 
 6 لقم  بلسالم  لياض   8 بلشطر 

40000 مربكش  تامنصولت مربكش 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بنربكش  بتاليخ - تحت لقم 

693I

HORICOM

SOCIETE LAGHZIL AGRO
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

  SOCIETE LAGHZIL AGRO

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 

1055 تجزئة بملنزه 3 بلطابق بلسفلي 

بوفكربن - 50000 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

50973

 19 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 شتن 4 

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:



عدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0))الجريدة الرسمية   14958

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. SOCIETE LAGHZIL AGRO
أشغا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء بملختلفة.
لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
1055 تجزئة بملنزه 3 بلطابق بلسفلي 

بوفكربن - 50000 مكناس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  يوسف  لغزيل  بلسيد 
حي بلعدير 1 تجزئة بلنهضة لقم 61) 

وزبن 00)16 وزبن بملغرب .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  يوسف  لغزيل  بلسيد 
حي بلعدير 1 تجزئة بلنهضة لقم 61) 

وزبن 00)16 وزبن بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
13 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم 56)3.

694I

FLASH ECONOMIE

 MOURJANE  BOUCHAIB
CONSEIL  ET FORMATION

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

حل شركة

 Mourjane  Bouchaib Conseil  Et
 Formation

)شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد )في طول بلتصفية

بملقر: زنقة عين وبملاس إقامة 
حنو لببي 3  لقم 01 بولكون بلدبل 

بلبيضاء
بلسجل بلتجالي:385593

حل بلشركة

 Mourjane Bouchaib Conseil Et

 Formation

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   (0/07/(0(0 بتاليخ  بملنعقد 

حل بلشركة ذبت بملسؤولية بملحدودة  

ذبت بلشريك بلوحيد
مقرها  دلهم   10000 لأسنالها   :

حنو  إقامة  وبملاس  عين  بإلجتناعي 
لببي  3 لقم 01 بولكون بلدبل بلبيضاء 

نتيجة 8

توقيف مهام بملسي4 -

حل مسبق للشركة-

تعيين مصفي للشركة-

تحديد مكان بلتصفية -

حدد  مكان بلتصفية  في بلعنوبن 

بلسيد  عين  كنا  أعاله  إليه  بملشال 

بنفس  بلقاطن  بوشعيب  مرجان 

كل  مع  للشركة  كنصفي  بلعنوبن 

بلصالحيات بملخولة له محل بملخابرة 

بملتعلقة  بلوثائق  و  بلعقود  تبليغ  و 

بالشركة

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 0( بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )74831

695I

FLASH ECONOMIE

 MUSTAPHA METAICH
CONSULTANT

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

Mustapha Metaich Consultant

)شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد )في طول بلتصفية

بملقر: 30 شالع بلجيش بمللكي بلدبل 

بلبيضاء

بلسجل بلتجالي:1)475)

حل بلشركة

  Mustapha Metaich Consultant

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   13/07/(0(0 بتاليخ  بملنعقد 

حل بلشركة ذبت بملسؤولية بملحدودة  

ذبت بلشريك بلوحيد.

مقرها  دلهم   10000 لأسنالها 
بمللكي  بلجيش  شالع   30 بإلجتناعي 

بلدبل بلبيضاء نتيجة 8
 توقيف مهام بملسي4بلوحيد -

حل مسبق للشركة-
تعيين مصفي للشركة-

تحديد مكان بلتصفية -
بنقر  بلتصفية  مكان  حدد  
بلشركة بملذكول أعاله و عين بلسيد 
إقامة  في   بلقاطن  بلهيسوفي  حسن 
 17 بلرقم   1(8 عنالة  بلفردوس 
كنصفي  بلبيضاء  بلدبل  برلفة 
بلحدود  بإلقتضاء  عند  و  للشركة 
بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 
له محل بملخابرة و محل تبليغ بلعقود 

و بلوثائق بملتعلقة بالشركة
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 748310 
696I

FLASH ECONOMIE

SHOPEO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

SHOPEO SARL شركة
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
لأسنالها   100000,00 دلهم

مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 (0(0/90/(5 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء 
بملسؤولية   ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدودة ذبت بملنيزبت بلتالية: 
م    م  ش  شركة  بلتسنية:    -

SHOPEO SARL
وتسويق  تصنيم   : بملوضوع   -
في  متخصصة  بإلنت4نت  على  منصة 

بلتجالة بإللكت4ونية.
زنقة   10 بالجتناعي:  بملقر   -
بلحرية بلطابق 3 بلشقة لقم 5, بلدبل 

بلبيضاء.
دلهم  ألف  مائة   : بملا8  لأس   -
إلى  مقسنة    (100000,00DH(
 1000  ( بجتناعية  حصة  ألف 
) بقينة مائة دلهم  حصة بجتناعية 

   (100,00DH( .للحصة
ووزعت على بلشكل بلتالي: 

- بلسيد بدل لحلو بلحامل للبطاقة 

ثالث   BL53337 لقم  بلوطنية 

حصة    300 بجتناعية  حصة  مائة 

بجتناعية. 

-بلسيد عاد8 بلشربدي بلحامل   

 LA44575 لقم  بلوطنية  للبطاقة 

 300 بجتناعية  حصة  مائة  ثالث 

حصة بجتناعية.   

بلحامل  لحلو  مروبن  بلسيد   -

للبطاقة بلوطنية لقم BL67706 ألبع 

حصة   400 بجتناعية  حصة  مائة 

بجتناعية.   

فاتح  من  بالجتناعية:  بلسنة   -

يناير إلى بلحادي وبلثالثون من دجن 4.

تسعة وتسعون سنة من  بملدة:   -

في  إال  بلفعلي  بلشركة  تأسيس  يوم 

حالة بلتصفية بملسبقة بو بلتنديد.

بلشركة  تسي4  وبإلدبلة:  بلتسيي4   -

بلسيد  طرف  من  محدودة  غي4  ملدة 

بلصالحيات  جنيع  وله  لحلو  مروبن 

لتنثيل بلشركة.

بلسجل  في  بلشركة  تسجيل  تم 

لقم  تحت  بلبيضاء  للدبل  بلتجالي 

474681

697I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

MENUISERIE SALMANE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°(7

 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC

MENUISERIE SALMANE شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بقامة 

سلطانة شقة لقم 13 بلوك ج  6 - 

6000) سطات بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

6131
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   07

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MENUISERIE SALMANE

بعنا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلنجالة و بالملنيوم.

بقامة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 -  6 بلوك ج    13 سلطانة شقة لقم 

6000) سطات بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : بلسيدة لشيدة بلحنيدي 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد محسين م 4د :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلحنيدي  لشيدة  بلسيدة 

عنوبنه)ب) حي مينونة زنقة  ببي لقربق 

بلرقم 6) 6000) سطات بملغرب.

عنوبنه)ب)  م 4د  محسين  بلسيد 

حي مينونة زنقة  ببي لقربق بلرقم 6) 

6000) سطات بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلحنيدي  لشيدة  بلسيدة 

عنوبنه)ب) حي مينونة زنقة  ببي لقربق 

بلرقم 6) 6000) سطات بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بسطات  بتاليخ 15 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 0)/4)11.

698I

STE CAC CONSEIL

CINTRAP
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL
 N°19 BLOC J5 CITE DAKHLA
 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
CINTRAP شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

تيفاوين لقم7810  دبل بن بلشيخ 
بلتنسية  - )8660 أيت ملو8 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
(0987

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   07
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CINTRAP
غرض بلشركة بإيجاز : - مقاو8 في 

أشغا8 بلبناء وبالشغا8 بملختلفة.
في ميدبن  بالت ومحركات  كربء   -

بشغا8 بلبناء..
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلشيخ  بن  دبل  لقم7810   تيفاوين 
بلتنسية  - )8660 أيت ملو8 بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلسيد سعيد بلحسني  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلحسني عنوبنه)ب)  بلسيد سعيد 
بن  دبل  لقم7810   تيفاوين  شالع 
أيت ملو8   8660( بلشيخ بلتنسية  

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلحسني عنوبنه)ب)  بلسيد سعيد 
بن  دبل  لقم7810   تيفاوين  شالع 
أيت ملو8   8660( بلشيخ بلتنسية  

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
31 غشت  بتاليخ  بالبتدبئية بانزكان  

0)0) تحت لقم 1393.
699I

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. ذبت بلشريك 

بلوحيد

CAFE ELMAADANIA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذبت بلشريك بلوحيد

0) شالع بملتنبي بلطابق بالو8 بني 
مال8 0) شالع بملتنبي بلطتبق بالو8 
بني مال8، 3000)، بني مال8 بملغرب
CAFE ELMAADANIA  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي مزبلية 
بوالد سناعيل بوالد سعيد قصبة 
تادلة - 3350) قصبة تادلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
1881

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   (7
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 CAFE  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

. ELMAADANIA
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

EXPLOITANT UN MILK BAR
 EXPLOITANT DE

.RESTAURANT

مزبلية   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

قصبة  سعيد  بوالد  سناعيل  بوالد 

تادلة - 3350) قصبة تادلة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد محند عنيد  :  750 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 (50   : عنيد  بلشرقاوي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد محند عنيد  عنوبنه)ب) حي 

بلنصر تجزئة بلخليل لقم )) ق تادلة  

3350) قصبة تادلة بملغرب.

بلسيد بلشرقاوي عنيد عنوبنه)ب) 

بوالد  بسناعيل  بوالد  بلدغالة  دوبل 

3350) قصبة  سعيد بلوبد ق تادلة 

تادلة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد محند عنيد  عنوبنه)ب) حي 

بلنصر تجزئة بلخليل لقم )) ق تادلة  

3350) قصبة تادلة بملغرب

بلسيد بلشرقاوي عنيد عنوبنه)ب) 

بوالد  بسناعيل  بوالد  بلدغالة  دوبل 

3350) قصبة  سعيد بلوبد ق تادلة 

تادلة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (8 بتاليخ  بالبتدبئية بقصبة تادلة  

شتن 4 0)0) تحت لقم 84.

700I

بئتنانية كينزو

موروكو كومبوست
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

بئتنانية كينزو

34 ، حسن بلصغي4 - بلدبل بلبيضاء ، 

0600)، بلدبل بلبيضاء أملغرب

مولوكو كومبوست شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
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وعنوبن مقرها بإلجتناعي 61، شالع 
آللة بلياقوت زبوية مصطفى بملعاني، 

بلطابق برو8، بلدبل بلبيضاء. - 
0600) بلدبل بلبيضاء. بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475(19

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   10
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
بإلقتضاء بنختصر تسنيتها : مولوكو 

كومبوست.
إعادة   •  : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلسناد   ، بلسناد  تحويل  و  تدوير 
بلحيوبني ، وسناد بلبيتنوس بلسائب 

و بملعبأ
بملساحات  وتوليد  إدبلة   •

بلخضربء.
وبلبذول  بلنباتات  في  بلتجالة   •

محليا ودوليا.
• بستي4بد وتوزيع منتجات بلصحة 

بلنباتية.
بستي4بد وتوزيع بملوبد وبملعدبت   •

في بلهوبء بلطلق.
• مشالكة مباشرة أو غي4 مباشرة 
غرض  لها  بلتي  بلشركات  جنيع  في 
عن طريق إنشاء   ، مناثل أو مشابه 
أو بملشالكة في تكوينها أو في   ، شركة 
زيادة لأس ما8 بلشركات بلقائنة ، أو 
عن طريق بلشربكة ، شربء برسهم أو 

بلحقوق بالجتناعية.
 ،61  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
مصطفى  زبوية  بلياقوت  آللة  شالع 
بملعاني، بلطابق برو8، بلدبل بلبيضاء. 

- 0600) بلدبل بلبيضاء. بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : بلسيد عزيز بلدباغ 

بقينة 50.000 دلهم للحصة .

500 حصة    : بلسيد بشي4 بلدباغ 

بقينة 50.000 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

 39 بلسيد بشي4 بلدباغ عنوبنه)ب) 

بلسوي�شي   بلجربح  عبيدة  أبو  شالع 

10000 بلرباط بملغرب.

عنوبنه)ب)  بلدباغ  عزيز  بلسيد 

بلسوي�شي  زيد  بن  أسامة  شالع   39

10000 بلرباط بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

 39 بلسيد بشي4 بلدباغ عنوبنه)ب) 

بلسوي�شي   بلجربح  عبيدة  أبو  شالع 

10000 بلرباط بملغرب

عنوبنه)ب)  بلدباغ  عزيز  بلسيد 

بلسوي�شي  زيد  بن  أسامة  شالع 

10000 بلرباط بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 09 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749060.

701I

CASA CONSULTING ACCOMPAGNEMENT

DFC SERVICES
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 CASA CONSULTING

ACCOMPAGNEMENT

13 شالع أحند بملجاطي إقامة 

برلب بلطابق برو8 لقم 8 

معاليف بلدبلبلبيضاء ، 0104)، 

بلدبلبلبيضاء بملغرب

DFC SERVICES شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 46 

شالع بلزلقطوني بلطابق ) 

بلشقة 6 -بلدبلبلبيضاء - 0000) 

بلدبلبلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

475745

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   18

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 DFC  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SERVICES

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملستلزمات بلصناعية و بلفالحية.

بلتصنيع بلفالحي..

46 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 

 6 بلشقة   ( بلطابق  بلزلقطوني 

-بلدبلبلبيضاء - 0000) بلدبلبلبيضاء 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : بلسيد عباس بلدمقربطي 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 500   : شبابي  فاطنة  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلدمقربطي  عباس  بلسيد 

لقم-3 بلجنان  تجزئة  عنوبنه)ب) 

بملحندية 0800) بملحندية بملغرب.

بلسيدة فاطنة شبابي عنوبنه)ب) 

لقم-3بملحندية  بلجنان  تجزئة 

0800) بملحندية بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلدمقربطي  عباس  بلسيد 

لقم-3 بلجنان  تجزئة  عنوبنه)ب) 

بملحندية 0800) بملحندية بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749646.

70(I

CASA CONSULTING ACCOMPAGNEMENT

 SOCIÉTÉ MAROCAINE DES
 TRAVAUX EAU POTABLE

  PAR ABRÉVIATION
S.M.T.E.P

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

 CASA CONSULTING
ACCOMPAGNEMENT

13 شالع أحند بملجاطي إقامة 
برلب بلطابق برو8 لقم 8 

معاليف بلدبلبلبيضاء ، 0104)، 
بلدبلبلبيضاء بملغرب

 Société Marocaine des Travaux
  Eau Potable Par abréviation
S.M.T.E.P شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 46 شالع 

بلزلقطوني بلطابق ) بلشقة 6 
-بلدبلبلبيضاء بلدبلبلبيضاء 0000) 

بلدبلبلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475743

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   17
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 Société Marocaine des Travaux
  Eau Potable Par abréviation

.S.M.T.E.P
أعنا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

توليد مياه بلشرب.
46 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 
 6 بلشقة   ( بلطابق  بلزلقطوني 
 (0000 بلدبلبلبيضاء  -بلدبلبلبيضاء 

بلدبلبلبيضاء بملغرب.
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أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

 بلسيد محند بملنصولي بالدلي�شي :
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000

للحصة . 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بملنصولي  محند  بلسيد 
لقم  بلفلين  حي  عنوبنه)ب)  بالدلي�شي 
بنسلينان   13000 -562بنسلينان 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بملنصولي  محند  بلسيد 
لقم  بلفلين  حي  عنوبنه)ب)  بالدلي�شي 
بنسلينان   13000 -562بنسلينان 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749645.
703I

ETS COMPTA HOUSE

DAR ZAYAN EVENT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

DAR ZAYAN EVENT شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بيت 
شالت بيت لحسن بسعيد بلوكو 

موحى بحنو زياني خنيفرة - 54000 
خنيفرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
3487

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   (4
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 DAR  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ZAYAN EVENT

بإيجاز  بلشركة  غرض 

 HEBERGEMENT  :

ET RESTAURATION-

 MANIFESTATION ET

 ORGANISATION DES FETES ET

.EVENEMENT-ANIMATION

بيت   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بلوكو  بسعيد  لحسن  بيت  شالت 

 54000  - موحى بحنو زياني خنيفرة 

خنيفرة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد بعربب صالح :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

500 حصة    : بلسيدة عنال نادية 

بقينة 100 دلهم للحصة . 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  صالح  بعربب  بلسيد 

هرهولة تنالة 040)1 تنالة بملغرب.

عنوبنه)ب)  نادية  عنال  بلسيدة 

مسي4ة سفلى خنيفرة 54000 خنيفرة 

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  صالح  بعربب  بلسيد 

هرهولة تنالة 040)1 تنالة بملغرب

عنوبنه)ب)  نادية  عنال  بلسيدة 

مسي4ة سفلى خنيفرة 54000 خنيفرة 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بخنيفرة  بتاليخ 06 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 51).

704I

HAUSS ALUMINIUM SARL AU

 HAUSS ALUMINIUM SARL 
AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

HAUSS ALUMINIUM SARL AU
 RUE ALMANSOUR ADDAHABI

 RES MAYSIL 1ERE ETAGE N°
 31 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 HAUSS ALUMINIUM SARL AU 
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بملنصول بلدهبي بقامة ميسيل 
بلطابق برو8 لقم 31 طنجة - 

90000  طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
108(15

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   0(
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.HAUSS ALUMINIUM SARL AU
بعنا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
وأعنا8  بلزجاج  و  برملنيوم  نجالة 
برعنا8  وتركيب  تصنيع  بلتزجيج، 

بلخشبية.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
ميسيل  بقامة  بلدهبي  بملنصول 
بلطابق برو8 لقم 31 طنجة - 90000  

طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 50.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    : بلسيد محند كبول 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  كبول  محند  بلسيد 

دوبل فرسيوة و قيادة بلقصر بلصغي4 

فحص بنجرة )9415 طنجة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  كبول  محند  بلسيد 

دوبل فرسيوة و قيادة بلقصر بلصغي4 

فحص بنجرة 94154) طنجة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 4   (5 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 34135).

705I

موثق

ARASEKH PRIVE
إعالن متعدد بلقربلبت

موثق
لقم 8) عنالة بفربن ) شالع بلحسن 

II بكادير ، 0)800، بكادير بملغرب

 ARASEKH PRIVE

»شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: بلرمل 

 - - E 27 بلشالع بلرئي�شي بقعة

بنزكان  بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.10975

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 16 شتن 4 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بعالن وفاة بلسيد لشيد بلصبال

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

سهم بلتي تعود للربحل   400 بنتقا8 
حسب  بلولثة  بلصبالبلى  لشيد 

في  بملؤلخة  فريضة  مع  باللبثة  عقد 

17/08/(0(0

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

بلسيد  طرف  من  بلشركة  ستسي4 

بلبشي4 بلصبال
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
بلنظام برسا�شي بلتالية: 

ينص  بلذي  بلربسنا8:  لقم  بند 
 100.000 من  يتكون  مايلي:  على 
سهم بقينة   1000 دلهم مقسم إلى 
ووزعت  بلوبحد  للسهم  دلهم   100

على بلشركاء كنا يلي:  
حصص للسيد بلبشي4 بلصبال حامل 
 J(0(9 لبطاقة بلتعريف بلوطنية لقم
تسعنائة و ثالثة و   ﴿ 933 و بلبالغة 
ثالثون﴾ حصة قدلها 93.300 دلهم 
ثالثنائة  و  بالف  تسعون  و  ﴿ثالثة 
جنعة  للسيدة  حصص  دلهم﴾  - 
بلتعريف  لبطاقة  حاملة  بنحتوش 
بلبالغة  و   AB35647 لقم  بلوطنية 
67 ﴿سبعة و ستون ﴾ حصة قدلها 
6.700 دلهم ﴿ستة بالف و سبعنائة 

دلهم﴾ 
بند لقم تعيين بملسي4: بلذي ينص 
على مايلي: ستسي4 بلشركة من طرف 
بلبشي4 بلصبال بصفته مسي4ب للشركة 

وذلك ملدة غي4 محدودة
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
15 أكتوبر  بالبتدبئية بانزكان  بتاليخ 

0)0) تحت لقم 1774.
706I

بئتنانية كينزو

يوباي
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

بئتنانية كينزو
34 ، حسن بلصغي4 - بلدبل بلبيضاء ، 

0600)، بلدبل بلبيضاء أملغرب
يوباي شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 61 شالع 

آللة بلياقوت زبوية مصطفى بملعاني، 
بلطابق برو8، بلدبل بلبيضاء - 
0600) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.4(9395
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   (0(0 شتن 4   15 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 

 30.000« أي من  دلهم«   470.000«
عن  دلهم«   500.000« إلى  دلهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجربء    : طريق 
بلشركة بملحددة بملقدبل و بملستحقة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 09 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749133.

707I

AMGHAR MOHAMED

STE ADAM PORTSEF
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

STE ADAM PORTSEF شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شقة لقم 
3 تجزئة بلنزلي سيدي بحند بلتادلي 

صفرو - 31000 صفرو بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

3037
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   05
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ADAM PORTSEF
غرض بلشركة بإيجاز : - مقاو8 في 

بشغا8 مختلفة
- مقاو8 في نقل بلبضائع.

عنوبن بملقر بالجتناعي : شقة لقم 
تجزئة بلنزلي سيدي بحند بلتادلي   3

صفرو - 31000 صفرو بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : بلبنعي�شي  هشام  بلسيد 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 500   : بلحجامي  هشام  بلسيد 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة . 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد هشام بلبنعي�شي عنوبنه)ب) 
بحند  سيدي   (8 لقم  بنزلي  تجزئة 
بلتادلي صفرو 31000 صفرو بملغرب.
بلسيد هشام بلحجامي عنوبنه)ب) 
تسة  عليان  بوالد  بملساكين  دوبل 

تاونات 00)34 تاونات بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد هشام بلبنعي�شي عنوبنه)ب) 
بحند  سيدي   (8 لقم  بنزلي  تجزئة 
بلتادلي صفرو 31000 صفرو بملغرب

بلسيد هشام بلحجامي عنوبنه)ب) 
تسة  عليان  بوالد  بملساكين  دوبل 

تاونات 00)34 تاونات بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بصفرو  بتاليخ 16 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 0)0)/05).
708I

FLASH ECONOMIE

MED TANKERS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

MED TANKERS
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

لأسنالها  500.000 دلهم
بملقر بلرئيس: 5، شالع يوسف بن 
تاشفين – بلطابق )، لقم 3، طنجة
بلسجل بلتجالي عدد 503)10– 
بلتعريف بلضريبي لقم 6)09)394

بلتعريف بملوحد للنقاولة 
00(358916000050

بلزيادة في لأسنا8 بلشركة
 ،(0(0 يوليوز   (1 تاليخ  أوال:ب 
تانكرز  ماد    « في شركة  قرل بلشركاء 
في  بلزيادة   »MED TANKERS  –
 6.600.000 لأسنا8 بلشركة بنبلغ  
دلهم إلى   500.000 دلهم لنقله من 
إنشاء  دلهم عن طريق   7.100.000
حصة جديدة من   66.000 وإصدبل 

بلوبحدة  للحصة  دلهم   100 فئة 

محرلة بالكامل نقدب.

تم تعديل بلفصلين  وتبعا لذلك، 

وبالتالي،  من بلنظام برسا�شي.  و7   6

فقد أصبح لأسنا8 بلشركة محددب 

7.100.000 دلهم مقسم إلى  في مبلغ 

دلهم   100 فئة  حصة من   71.000

للحصة بلوبحدة.

ثانيا:     تم بإليدبع بلقانوني بكتابة 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

 (0(0 بر  16أكتو  بتاليخ   بطنجة 

تحت عدد 0)348).

للخالصة وبلتذكي4

بملسيـر

709I

بئتنانية كينزو

يوباي

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

توسيع نشاط بلشركة 

بئتنانية كينزو

34 ، حسن بلصغي4 - بلدبل بلبيضاء ، 

0600)، بلدبل بلبيضاء أملغرب

يوباي شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بالجتناعي 61، شالع 

آللة بلياقوت زبوية مصطفى بملعاني، 

بلطابق برو8، بلدبل بلبيضاء. - 

0600) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

توسيع نشاط بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.4(9395

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (0(0 شتن 4   15 في  بملؤلخ 

نشاط  إلى  بلتالية  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :

بإلست4بد و بلتصدير.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 09 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749133.

710I
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FLASH ECONOMIE

 OPTI-HEALTHCARE
SOLUTIONS

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

 OPTI-HEALTHCARE شركة
SOLUTIONS SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة   
دلهم  10000,00 لأسنالها  

بنقت�شى عقد عرفي محرل بالدبل 
0)0).16.07 قرل شركاء  في  بلبيضاء 
 OPTI-HEALTHCARE شركة 
ذبت  شركة     SOLUTIONS
لأسنالها  بملحدودة  بملسؤولية 
بالجتناعي  مقرها  دلهم   10000.00
374 مجنع مناز8 بملينون شالع عبد 

بملومن بلدبل بلبيضاء ما يلي: 
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة   -
374 مجنع مناز8 بملينون شالع  من 

عبد بملومن بلدبل بلبيضاء إلى:
ب   5 لقم  ب  الكولين  مجنع   4

بملدخل ب بلدبل بلبيضاء
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  للنحكنة  بلضبط 
تحت   16/10/(0(0 بتاليخ  بلبيضاء 

لقم 9))750.
711I

FLASH ECONOMIE

NAF WORK
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

NAF WORK شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
بلصديق 1 شالع وهربن بلشقة 7 

بلطابق 1  - 8999) بملحندية بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
(5595

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   06

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 NAF  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.WORK

أعنا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مقاو8،تاجر  بناء،  أو  مختلفة 

،بستي4بد و تصدير )تاجر أو وسيط) .

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 7 بلشقة  وهربن  شالع   1 بلصديق 

بلطابق 1  - 8999) بملحندية بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 100   : بلسيد عز بلدين خويري  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد عز بلدين خويري  عنوبنه)ب) 

 13100 بملنصولية   لبشد  بني  دوبل 

بوزنيقة  بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد عز بلدين خويري  عنوبنه)ب) 

 13100 بملنصولية   لبشد  بني  دوبل 

بوزنيقة  بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 08 بتاليخ  باملحندية   بالبتدبئية 

يوليوز 0)0) تحت لقم 758.

71(I

Lüks mobilya

LÜKS MOBILYA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

Lüks mobilya
 b.p 710 c.p 46 200 imzouren al
 hoceima ، 46200، Al hoceima

Maroc
LÜKS MOBILYA شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
 dr swani وعنوبن مقرها بإلجتناعي
 ait youssef ouali al hoceima -

.46200 imzouren maroc
تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.3115

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 01 أكتوبر 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
 dr swani ait youssef ouali al«
 hoceima - 46200 imzouren
 hay dawali ajdir al  « إلى   »maroc
  hoceima - 32003 al hoceima

.»maroc
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالحسينة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 7)5.
713I

موثق

رانـــيـــا  بـــيـــتـــش
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

موثق
48) شالع يعقوب بملنصول بقامة 
زينة عنالة ب ، لقم 4 ، 00)0)، 

بلدبلبلبيضاء بملغرب
لبنـــيـــا  بـــيـــتـــش شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي   75، 
شـالع آنـفـا، زبويـة زنـقـة كـلـو دي 

بـروڤـانـس، طـابـق 9، شـقـة3/ ؛ »1 
08B »  - 20000 بلـدبل بلـبـيـضـاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

4748(7

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   05

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
لبنـــيـــا    : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

بـــيـــتـــش.

غرض بلشركة بإيجاز : - بإلنـعـاش 

بلـعـقـالي، و فـي أي مـقـاولـة عـقـاليـة أو 

نـشاط تـجـالي ذي صـلـة؛ 

- ٱقـتـنـاء و بيع جنيع أنوبع برمـالك 

بلـعـقـاليـة بملشيدة أو قصد بلتشييد 

تحت أي شكل خـاصـة )بناء بلعنالبت 

بمللكية  نــظـام  ـق 
ْ
ٍوف وتقسينها 

بلـنـغـرب،  في  بـه  بلـنـعـنـو8  بملشت4كة 

مـخـصـصة  وبـنـايـات  شقق  إلـى 

مـحـالت  بٱلستـعـنـاالت،  لـنـخـتـلـف 

وبلصناعية  بلتجالية،  لألنـشـطـة 

وبإلدبلية و غي4ها .

عنوبن بملقر بالجتناعي : 75، شـالع 
آنـفـا، زبويـة زنـقـة كـلـو دي بـروڤـانـس، 

 08B »  -  1« ؛   /3شـقـة  ،9 طـابـق 

0000) بلـدبل بلـبـيـضـاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99  سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 100   : بـنــبــوعــزة   يـونــس  بلسيد 

حصة بقينة 100,00 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد يـونــس بـنــبــوعــزة  عنوبنه)ب) 

 00000  191 لقم  لبدلقاوية  حي 

بنكرير بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
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بلـبــخــالي  بلـخـنـســاء  بلسيدة 

بقامة  دوهام  1،زنقة  عنوبنه)ب) 

سامية 0000) بلدبلبلبيضاء بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 06 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 748614.

714I

موثق

» أو  ن  م  تــــراڤ

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تفويت حصص

موثق

48) شالع يعقوب بملنصول بقامة 

زينة عنالة ب ، لقم 4 ، 00)0)، 

بلدبلبلبيضاء بملغرب

» أو  ن  م  تــــربڤ شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة 

سومية بقامة شهرزبد 3 شقة 

)) بلطابق 5 - بلنخيل - 0000) 

بلدبلبلبيضاء بملغرب.

تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي -.

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تنت   (0(0 شتن 4   15 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

مـحـنـد   )ة)  بلسيد  تفويت 

1.000 حصة  بلــقــضــيــوي  بالدليــســي 

حصة   1.000 أصل  من  بجتناعية 

لفائدة  بلسيد )ة) مــيــنــة  نــهــيـــم بتاليخ 

15 شتن 4 0)0).

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 08 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )74895.

715I

موثق

أو  ن  م  تــــراڤ
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسي4 جديد للشركة

موثق
48) شالع يعقوب بملنصول بقامة 
زينة عنالة ب ، لقم 4 ، 00)0)، 

بلدبلبلبيضاء بملغرب
أو  ن  م  تــــربڤ   شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة 
سومية بقامة شهرزبد 3 شقة )) 
بلطابق 5 - بلنخيل زنقة سومية 
بقامة شهرزبد 3 شقة )) بلطابق 
5 - بلنخيل 0000) بلدبلبلبيضاء 

بملغرب.
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي -.
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تم تعيين  15 شتن 4  بملؤلخ في 
بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 
بلــقــضــيــوي  بالدليــســي  بلـسـيـد مـحـنـد  

كنسي4 وحيد
تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 08 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )74895.
716I

AMJ MANAGEMENT

SINHA COUTURE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  باللدن  بقامة يامنة   ) بلطابق 

بالو8 لقم 30   طنجة ، 90000، 
طنجة بملغرب

SINHA COUTURE شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوليال 66 
بلكائن بندينة طنجة طريق تطوبن   

- 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
109005

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   30
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 SINHA : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.COUTURE
صناعة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلنسيج
- بستي4بد وتصدير بملنسوجات.

عنوبن بملقر بالجتناعي : دوليال 66 
بلكائن بندينة طنجة طريق تطوبن   - 

90000 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 (50   : بملوالني   محند  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 (50   : بلعبودي  محند  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 (50   : بلسيد عبد بالله علوش 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
بلسيدة فاطنة بادة :  50) حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بملوالني  محند  بلسيد 
 90000 طنجة  بلصغي4ة  بمغوغة 

طنجة بملغرب.
بلسيد محند بلعبودي عنوبنه)ب) 
طنجة   90000 طنجة  مشالوة  عين 

بملغرب.
بلسيد عبد بالله علوش عنوبنه)ب) 
 90000 طنجة  بلصغي4ة  بمغوغة 

طنجة بملغرب.
عنوبنه)ب)  بادة  فاطنة  بلسيدة 
بنكي4بن زنقة 7) لقم 1طنجة 90000 

طنجة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بملوالني  محند  بلسيد 

 90000 طنجة  بلصغي4ة  بمغوغة 

طنجة بملغرب

بلسيد محند بلعبودي عنوبنه)ب) 

طنجة   90000 طنجة  مشالوة  عين 

بملغرب

بلسيد عبد بالله علوش عنوبنه)ب) 

 90000 طنجة  بلصغي4ة  بمغوغة 

طنجة بملغرب

عنوبنه)ب)  بادة  فاطنة  بلسيدة 

بنكي4بن زنقة 7) لقم 1طنجة 90000 

طنجة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   (0 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم )3491).

717I

موثق

الـشـركـة  الـعـقـاريـة أنــابــــرا

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسي4 جديد للشركة

موثق

48) شالع يعقوب بملنصول بقامة 

زينة عنالة ب ، لقم 4 ، 00)0)، 

بلدبلبلبيضاء بملغرب

بلـشـركـة  بلـعـقـاليـة أنــابــــرب  شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 177 شالع 

بميل زوال - 0000) بلدبلبلبيضاء 

بملغرب.

تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي -.

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

0)0) تم تعيين  04 شتن 4  بملؤلخ في 

مسي4 جديد للشركة بلسيد)ة) بلـسـيـد 

عــنــبــري  بـوشـعـيـب  كنسي4 آخر

تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 08 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 748964.

718I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE TAOUHACHT
TRAVAUX SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE TAOUHACHT

TRAVAUX SARL AU  شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي قصر 

تفوجت طاوس بلريصاني - 000)5 
بلرشيدية بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
14((1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (3
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
: تسنيتها  بنختصر   بإلقتضاء 

 SOCIETE TAOUHACHT
. TRAVAUX SARL AU

بعنا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
مختلفة .

قصر   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 5(000  - بلريصاني  تفوجت طاوس 

بلرشيدية بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
تاوحشت   يوسف  بلسيد 
طاوس  تفوجت  قصر  عنوبنه)ب) 

بلريصاني 000)5 بلرشيدية بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
تاوحشت   يوسف  بلسيد 
طاوس  تفوجت  قصر  عنوبنه)ب) 

بلريصاني 000)5 بلرشيدية بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
تحت   - بتاليخ  بالبتدبئية بالرشيدية  

لقم -.
719I

FACE FIDUCIAIRE

ASSFAR TRAITEUR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

FACE FIDUCIAIRE
09) شالع مصطفى بملعني بلطابق 

بلثالث لقم 6 ، 0130)، بلدبل 
بلبيضاء بملغرب

ASSFAR TRAITEUR  شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : بلعنالة 
أ كلم 8.5 شالع بلشفشاوني عين 
بلسبع  - 0000) بلدبلبلبيضاء 

بملغرب.
قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
.409411

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
018) تقرل حل  1) شتن 4  بملؤلخ في 
ذبت  شركة    ASSFAR TRAITEUR
لأسنالها  مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 
مقرها  وعنوبن  دلهم   100.000
شالع   8.5 كلم  أ  بلعنالة  بإلجتناعي 
 (0000  - بلسبع   عين  بلشفشاوني 
لعدم  نتيجة  بملغرب  بلدبلبلبيضاء 

تفاهم بلشركاء.
و عين:

عقيدة  لضوبن    بلسيد)ة) 
بلشفشاوني  بلقدس  حي  وعنوبنه)ب) 
ص  ح  مكرل   147 لقم   5 زنقة   (
 (0000 بلبيضاء  بل 4نو�شي 
)ة)  كنصفي  بملغرب  بلدبلبلبيضاء 

للشركة.
و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
بتاليخ 4) شتن 4 018) وفي بلعنالة أ 

كلم 8.5 شالع بلشفشاوني عين بلسبع 
- 0000) بلدبلبلبيضاء بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 11 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 745779.
7(0I

موثق

CESALPINA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

موثق
18 زبوية شالع يعقوب بملنصول و 
زنقة خالد بن وليد طابق 1 لقم 
شقة 05 جليز مربكش، 40000، 

مربكش بملغرب
CESALPINA شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
 Derb  وعنوبن مقرها بإلجتناعي

 Hilana, Boutouil  n° 43
Marrakech 40000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
104681

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 ف 4بير   11
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CESALPINA
 maison  : غرض بلشركة بإيجاز 

. D’hotes oi riad
  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 Derb Hilana, Boutouil  n° 43
Marrakech 40000 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 Hamid AMRANE  :  50 بلسيد

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 Marie Véronique بلسيدة 

حصة   Suzanne BLANC  :  50

بقينة 100 دلهم للحصة .

 Hamid AMRANE : 50 بلسيد   

بقينة 100 دلهم.

 Marie Véronique بلسيدة 

Suzanne BLANC  : 50 بقينة 100 

دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)    CESALPINA بلشركة 

 Derb Hilana, Boutouil  n° 43

40000 مربكش بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

 Hamid AMRANE بلسيد 

  Derb Hilana, Boutouil عنوبنه)ب)  

n° 43 40000 مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

يوليوز   07 بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 113964.

7(1I

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. ذبت بلشريك 

بلوحيد

TOUSMARHABA  SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذبت بلشريك بلوحيد

0) شالع بملتنبي بلطابق بالو8 بني 

مال8 0) شالع بملتنبي بلطتبق بالو8 

بني مال8، 3000)، بني مال8 بملغرب

 TOUSMARHABA  SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 111 شالع 

مربكش ، بني مال8 - 3000) بني 

مال8 بملغرب.

لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.6993
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بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تم   (0(0 يوليوز   (1 في  بملؤلخ 

قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 

»671.900 دلهم« أي من »400.000 

عن  دلهم«   1.071.900« إلى  دلهم« 

إدماج بحتياطي أو ألباح أو    : طريق 

عالوبت إصدبل في لأس بملا8.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 01 بتاليخ  مال8   ببني  بالبتدبئية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 515.

7((I

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. ذبت بلشريك 

بلوحيد

MARBRE ALAKHAWAYNE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

توسيع نشاط بلشركة 

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذبت بلشريك بلوحيد

0) شالع بملتنبي بلطابق بالو8 بني 

مال8 0) شالع بملتنبي بلطتبق بالو8 

بني مال8، 3000)، بني مال8 بملغرب

 MARBRE ALAKHAWAYNE

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بالجتناعي شالع 

بلحسن بلثاني لقم 385 بلطابق 

بالل�شي بني مال8 - 3000) بني مال8 

بملغرب.

توسيع نشاط بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.9891

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تنت   (0(0 يوليوز   07 في  بملؤلخ 

نشاط  إلى  بلتالية  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :

تصدير جنيع منتجات بلرخام.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 0( بتاليخ  مال8   ببني  بالبتدبئية 

شتن 4 0)0) تحت لقم ))5.

7(3I

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. ذبت بلشريك 

بلوحيد

MAIN MARKET
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذبت بلشريك بلوحيد

0) شالع بملتنبي بلطابق بالو8 بني 
مال8 0) شالع بملتنبي بلطتبق بالو8 

بني مال8، 3000)، بني مال8 بملغرب

MAIN MARKET شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بلحسن بلثاني عنالة 385 بلطابق 

بلسفلي بني مال8 بني مال8 3000) 

بني مال8 بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

10389

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   13

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 MAIN : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.MARKET

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 MARCHAND DE DROGRISTE

EN DETAIL

 MARCHAND DE MATERIAUX

 DE CONSTRUCTION EN

..DETAIL

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بلطابق   385 عنالة  بلثاني  بلحسن 

 (3000 بلسفلي بني مال8 بني مال8 

بني مال8 بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عزيز  مخلوف  بلسيد 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة . 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  عزيز  مخلوف  بلسيد 
لقم   3 بلشطر  عنالة فردوس بالمل  
بني   (3000 بني مال8  حي بالمل   19

مال8 بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  عزيز  مخلوف  بلسيد 
لقم   3 بلشطر  عنالة فردوس بالمل  
بني   (3000 بني مال8  حي بالمل   19

مال8 بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 08 بتاليخ  مال8   ببني  بالبتدبئية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 543.
7(4I

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. ذبت بلشريك 

بلوحيد

MATAHINE D›OLIVE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذبت بلشريك بلوحيد

0) شالع بملتنبي بلطابق بالو8 بني 
مال8 0) شالع بملتنبي بلطتبق بالو8 
بني مال8، 3000)، بني مال8 بملغرب

MATAHINE D›OLIVE شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة)في طول 

بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي طريق 

بلفقيه بن صالح بوالد حندبن بني 
مال8 - 3000) بني مال8 بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.4657
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تقرل حل  18 غشت  بملؤلخ في 
بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 
مبلغ   MATAHINE D’OLIVE

وعنوبن  دلهم   100.000 لأسنالها 

بلفقيه  طريق  بإلجتناعي  مقرها 

 - بني مال8  بوالد حندبن  بن صالح 

 : بني مال8 بملغرب نتيجة 8   (3000

بنحال8 مسبق للشركة.

طريق  ب  بلتصفية  مقر  وحدد 

بني  بوالد حندبن  بن صالح  بلفقيه 

مال8 - 3000) بني مال8 بملغرب. 

و عين:

بلعاللي  عبد بللطيف    بلسيد)ة) 

طريق بلفقيه بن صالح  و عنوبنه)ب) 

بني   (3000 بني مال8  بوالد حندبن 

مال8 بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

بلحدود  بإلقتضاء  وعند   

بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 

تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 

بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 08 بتاليخ  مال8   ببني  بالبتدبئية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 536.

7(5I

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. ذبت بلشريك 

بلوحيد

LA TABLE DES AMIS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذبت بلشريك بلوحيد

0) شالع بملتنبي بلطابق بالو8 بني 
مال8 0) شالع بملتنبي بلطتبق بالو8 

بني مال8، 3000)، بني مال8 بملغرب

LA TABLE DES AMIS شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة توتة 

لقم 1-4 حي بولبيع »محل به قبو » 

بني مال8 - 3000) بني مال8 بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

10433



14967 الجريدة الرسميةعدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0)) 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   13

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 LA  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.TABLE DES AMIS

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 EXPLOITANT  UN MILK BAR

  OCCUPANT CINQ PERSONNES

.OU DAVANTAGE

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

به  »محل  بولبيع  حي   1-4 توتة لقم 

بني مال8   (3000  - بني مال8   « قبو 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بروك  يوسف  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة . 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بروك  يوسف  بلسيد 

 (3000 7 بني مال8  حي بللينون لقم 

بني مال8 بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بروك  يوسف  بلسيد 

 (3000 بن مال8   7 حي بللينون لقم 

بني مال8 بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 17 بتاليخ  مال8   ببني  بالبتدبئية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 567.

7(6I

STE WAYAHANNI SARL AU

STE WAYAHANNI SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

STE WAYAHANNI SARL AU

 NR 1093C LOT MADINAT EL

 WAHDA ، 70000، LAAYOUNE

MAROC

 STE WAYAHANNI SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

 NR وعنوبن مقرها بإلجتناعي

 1093C LOT MADINAT EL

 WAHDA - 70000 LAAYOUNE

MAROC

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

31071

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 ف 4بير   11

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.WAYAHANNI SARL AU

بلبناء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وبرشغا8 بلعامة.

 NR  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 1093C LOT MADINAT EL

 WAHDA - 70000 LAAYOUNE

.MAROC

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بصي4  بملحجوب  سيدي  بلسيد 
بلشطر  لشيد  موالي  حي  عنوبنه)ب) 
 70000  03 لقم   04 بلوك  بالو8 

بلعيون بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بصي4  بملحجوب  سيدي  بلسيد 
بلشطر  لشيد  موالي  حي  عنوبنه)ب) 
 70000  03 لقم   04 بلوك  بالو8 

بلعيون بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
5) ف 4بير  بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 

0)0) تحت لقم 0)0)/)50.
7(7I

مستامنة تينادير ش.م.م  ش.و

مجموعة الفنوع للتصدير 
واالستيراد

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
قفل بلتصفية

مستامنة تينادير ش.م.م  ش.و
حي لعري شيخ عنالة بلشفاء بلطابق 

بلرببع بلناظول، 000)6، بلناظول 
بملغرب

مجنوعة بلفنوع للتصدير وبالستي4بد 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي : حي 

بلياسنين شالع بلشرفاء لقم 53 
بلناظول  000)6 بلناظول  بملغرب.

قفل بلتصفية
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.14(33
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل حل   (019 يناير   (3 بملؤلخ في 
مجنوعة بلفنوع للتصدير وبالستي4بد 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة مبلغ 
وعنوبن  دلهم   100.000 لأسنالها 
مقرها بإلجتناعي حي بلياسنين شالع 
 6(000 بلناظول    53 لقم  بلشرفاء 
اللركود  نتيجة  بملغرب  بلناظول  

بلتجالي.
و عين:

بلسيد)ة) بلفنوع   مربد و عنوبنه)ب) 
 53 حي بلياسنين شالع بلشرفاء لقم 
000)6 بلناظول بملغرب  كنصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

حي  وفي   (0(0 يناير   (3 بتاليخ 

 53 لقم  بلشرفاء  شالع  بلياسنين 

بلناظول 000)6 بلناظول بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالناضول  بتاليخ 17 شتن 4 

0)0) تحت لقم 3)31.

7(8I

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. ذبت بلشريك 

بلوحيد

POULET CHORONO

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذبت بلشريك بلوحيد

0) شالع بملتنبي بلطابق بالو8 بني 

مال8 0) شالع بملتنبي بلطتبق بالو8 

بني مال8، 3000)، بني مال8 بملغرب

POULET CHORONO شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي عباد 

بملجاطي  58 قصبة تادلة - 3350) 

قصبة تادلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

1879

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   11

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.POULET CHORONO
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غرض بلشركة بإيجاز : جزبل.
عباد   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 (3350  - قصبة تادلة   58 بملجاطي  

قصبة تادلة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : شريفي  عاد8  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  شريفي  عاد8  بلسيد 
 (6 لقم  شالع بولقية حي ببن سينا  

بني مال8 3000) بني مال8 بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  شريفي  عاد8  بلسيد 
 (6 لقم  شالع بولقية حي ببن سينا  

بني مال8 3000) بني مال8 بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالبتدبئية بقصبة تادلة  

شتن 4 0)0) تحت لقم 80.
7(9I

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. ذبت بلشريك 

بلوحيد

 DATE EL AAIMADE
CONSTRUCTION

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

قفل بلتصفية

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذبت بلشريك بلوحيد

0) شالع بملتنبي بلطابق بالو8 بني 
مال8 0) شالع بملتنبي بلطتبق بالو8 
بني مال8، 3000)، بني مال8 بملغرب

 DATE EL AAIMADE
CONSTRUCTION شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي : شالع 0) 
غشت، تجزئة وزلن، بلطابق برو8، 
لقم 4 ، بني مال8 - 3000) بني مال8 

بملغرب.
قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.(619

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تقرل   (0(0 شتن 4   04 في  بملؤلخ 

 DATE EL AAIMADE حل 

ذبت  شركة   CONSTRUCTION

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

 40.000,00 لأسنالها  مبلغ  بلوحيد 

دلهم وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بلطابق  وزلن،  تجزئة  غشت،   (0

برو8، لقم 4 ، بني مال8 - 3000) بني 

مال8 بملغرب نتيجة لقفل بلتصفية.

و عين:
بلصحربوي  بلحسين    بلسيد)ة) 

 (0 شالع  وزلبن  تجزئة  وعنوبنه)ب) 

بني   (3000 بني مال8   4 غشت لقم 

مال8 بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

بتاليخ 04 شتن 4 0)0) وفي شالع 0) 

بلطابق برو8،  تجزئة وزلن،  غشت، 

لقم 4 ، بني مال8 - 3000) بني مال8 

بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (9 بتاليخ  مال8   ببني  بالبتدبئية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 618.

730I

PIZZA FOR YOU

PIZZA FOR YOU - PFY
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

PIZZA FOR YOU

1365 محل ) وفاق تنالة ، 000)1، 

تنالة بملغرب

PIZZA FOR YOU - PFY شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 1365 

محل ) وفاق تنالة - 000)1 تنالة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

1307(9

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   06
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 PIZZA : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.FOR YOU - PFY
وجبات   -  : غرض بلشركة بإيجاز 

سريعة خفيفة
- مقهي

أو  )تاجر  وبلتصدير  بالستي4بد   -
وسيط).

 1365  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
تنالة   1(000  - وفاق تنالة   ( محل 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد حاجي عبد بلحكيم :  500 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 500   : بلدين  عز  حاجي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلحكيم  عبد  حاجي  بلسيد 
عنوبنه)ب) لقم 748 شالع بلدبخلة حى 

بملسي4ة 1  000)1 تنالة بملغرب.
بلسيد حاجي عز بلدين عنوبنه)ب) 
حي بملسي4ة 01 لقم 748 تنالة 000)1 

تنالة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلحكيم  عبد  حاجي  بلسيد 
عنوبنه)ب) لقم 748 شالع بلدبخلة حى 

بملسي4ة 1  000)1 تنالة بملغرب
بلسيد حاجي عز بلدين عنوبنه)ب) 
حي بملسي4ة 01 لقم 748 تنالة 000)1 

تنالة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   17 بتاليخ  بتنالة   بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم 1034.

731I

MAITRE HICHAM ABALI

IMLIL TEINTE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسي4 جديد للشركة

MAITRE HICHAM ABALI

 Résidence Ali C 3ème etage N 9

، 40000، Marrakech maroc

IMLIL TEINTE   شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلحي 

بلصناعي لقم 93) سيدي غانم  - 

40000 مربكش بملغرب.

تعيين مسي4 جديد للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.8983

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

0)0) تم تعيين  )) شتن 4  بملؤلخ في 

بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 

بلوحش يوسف كنسي4 وحيد

تبعا لوفاة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

08 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116144.

73(I

lacmcompta&consulting

CARS & BIKES CORNER
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

lacmcompta&consulting

 bd med v 7eme etage bur ((8

 200 casablanca CASA، 20500،

CASABLANCA maroc

CARS & BIKES CORNER شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 8)) 

محند بلخامس ، بلطابق 7 ، مكتب 

00) ،  - 4500) بلدبل بلبيضاء 

بملنلكة بملغربية

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

465557
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 يونيو   17

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 CARS  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.& BIKES CORNER

غرض بلشركة بإيجاز : بالستي4بد - 

شربء بيع بملركبات جديدة و بلقدينة

وإكسسوبلبتهم.   بلتجالة .

 ((8  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

7 ، مكتب  بلطابق   ، محند بلخامس 

بلبيضاء  بلدبل   (4500  -   ،  (00

بملنلكة بملغربية.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : أدليوتش  يونس  بلسيد 

حصة بقينة 50.000 دلهم للحصة .

500 حصة  بلسيد أمين بلدلعي :  

بقينة 50.000 دلهم للحصة . 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد يونس أدليوتش عنوبنه)ب) 
 (0500  1 لقم   IMM 6( حي مسي4ة 

بلدبل بلبيضاء بملنلكة بملغربية.

عنوبنه)ب)  بلدلعي  أمين  بلسيد 
لقم    ( بحند بلطابق   3 إقامة بلنول 

بملنلكة  بلبيضاء  بلدبل   (0500  8

بملغربية.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

أدليوتش  بملنعم  عبد  بلسيد 
لقم   IMM 6( حي مسي4ة  عنوبنه)ب) 

بملنلكة  بلبيضاء  بلدبل   (0500  1

بملغربية

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

يوليوز 0)0) تحت لقم 439413.

733I

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. ذبت بلشريك 

بلوحيد

 BELAIDI PROMOTION
IMMOBILIERE SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

لفع لأسنا8 بلشركة

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذبت بلشريك بلوحيد

0) شالع بملتنبي بلطابق بالو8 بني 
مال8 0) شالع بملتنبي بلطتبق بالو8 
بني مال8، 3000)، بني مال8 بملغرب

 BELAIDI PROMOTION
IMMOBILIERE SARL AU  شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي مقرها 
ببني مال8 لقم 0) بملجنوعة 11 حي 
بلتقدم - 3000) بني مال8 بملغرب.

لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.6743
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   (0(0 غشت   06 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
من  أي  دلهم«   1.(1(.(00«
 1.71(.(00« إلى  دلهم«   500.000«
مقاصة  إجربء    : طريق  عن  دلهم« 
مع ديون بلشركة بملحددة بملقدبل و 

بملستحقة.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (5 بتاليخ  مال8   ببني  بالبتدبئية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 606.
734I

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. ذبت بلشريك 

بلوحيد

 BELAIDI PROMOTION
IMMOBILIERE SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

خفض لأسنا8 بلشركة

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذبت بلشريك بلوحيد

0) شالع بملتنبي بلطابق بالو8 بني 
مال8 0) شالع بملتنبي بلطتبق بالو8 

بني مال8، 3000)، بني مال8 بملغرب

 BELAIDI PROMOTION

IMMOBILIERE SARL AU شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي ببني مال8 

لقم 0) بملجنوعة 11 حي بلتقدم  - 

3000) بني مال8 بملغرب.

خفض لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.6743

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تم   (0(0 غشت   06 في  بملؤلخ 

بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  خفض 

من  أي  دلهم«   500.000« قدله 

»00).)1.71 دلهم« إلى »00).)1).1 

عدد   تخفيض   : طريق  عن  دلهم« 

برسهم.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (5 بتاليخ  مال8   ببني  بالبتدبئية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 606.

735I

مكتب بملوثق بالستاذ بلفالق لشيد

ب ج كريالج
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

مكتب بملوثق بالستاذ بلفالق لشيد

شالع محند بلخامس، عنالة 

بنشليخة، شقة لقم 4 ببن جرير 

شالع محند بلخامس، عنالة 

بنشليخة، شقة لقم 4 ببن جرير، 

43150، ببن جرير بملغرب

ب ج كريالج شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بلحسن II مكتب مستقبلي بلطابق 

بالل�شي لقم ) بن جرير - 43150 ببن 

جرير بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(389

في  مؤلخ  موثق  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   19
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
ب ج   : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

كريالج.
غرض بلشركة بإيجاز : بيع بلبالط 
تجالة و  بستي4بد و تصدير،  بالل�شي، 
بي بنشطة بخرى تهدف بلى تطوير و 

تعزيز هدف بلشركة.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلطابق  مستقبلي  مكتب   II بلحسن 
بالل�شي لقم ) بن جرير - 43150 ببن 

جرير بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة سنة .
بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد بلخليل عامر :  00) حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
بلسيد عبد بلجليل معروف :  00) 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 (00   : سالمة  ببربهيم  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 (00   : بالدلي�شي  مبالك  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
حصة   (00   : ببا  لشيد  بلسيد 

بقينة 100 دلهم للحصة . 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  عامر  بلخليل  بلسيد 
101 ببن جرير  بلحي بلجديد س لقم 

43150 ببن جرير بملغرب.
معروف  بلجليل  عبد  بلسيد 
ثانوية بئ4 بنزلبن تحناوت  عنوبنه)ب) 
بلحول مربكش 050)4 بلحوز بملغرب.
ببربهيم سالمة عنوبنه)ب)  بلسيد 
جرير  ببن   19( لقم  بلزبوية  حي 

43150 ببن جرير بملغرب.
بلسيد مبالك بالدلي�شي عنوبنه)ب) 
مربكش   17 لقم   1 بلوحدة  ح.م 

40000 مربكش بملغرب..
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م  ح  عنوبنه)ب)  ببا  لشيد  بلسيد 
بلوحدة 5 تجزئة تيشكا لقم ) مربكش 

40000 مربكش بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد مبالك بالدلي�شي عنوبنه)ب) 
مربكش   17 لقم   1 بلوحدة  ح.م 

40000 مربكش بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  جرير   بابن  بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 159.
736I

fiduciaire al hayat

 TAL SPORT ADVENTURE
TOURISME
شركة بلتضامن

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

شركـة غـي4 جـنـاعـيـة
 TAL SPORT ADVENTURE

TOURISME
عنوبن مقرها بإلجتناعي شالع محند 

٧١ شالع بلجيش بمللكي سابقا
إقامة موني لقم 4 طنجة 90000 

بملغرب
تحويل بلشكل بلقانوني للشركة لقم 
بلتقييد في بلسجل بلتجالي 6411) 
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   (006 شتن 4   04 في  بملؤلخ 
تحويل بلشكل بلقانوني للشركة من 
شركـة غـي4 جـنـاعـيـة إلى شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   13 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

006) تحت لقم 517)
737I

مكتب بملحاسبة

ريمفاصا
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

مكتب بملحاسبة
طريق بلعربئش عنالة أجعون  لقم 

7 بلطابق بلثاني بلقصر بلكبي4 ، 
150)9، بلقصر بلكبي4 بملغرب

لينفاصا شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

بلبساتين بقامة بنكي4بن شالع 06 
لقم 19 بلقصر بلكبي4  - 150)9 

بلقصر بلكبي4 بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(703

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   30

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
لينفاصا.

بالستي4بد   : غرض بلشركة بإيجاز 

و بلتصدير -تجالة برجهزة بلكهربائية.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلبساتين بقامة بنكي4بن شالع 06 لقم 

بلقصر   9(150  - بلقصر بلكبي4    19

بلكبي4 بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بال8  بلحدبد  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة . 

بلسيد بلحدبد بال8 : 1000 بقينة 

100 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بال8  بلحدبد  بلسيد 

طريق بلعربئش بقامة ببتسام بلطابق 
3 لقم بلشقة 9 بلقصر بلكبي4 150)9 

بلقصر بلكبي4 بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بال8  بلحدبد  بلسيد 

طريق بلعربئش بقامة ببتسام بلطابق 
3 لقم بلشقة 9 بلقصر بلكبي4 150)9 

بلقصر بلكبي4 بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بالبتدبئية بالقصر بلكبي4  

أكتوبر 0)0) تحت لقم 487.

738I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

LA FONDA RESTAURANT
إعالن متعدد بلقربلبت

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

)6 شالع سيدي عبد بلرحنان ، 

00)0)، بلدبل بلبيضاء بملغرب

 LA FONDA RESTAURANT

»شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: 4 زنقة 

أمينية سايح حي لبسين - - بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: -.

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 03 شتن 4 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بلعام على تقدينات  موبفقة بلجنع 

بلحصص ) 9.197حصة) بلتي قدمها 

 8.737( بلعالي  عبد  بنبوبكر  بلسيد 

حصة) و بلسيدة غياتي صالح صباح 

)460 حصة) و بلتي ينتلكونها في شركة  

 LA FONDA RESTAURANT  «  «

 CLEVER  « شركة  لفائدة   SARL

.  INVESTEMENT « SARL

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

صيغة  إعادة  بلعام،  بلجنع  قرل 

ذبت  للشركة   برسا�شي  بلنظام 

بملسؤولية بملحدودة  و بملصادقة على 

للشركة   بلجديد  برسا�شي  بلنظام 

فريد  بملحدودة   بملسؤولية  ذبت 

بلذي تم عرضه من طرف   ، بشريك 

بملسي4.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :6 لقم  بند 
شركة  بلوحيد،  بلشريك  مايلي: 
 ،CLEVER INVESTMENT« SARL«
قدله  نقدًيا  ا 

ً
مبلغ للشركة  قدم 

1.650.000 دلهم.
على  ينص  بلذي   :7 لقم  بند 
بلشركة  ما8  لأس  يبلغ  مايلي: 
1.650.000 دلهم مقسم إلى 16.500 
 ، للحصة  دلهم   100 بقينة  حصة 
 CLEVER« مخصصة بالكامل لشركة

. »INVESTMENT
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749913.

739I

FISCALITY CONSULTING CENTER

MACHAUX MARBRE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
MACHAUX MARBRE شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بالمل 
شيشاوة - 41000 شيشاوة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.1191
بلشريك  قربل  بنقت�شى 
 (0(0 شتن 4   (8 في  بلوحيدبملؤلخ 
مسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 
مبلغ    MACHAUX MARBRE
وعنوبن  دلهم   100.000 لأسنالها 
مقرها بإلجتناعي حي بالمل شيشاوة 
41000 شيشاوة بملغرب نتيجة 8 :   -

رسباب خاصة.
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و حدد مقر بلتصفية ب حي بالمل 

شيشاوة - 41000 شيشاوة بملغرب. 

و عين:

بلشيد  عصام  بلسيد)ة) 

وعنوبنه)ب) حي بلزبوية سيدي بملختال 

بملغرب  شيشاوة   41000 شيشاوة 

كنصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

بملخابرة ومحل تبليغ بلعقود وبلوثائق 

بملتعلقة بالتصفية : -

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 01 بتاليخ  بامنتانوت   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 0)0)/364.

740I

FACE FIDUCIAIRE

OVID PROD
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

09) شالع مصطفى بملعني بلطابق 

بلثالث لقم 6 ، 0130)، بلدبل 

بلبيضاء بملغرب

OVID PROD  شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 01) شالع 

مصطفي بملعاني ط ) ش 9 مرس 

بلسلطان  - 0130) بلدبلبلبيضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

474393

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   16

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 OVID  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

. PROD
بإلنتاج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلسيننائي وبلسنعي بلبصري.
عنوبن بملقر بالجتناعي : 01) شالع 
مرس   9 ش   ( ط  بملعاني  مصطفي 
بلدبلبلبيضاء   (0130  - بلسلطان  

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : نجمي  محسن  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)   نجمي  محسن  بلسيد 
بقامة جوهرة بلنوبصر عنالة )0 شقة 
بلدبلبلبيضاء   (718( نوبصر   10

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  نجمي  محسن  بلسيد 
بقامة جوهرة بلنوبصر عنالة )0 شقة 
بلدبلبلبيضاء   (718( نوبصر   10

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 05 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم -.
741I

BDO

هولينجر مغرب
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

BDO
 Boulevard Abdelmoumen , N°
 119, 4ème étage Apt. N°32 ،

20360، CASABLANCA MAROC
هولينجر مغرب  شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : 7، زنقة 
سبتة ، إقامة لبمي، لقم 8  - 1000)  

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
.(4(10

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
0)0) تقرل حل  1) شتن 4  بملؤلخ في 
هولينجر مغرب  شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ 
وعنوبن  دلهم   100.000 لأسنالها 
 ، سبتة  زنقة   ،7 بإلجتناعي  مقرها 
بلدبل    (1000  -   8 إقامة لبمي، لقم 
بملغرب نتيجة لخسالة ثلث  بلبيضاء 

بلباع بلرأسنا8 .
و عين:

و  صغي4  نجيبة    بلسيد)ة) 
زنقة نادي بن بلحالس   ،8 عنوبنه)ب) 
، بامليي 0000)  بلدبل بلبيضاء بملغرب 

كنصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 
زنقة   ،7 وفي   (0(0 1) شتن 4  بتاليخ 
سبتة ، إقامة لبمي، لقم 8  - 1000)  

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750014.
74(I

SKALLI FID

 BIENS ETRE CHEZ PAPA EL
AMRI

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

SKALLI FID
 N9 BLOC G AVENUE IBN ATIR

FES، 30000، فاس بملغرب
 BIENS ETRE CHEZ PAPA EL
AMRI شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي محل 
بالطابق بلسفلي لقم 87 زنقة 65 حي 
بلسعادة طريق عين بلشقف فاس - 

30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

64(87
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   15
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 BIENS : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.ETRE CHEZ PAPA EL AMRI
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

.RESTAURATEUR A PRIX FIXE
محل   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بالطابق بلسفلي لقم 87 زنقة 65 حي 
 - بلسعادة طريق عين بلشقف فاس 

30000 فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلسيد محند بلعامري 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة . 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد محند بلعامري عنوبنه)ب) 
فاس  بلسعادة  حي   5 لقم   50 زنقة 

30000 فاس بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد محند بلعامري عنوبنه)ب) 
فاس  بلسعادة  حي   5 لقم   50 زنقة 

30000 فاس بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   14 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 684).
743I

مكتب بملحاسبة

أوتاري بركة
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

مكتب بملحاسبة
طريق بلعربئش عنالة أجعون  لقم 
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7 بلطابق بلثاني بلقصر بلكبي4 ، 
150)9، بلقصر بلكبي4 بملغرب

أوتالي بركة شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 70 شالع 9 
مجنوعة ج حي بلسالم بلقصر بلكبي4 

- 150)9 بلقصر بلكبي4 بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.1((5

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   (0(0 أكتوبر   1( في  بملؤلخ 
ذبت مسؤولية محدودة  حل شركة 
بركة   أوتالي  بلوحيد  بلشريك  ذبت 
دلهم   10.000 لأسنالها  مبلغ 
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 70 شالع 9 
مجنوعة ج حي بلسالم بلقصر بلكبي4 
- 150)9 بلقصر بلكبي4 بملغرب نتيجة 

8 : حل شركة.
و حدد مقر بلتصفية ب 70 شالع 
بلقصر  بلسالم  حي  ج  مجنوعة   9
بلكبي4 - 150)9 بلقصر بلكبي4 بملغرب. 

و عين:
بوثالي  ببربهيم  بلسيد)ة) 
مجنوعة ج   9 شالع   70 وعنوبنه)ب) 
 9(150 بلكبي4  بلقصر  بلسالم  حي 
)ة)  كنصفي  بملغرب  بلكبي4  بلقصر 

للشركة.
 وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
بملخابرة ومحل تبليغ بلعقود و بلوثائق 

بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالبتدبئية بالقصر بلكبي4  

أكتوبر 0)0) تحت لقم )13.
744I

BUSINESS FOREVER

Digital Med Technologies
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS FOREVER
71 إقامة ببن بطوطة تقاطع ببن 
بطوطة و عبد بلكريم بلديولي 

بلطابق برو8 لقم 3 ، 0000)، بلدبل 

maroc بلبيضاء
Digital Med Technologies شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 71, 

 RESIDENCE IBN BATOUTA,
 ANGLE IBN BATOUTA ET

  ABDELEKRIM DIOURI ,1ER
 ETAGE N°3 CASABLANCA
0000) بلدبلبلبيضاء  بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
474641

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   14
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 Digital : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.Med Technologies
إدبلة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
مخاطر  وإدبلة  وبالست4دبد  بملخاطر 

بلعنالء.
 ,71  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 RESIDENCE IBN BATOUTA,
 ANGLE IBN BATOUTA ET
  ABDELEKRIM DIOURI ,1ER
 ETAGE N°3 CASABLANCA

0000) بلدبلبلبيضاء  بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 (50   : سنال8  زبيدة  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 : بدلبلزمان  بلهادي  عبد   بلسيد 
50) حصة بقينة 100 دلهم للحصة.
بلسيد توفيق عسيال :  50) حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
بلسيد سعيد عشاب :  50) حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة . 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  سنال8  زبيدة  بلسيدة 

5)1 شالع لحسن ويدبل بقامة ياسين 
 1 بلدبلبلبيضاء   13 شقة   4 طابق 

بلدبلبلبيضاء بملغرب.
بدلبلزمان  بلهادي  عبد  بلسيد 
 301 تجزءة بلنولس لقم  عنوبنه)ب) 

دبل بوعزة 1 بلدبلبلبيضاء بملغرب.
عنوبنه)ب)  عسيال  توفيق  بلسيد 
بلنخيل  بقامة  بمللكي  بلجيش  شالع 
بملحندية    1  6( بلشقة  ب  بلدلج 

بملغرب.
عنوبنه)ب)  عشاب  سعيد  بلسيد 
حدبءق  بقامة  هللا  فد  تجزءة 
)شالع  شقة  ف1  عنالة  كاليفولني 
بلدبلبلبيضاء   1 كاليفولني  فاس 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  سنال8  زبيدة  بلسيدة 
5)1 شالع لحسن ويدبل بقامة ياسين 
بلدبلبلبيضاء   1   13 شقة   4 طابق 

بملغرب
بدلبلزمان  بلهادي  عبد  بلسيد 
 301 تجزءة بلنولس لقم  عنوبنه)ب) 

دبل بوعزة 1 بلدبلبلبيضاء بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 05 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم -.
745I

MIRAK CONSULTING

GOURMETE SHOP
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

MIRAK CONSULTING
شالع ببن تاشفين بلطابق   ،419
برو8 ، 0300)، بلدبلبلبيضاء بملغرب
شركة   GOURMETE SHOP
طول  بملحدودة)في  بملسؤولية  ذبت 

بلتصفية)
زبوية  بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن 
شالع عبد بملومن و زنقة سنية بلرقم 

6) - 0350) بلدبلبلبيضاء بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.373045

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 
 (0(0 14 شتن 4  بإلستثنائياملؤلخ في 
بملسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 
  GOURMETE SHOP بملحدودة 
دلهم   100.000 لأسنالها  مبلغ 
وعنوبن مقرها بإلجتناعي زبوية شالع 
عبد بملومن و زنقة سنية بلرقم 6) - 
بملغرب نتيجة  بلدبلبلبيضاء   (0350

8 : بلتوقف عن بلعنل .
زبوية  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
شالع عبد بملومن و زنقة سنية بلرقم 

6) - 0350) بلدبلبلبيضاء بملغرب. 
و عين:

و  بلعزيزي  بوشعيب   بلسيد)ة) 
 38(30 بولبا  محج   14 عنوبنه)ب) 
)ة)  شفانوز فرنسا كنصفي   38(30

للشركة.
بلحدود  بإلقتضاء  وعند   
بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 
تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 
 بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : 
زبوية شالع عبد بملومن و زنقة سنية 

بلرقم 6) بلدبلبلبيضاء
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (7 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 747404.
747I

somadik

STE LOUJAINE BIO
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

STE LOUJAINE BIO  شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع بالمي4 
موالي عبد هللا زنقة بلتيلوم عنالة 
01 بلطابق بالو8 بلشقة لقم )0 
بلعيون - 7000 بلعيون بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
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لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

333(7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   30

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

شكل بلشركة : شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. LOUJAINE BIO

تصنيع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وبيع بملوبد بلطبيعية.

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بلتيلوم  زنقة  هللا  عبد  موالي  بالمي4 

بلطابق بالو8 بلشقة لقم   01 عنالة 

)0 بلعيون - 7000 بلعيون بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بكجكا8  لشيد  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 1.000  : بكجكا8  لشيد  بلسيد 

بقينة 100 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بكجكا8  لشيد  بلسيد 

01 زنقة سوس لقم  حي خط بلربملة 

3) بلعيون 7000 بلعيون بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بكجكا8  لشيد  بلسيد 

01 زنقة سوس لقم  حي خط بلربملة 

3) بلعيون 7000 بلعيون بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 09 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 376).

748I

STE EL MEJAHEDY MERIAME

 STE EL MEJAHEDY

MERIAME
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

STE EL MEJAHEDY MERIAME

بلشقة 39 تجزئة محند 1 بنسودة 

فاس ، 30000، فاس بملغرب

 STE EL MEJAHEDY MERIAME

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شقة 39 

تجزئة محند بنسودة فاس - 30000 

فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

64315

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   16

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 STE EL : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.MEJAHEDY MERIAME

مركز   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تحضي4 لالمتحانات.

 39 : شقة  عنوبن بملقر بالجتناعي 

تجزئة محند بنسودة فاس - 30000 

فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلسيدة مريم بملجاهدي 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة . 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيدة مريم بملجاهدي عنوبنه)ب) 

فاس  بنسودة  سايس  تجزئة   66

30000 فاس بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء 

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيدة مريم بملجاهدي عنوبنه)ب) 

فاس  بنسودة  سايس  تجزئة   66

30000 فاس بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر 

.403111(0019697

750I

FICOSAGE

STE AMI VERT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

FICOSAGE

 7eme ETAGE N° 35 LOT 9

 IMM BUREAU IDRISSIA AV BIR

 ANZARANE MOULIN IDRISSIA

ATLAS FES ، 30000، fes maroc

STE AMI VERT شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي كلم 14 

طريق ببينوزبل بلسجع عين بلشقف 

- 30000 فاس بملغرب.

لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.36147

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تم   (0(0 شتن 4   (9 في  بملؤلخ 

قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 

 50.000« أي من  دلهم«   450.000«

عن  دلهم«   500.000« إلى  دلهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   19 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 745).

75(I

FICOSAGE

STE PNEUS NASSIM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

FICOSAGE
 7eme ETAGE N° 35 LOT 9

 IMM BUREAU IDRISSIA AV BIR
 ANZARANE MOULIN IDRISSIA
ATLAS FES ، 30000، fes maroc

STE PNEUS NASSIM شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي متجر 1 97 
بلوك 4  حي بلنسيم بنسودة فاس - 

30000 فاس بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.484(5

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   (0(0 شتن 4   17 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
»900.000 دلهم« أي من »100.000 
عن  دلهم«   1.000.000« إلى  دلهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجربء    : طريق 
بلشركة بملحددة بملقدبل و بملستحقة.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   09 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 609).

754I

MIRAK CONSULTING

BIG UP EVENT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

MIRAK CONSULTING
419، شالع ببن تاشفين بلطابق 
برو8 ، 0300)، بلدبلبلبيضاء 

بملغرب
 BIG UP EVENT

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد)في طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 13 زنقة 
بحند بملجاطي بقامة لزبلب بلطابق 
برو8 - 0300) بلدبلبلبيضاء بملغرب.

حل شركة
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لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.390871

بلشريك  قربل  بنقت�شى 

 (0(0 يناير   (1 في  بلوحيدبملؤلخ 

مسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 

 BIG محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

UP EVENT  مبلغ لأسنالها 100.000 

 13 بإلجتناعي  دلهم وعنوبن مقرها 
لزبلب  بقامة  بملجاطي  بحند  زنقة 

بلطابق برو8 - 0300) بلدبلبلبيضاء 

بملغرب نتيجة 8 : بلتوقف عن بلعنل.
زنقة   13 و حدد مقر بلتصفية ب 

بحند بملجاطي بقامة لزبلب بلطابق 

برو8 - 0300) بلدبلبلبيضاء بملغرب. 

و عين:

بهتنام  عائشة   بلسيد)ة) 

 4 بلرقم   8 وعنوبنه)ب) حي مربد بلوك 

بلدبلبلبيضاء   (0300 بلحي بملحندي 

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : 13 زنقة 

بحند بملجاطي بقامة لزبلب بلطابق 

برو8 بلدبلبلبيضاء

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 11 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

ف 4بير 0)0) تحت لقم 69)730.

755I

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. ذبت بلشريك 

بلوحيد

 STE COMPLEXE EL

BASSATINE SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

خفض لأسنا8 بلشركة

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذبت بلشريك بلوحيد

0) شالع بملتنبي بلطابق بالو8 بني 
مال8 0) شالع بملتنبي بلطتبق بالو8 

بني مال8، 3000)، بني مال8 بملغرب

 STE COMPLEXE EL BASSATINE

SARL شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي طريق 
بلفقيه بن صالح بوالد حندبن ، بني 

مال8 - 3000)  بني مال8 بملغرب.
خفض لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.(93

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 
يوليوز   10 في  بملؤلخ  بإلستثنائي 
بلشركة  لأسنا8  خفض  تم   (0(0
دلهم«   9.514.900« قدله  بنبلغ 
إلى  دلهم«   18.707.000« من  أي 
 : طريق  عن  دلهم«   9.19(.100«

تخفيض عدد  برسهم.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (4 بتاليخ  مال8   ببني  بالبتدبئية 

شتن 4 0)0) تحت لقم )60.
756I

ADVISORIS

أي نيو اكسبريس
إعالن متعدد بلقربلبت

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

أي نيو بكس 4يس »شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي:  14 زنقة 
لوسي4ن بقامة لطيفة ، بلطابق برو8 

، مكتب لقم 3 حي بملستشفيات 
بلدبل بلبيضاء ، - - بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 
.468849

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 18 أكتوبر 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 
قربل لقم 1 تأكيد بلنشاط بلتجالي 
للشركة: بلذي ينص على مايلي: علم 
بالستثنائي  بلعام  بلجنع  وصادق 
للشركاء على تأكيد بلنشاط بلتجالي 
في  عليه  منصوص  هو  كنا  للشركة 
بلنظام برسا�شي هو لألنشطة بلتالية: 

بملربسلة.  و  بلبضائع  وتوزيع  نقل   -
وبلحزم.  بملستندبت  وتسليم  جنع   -
- تشغيل شركة  بلنقل بللوجيستي.   -
نقل بضائع عنومية على بلصعيدين 
وإدبلة  إنشاء   - وبلدولي.  بلوطني 
بلنقل  خدمات  جنيع  وتشغيل 
وبرمتعة  للبضائع  بالسيالبت  بلعام 
بستخدبم   - وخدمات بل 4يد بلسريع. 
موبفقات بلنقل بلعام أو جنيع أنوبع 
تكون  وبلتي   ، بملناثلة  بلت4بخيص 
ملكيتها من مسؤولية بلشركة نفسها 
بعتبالي  أو  طبيعي  شخص  أي  أو 
بلعام  بلنقل  موبفقات  شربء   - آخر. 
تأجي4 وتوفي4 حافالت   - وبلت4بخيص. 
هيئة  مثل  ثالثة  أطربف  لصالح 
وبلجنعيات  بلسفر  ووكاالت  بلدولة 
بآلخرين.  برفربد  أو  بلشركات  وكافة 
بلشركات  لصالح  بملوظفين  نقل   -
تشغيل ولشة عنل تقدم   - برخرى. 
وأعنا8 بلصفائح   ، أنشطة بلتجنيع 
 ، وبللحام   ، وبمليكانيكا   ، بملعدنية 
وبلهوبء بملضغوط ، وبلتنجيد وجنيع 
برنشطة بملناثلة برخرى بلتي تدخل 
بلتابعين  بملدلبين  في إصالح وصيانة 
للشركة وإلى بلثالث. - حيازة ألض أو 
أماكن  لتشييد  مخصصة  منتلكات 
لالستخدبم بإلدبلي وبلتجالي وبملنهي 
ومكاتب  بلحافالت  محطات  مثل 
بلسكني  لالستخدبم  أو  بلتذبكر 
لصالح موظفيها أو مخصصة للتأجي4 
بستي4بد   - ثالثة.  أطربف  لصالح 
وقطع  بملوبد  جنيع  وتجالة  وتصدير 
وجنيع  وبآلالت  وبردوبت  بلغيال 
بملنتجات أو بملوبد برخرى ذبت بلصلة 
بملشالكة بملباشرة   - بغرض بلشركة. 
أو غي4 بملباشرة في لأس بملا8 بأي شكل 
من برشكا8 في جنيع بلشركات بلتي 
أو  مناثلة  أهدبف  لتحقيق  تسعى 
ذبت صلة. - شربء وبيع وتوزيع وتجالة 
 ، أعم  وبشكل  بلغيال.  قطع  جنيع 
بملشالكة بملباشرة للشركة في جنيع 
بلصناعية  أو  بلتجالية  بملعامالت 
بلعقالية  أو  بملنقولة  أو  بملالية  أو 
بملتعلقة بشكل مباشر أو غي4 مباشر 
، كلًيا أو جزئًيا ، بوبحدة أو أخرى من 
بلعنليات بملشال إليها أعاله وذلك من 

أجل تسهيل أو تعزيز أو تطوير نشاط 
بلشركة.

تغيي4 بملقر بالجتناعي   ( قربل لقم 
للشركة: بلذي ينص على مايلي: علم 
بالستثنائي  بلعام  بلجنع  وصادق 
بالجتناعي  بملقر  تغيي4  على  للشركاء 
للشركة   من: 14 زنقة لوسي4ن بقامة 
لطيفة ، بلطابق برو8 ، مكتب لقم 3 
حي بملستشفيات بلدبل بلبيضاء ،  إلى: 
فيليت  بن عطية ال  زيري  شالع   76

بلدبل بلبيضاء.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم  بلبند 4 )بملقر بالجتناعي): 
بلذي ينص على مايلي:  بملقر بالجتناعي 
للشركة: 76 شالع زيري ببن عطية ال 
فيليت بلدبل بلبيضاء. يجوز نقلها إلى 
جناعي  قربل  بنوجب  آخر  مكان  أي 
من بلشركاء تتخذه برغلبية بملطلوبة 
للتغيي4بت بلقانونية. يتم إنشاء ونقل 
وإغالق بملؤسسات بلفرعية في جنيع 
 ، بإلدبلة  من  بسيط  بقربل  برماكن 
على  قيود  ري  بالمتثا8  مربعاة  مع 
بلصالحيات منصوص عليها في هذه 

بلعنليات.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 64)750.

758I

FIDUCIARE ECF

DOUNIA TRAV
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسي4 جديد للشركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

DOUNIA TRAV  شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 46 شالع 

بلزلقطوني بلطابق ) لقم 6 - 
0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
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تعيين مسي4 جديد للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.361671

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

0)0) تم تعيين  )) شتن 4  بملؤلخ في 

بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 

بلعرو�شي  دنيا كنسي4 وحيد

تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (0 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750589.

760I

TEMESNA SARL

 SOS IRRIGATION ET

POMPAGE SAR AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
توسيع نشاط بلشركة 

TEMESNA SARL

 APPT N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED

 V SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC

 SOS IRRIGATION ET POMPAGE

SAR AU شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بالجتناعي زنقة عين 

بلزبل بلرقم )11 سطات - 6000) 

سطات بملغرب.

توسيع نشاط بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.3(09

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تنت   (0(0 أكتوبر   14 في  بملؤلخ 

نشاط  إلى  بلتالية  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :

 INSTALLATION DE GOUTTE

.A GOUTTE ET POMPAGE

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

بالبتدبئية بسطات  بتاليخ 19 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 7)11.

76(I

BDO

أضازا  سيستيماس فرع باملغرب
إعالن متعدد بلقربلبت

BDO
 Boulevard Abdelmoumen , N°
 119, 4ème étage Apt. N°32 ،

20360، CASABLANCA MAROC
أضازب  سيستيناس فرع باملغرب 
»شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: 33، شالع 

حسن بلصغي4، بملكتب  6/8  - - 
بلدبل بلبيضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.(4(((
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 31 مالس 0)0)
تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

: بلذي ينص على  قربل لقم برو8  
لشركة  بلرئي�شي  بملقر  تغيي4  مايلي: 
باملغرب«   فرع  سيستيناس  »أضازب  
إلى بلعنوبن بملتوبجد في مركز بلتوين، 
بملسي4ة،  و  بلزلقطوني  شالع  زبوية 
بلدبل   ،  (0100  ،6 و   5 بلطابق 

بلبيضاء - بملغرب ؛
ينص  بلذي   : بلثاني  لقم  قربل 
تعيين  وقف وطرد وإلغاء  على مايلي: 
بلسيد بي4نالدو كيي4مو لوبيز ليكينا  من 

مهامه كننثل قانوني للفرع ؛
ينص  بلذي   : بلثالث  لقم  قربل 
تفويض  وإلغاء  وقف  مايلي:   على 
بإلدبلة  لجنيع  بملشت4كة  بلتوقيعات 
وبملؤسسات  بلبنوك  مع  وبلعنليات 
بملرخص  لألشخاص  برخرى  بملالية 
 ،  305 لهم بنوجب عقد موثق لقم 
بلسيد  بلعد8  كاتب  بستلنه  بلذي 
إميليو مولبنشو بانياغوب في 0)  أبريل 

0)0) ؛
بلذي ينص على  قربل لقم بلرببع: 
مولينا  ألبي4طو  بلسيد  تعيين  مايلي: 
بوشنونال  بلحامل جوبز بلسفر  ب أ 
أ 494319 ، وبلسيد ألبي4طو جينينيز 
ه  أأ  بلسفر   جوبز  بلحامل  ألكاد  

530140 كننثلين قانونيين للفرع ؛

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
بلنظام برسا�شي بلتالية: 

بلذي ينص على   : بند لقم برو8  
مايلي: ال يوجد

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم ))7500.
764I

BELMAH CAR

بلماح كار
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

BELMAH CAR
 Résidence Mouaheddine (44

 Abdelmoumen 3, Grande
 Ceinture,  Hay Mohammadi

 244 Résidence Mouaheddine
 Abdelmoumen 3, Grande

 Ceinture,  Hay Mohammadi،
20570، Casablanca MAROC
بلناح كال شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 44) 
إقامة بملوبحدين عبد بملؤمن 3 

شالع بلحزبم بلكبي4 بلحي بملحندي - 
0570)  بلدبل بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
476501

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (4
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
بلناح   : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

كال.
تأجي4   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

سيالبت بدون سائق.
 (44  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
إقامة بملوبحدين عبد بملؤمن 3 شالع 
بلحزبم بلكبي4 بلحي بملحندي - 0570)  

بلدبل بلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد بالعنزة طالق :  500 حصة 
بقينة 100 دلهم للحصة .

 500   : شكيب  محفوظ  بلسيد 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة . 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  طالق  بالعنزة  بلسيد 
  (0460 أكدب8 سيدي مومن  إقامة 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
بلسيد محفوظ شكيب عنوبنه)ب) 
0570)  بلدبل  إقامة بدل عين بلسبع 

بلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  طالق  بالعنزة  بلسيد 
 (0460 أكدب8 سيدي مومن  إقامة 

بلدبل بلبيضاء بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (0 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750706.

765I

cafge

RUIZ LUXURY
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

cafge
 Mustapha el maani، (34
20130، casablanca maroc
RUIZ LUXURY شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 10 شالع 
بلحرية بلطابق بلثالث لقم 5 بلدبل 

بلبيضاء 0000) بلدبل بلبيضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475889
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (3

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 RUIZ  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.LUXURY

خدمات   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالستقبا8 وبإللشاد

وكيل عقالي

أعنا8 أو إنشاءبت متنوعة.

10 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 

بلدبل   5 بلثالث لقم  بلطابق  بلحرية 

بلبيضاء  بلدبل   (0000 بلبيضاء 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيدة لبنيا بيالل لويز عنوبنه)ب) 

شنس  بقامة  بحند  قائد  1زنقة 

بلدبل   (0000  13 لقم   5 بلطابق 

بلبيضاء بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيدة لبنيا بيالل لويز عنوبنه)ب) 

شنس  بقامة  بحند  قائد  1زنقة 

لدبل   (0000  13 لقم   5 بلطابق 

بلبيضاء بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749836.

766I

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

WAVE PLAGE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

شالع بلعركوب لقم 4-01)77 

صندوق بل 4يد لقم 146، 73000، 

بلدبخلة بملغرب

WAVE PLAGE شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي موالي 

بلرشيد عنالة عبدبملولى لقم )0 - 

73000 بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

16471

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   18

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 WAVE : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.PLAGE

بستغال8   : غرض بلشركة بإيجاز 

وتسيي4 فندق.

عنوبن بملقر بالجتناعي : حي موالي 

 -  0( لقم  عبدبملولى  عنالة  بلرشيد 

73000 بلدبخلة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بخويري  لشيد  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة . 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بخويري  لشيد  بلسيد 

حي بلفطيحات شالع موالي بسناعيل 

 73000  3 بلشقة لقم   1/33 عنالة 

بلدبخلة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بخويري  لشيد  بلسيد 

حي بلفطيحات شالع موالي بسناعيل 

 73000  3 بلشقة لقم   1/33 عنالة 

بلدبخلة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

أكتوبر 0)0) تحت لقم 916.

767I

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

SOTRADAY
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

شالع بلعركوب لقم 4-01)77 

صندوق بل 4يد لقم 146، 73000، 

بلدبخلة بملغرب

SOTRADAY شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بلعودة 

لقم 49 - 73000 بلدبخلة بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.11539

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (0(0 يوليوز   (9 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

بنهي4  سعيد   )ة)  بلسيد  تفويت 

حصة بجتناعية من أصل   (5.000

)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   (5.000

باسو زبنغ بتاليخ 9) يوليوز 0)0).

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 1( بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

غشت 0)0) تحت لقم 610.

768I

PREMIUM FINANCE

GLORIA INVEST
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

GLORIA INVEST شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي عنالة 

ولدة ب9 شقة 1 بلطابق بالو8 ب8  

- 40000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

107393

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   1(

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.GLORIA INVEST

تشيد   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلبنايات، منعش عقالي

وبيع بلعقالبت أو غي4ها من  شربء 

بلعنليات بلعقالية..

عنالة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بلطابق بالو8 ب8    1 ولدة ب9 شقة 

- 40000 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
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بلسيد عبد هللا بلسعدي :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسعدي  هللا  عبد  بلسيد 

شيشاوة  بملحندي  بلحي  عنوبنه)ب) 

41000 شيشاوة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسعدي  هللا  عبد  بلسيد 

شيشاوة  بملحندي  بلحي  عنوبنه)ب) 

41000 شيشاوة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

1) أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116474.

769I

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

SOTRADAY
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

شالع بلعركوب لقم 4-01)77 

صندوق بل 4يد لقم 146، 73000، 

بلدبخلة بملغرب

SOTRADAY شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

و عنوبن مقرها بالجتناعي حي بلعودة 

لقم 49 - 73000 بلدبخلة .

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.11539

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 9) يوليوز 0)0) تم تحويل 

بلشكل بلقانوني للشركة من »شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة« إلى »شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

غشت 0)0) تحت لقم 610.

770I

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. ذبت بلشريك 

بلوحيد

AC IMMOBILIER
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذبت بلشريك بلوحيد

0) شالع بملتنبي بلطابق بالو8 بني 
مال8 0) شالع بملتنبي بلطتبق بالو8 
بني مال8، 3000)، بني مال8 بملغرب
AC IMMOBILIER   شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي مركب 

بلبساتين أوالد حندبن طريق بلفقيه 
 BENI (3000 - 8بن صالح،  بني مال

MELLAL بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.(509

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   (0(0 يوليوز   09 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
من  أي  دلهم«   3.009.800«
»1.810.000 دلهم« إلى »4.819.800 
دلهم« عن طريق :  إدماج بحتياطي أو 
ألباح أو عالوبت إصدبل في لأس بملا8.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  مال8   ببني  بالبتدبئية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 574.
771I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

CLEVER INVESTMENT - CLI
إعالن متعدد بلقربلبت

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
)6 شالع سيدي عبد بلرحنان ، 
00)0)، بلدبل بلبيضاء بملغرب

 CLEVER INVESTMENT - CLI
»شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: 98 شالع 
بملولى إدليس برو8  - - بلدبل بلبيضاء  

بملغرب .
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: -.
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 8) غشت 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بلت 4عات  على  بلعام  بلجنع  موبفقة 
في  بملؤلخة   بلتالية  بالحصص 
0)0)/7/08): - ت 4ع بلسيد بنبوبكر 
حصة بقينة   84509 عبد بلعالي ب 
ببنه  لصالح  منها  لكل  دلهم   100
بلسيد  ت 4ع   - توفيق.  بنبوكر  بلسيد 
بنبوبكر عبد بلعالي ب 10853 حصة 
لصالح  منها  لكل  دلهم   100 بقينة 

ببنه بلسيد بنبوكر مني4.
على  ينص  بلذي   :( لقم  قربل 
بلرئي�شي:قرل  بملا8  لأس  لفع  مايلي: 
بملا8  بلرأس  لفع  بلعام  بلجنع 
بنبلغ  دلهم   3(.000.000 بلحالي 
إلى  يصل  لكي  دلهم   8.919.700
بخلق  وذلك  دلهم   40.919.700
مقابل  حصة   89.197 وإصدبل 
تكتب  دلهم للحصة بلوبحدة،   100
نقدب ويسرح بأكنلها عند بالكتتاب.  
بلنهائي  بلرفع  بلعام  بلجنع  عاين 
بلسيد  لرأس بملا8 باكتتاب بلشركاء: 
 84.437 بنبوبكر عبد بلعالي بقينة  
صالح  غياتي  بلسيدة  و    حصة 
و قام  حصة.    4.760 صباح بقينة 
بملكتتب،  بلرأسنا8  بتحرير  بلشركاء 
دلهم عن طريق   8.919.700 بقينة 
سندبت  في  منثلة  عينية  تقدينات 

لأس بملا8، و ذلك كالتالي: • 
بلعالي  عبد  بنبوبكر  بلسيد  قدم 
جنيع برسهم بلتي ينتلكها في شركة  
 INDUSTRIES ALIMENTAIRES«
و بلتي تتنثل   LA FONDA « SARL
في 66.500 حصة بقينة 6.650.000 
عبد  بنبوبكر  بلسيد  قدم  دلهم  • 
بلعالي جنيع برسهم بلتي ينتلكها في 
 LE PONT DU PARADIS شركة» 
 9.(00 في  بلتي تتنثل  و      « SARL
حصة بقينة 0.000)9 دلهم. • قدم 
جنيع  بلعالي  عبد  بنبوبكر  بلسيد 
 LA«شركة في  ينتلكها  بلتي  برسهم 
  FONDA RESTAURANT « SARL
8.737 حصة بقينة  و بلتي تتنثل في 
بلسيدة  قدمت  873.700 دلهم. • 
غياتي صالح صباح جنيع برسهم بلتي 
 INDUSTRIES« شركة   في  تنتلكها 

 ALIMENTAIRES LA FONDA «

3.500حصة  و بلتي تتنثل في   SARL

بقينة 350.000 دلهم. • 

غياتي صالح صباح  بلسيدة  قدمت 

جنيع برسهم بلتي تنتلكها في شركة 

 LE PONT DU PARADIS« SARL«

بقينة  800حصة  في   تتنثل  بلتي  و 

بلسيدة  قدمت   • 80.000دلهم. 

برسهم  جنيع  صباح  صالح  غياتي 

 LA FONDA« بلتي تنتلكها في شركة

RESTAURANT« SARL و بلتي تتنثل 

في  460حصة بقينة 46.000دلهم.

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

قرل  برسا�شي:  بلنظام  إعادة صيغة 

بلنظام  صيغة  إعادة  بلعام،  بلجنع 

بملسؤولية  ذبت  للشركة   برسا�شي 

بلنظام  على  بملصادقة  و  بملحدودة  

عرضه  تم  بلذي  بلجديد،  برسا�شي 

من طرف بملسي4.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

بلشركة  إلى  بتقدينات  بلشركاء  قام 

مقدمة  دلهم،   40.919.700 بنبلغ 

 كالتالي: - بلسيد بنبوبكر عبد بلعالي  :  

 14.063.800 بلنقدية   بلتقدينات 

  : توفيق  بنبوبكر  بلسيد   - دلهم 

 1(.(75.900 بلنقدية  بلتقدينات 

  : مني4  بنبوبكر  بلسيد    - دلهم 

 4.910.300 بلنقدية  بلتقدينات 

بلسيدة غياتي صالح صباح    - دلهم 

 750.000 بلنقدية  بلتقدينات    :

دلهم   مجنوع   بلتقدينات بلنقدية:  

000.000.)3 دلهم  - بلسيد بنبوبكر 

بلعينية  بلتقدينات  بلعالي:   عبد 

غياتي  بلسيدة   - دلهم   8.443.700

بلتقدينات بلعينية     : صالح صباح  

476.000 دلهم   مجنوع   بلتقدينات 

لعينية :  8.919.700 دلهم   مجنوع 

بلرأسنا8 : 40.919.700 دلهم.
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بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 
تم تحديد لأسنا8 بلشركة  في  مبلغ 
إلى  بملقسم   دلهم    40.919.700
دلهم   100 ذبت  حصة   409.197
 1 من  بملرقنة  وبحدة،  لكل حصة  
 - 409.197، وبملننوحة  كنا يلي:  إلى 
بلسيد بنبوبكر عبد بلعالي  :  5.075)) 
حصة - بلسيد بنبوبكرتوفيق           : 
بنبوبكر  بلسيد    - حصة    1((.759
 - 49.103 حصة       : مني4            
بلسيدةغياتي صالح صباح  : 60).)1 
حصة                      بملجنوع             : 

409.197 حصة
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749911.
77(I

CANOCAF SARL

BENKODAD
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسي4 جديد للشركة

CANOCAF SARL
شالع بلجيش بمللكي زنقة بلخنساء 

لقم 7 بلطابق بلثاني لقم 03 
 NADOR ،6(000 ،بلناظول

MAROC
BENKODAD  شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بالدبلي 
بلوك و لقم 9 - 000)6 بلناظول 

بملغرب.
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.14047

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 08 أكتوبر 0)0) تم تعيين 
بن  بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 

قوضاض  سالم كنسي4 آخر
تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3370.
773I

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

SOTRADAY
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسي4 جديد للشركة

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

شالع بلعركوب لقم 4-01)77 
صندوق بل 4يد لقم 146، 73000، 

بلدبخلة بملغرب
SOTRADAY  شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بلعودة 

لقم 49 - 73000 بلدبخلة بملغرب.
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.11539

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
0)0) تم تعيين  9) يوليوز  بملؤلخ في 
زبنع  بلسيد)ة)  للشركة  مسي4 جديد 

باسو كنسي4 وحيد
تبعا إلقالة مسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

غشت 0)0) تحت لقم 610.
774I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

 INDUSTRIES
ALIMENTAIRES LA FONDA

إعالن متعدد بلقربلبت

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
)6 شالع سيدي عبد بلرحنان ، 
00)0)، بلدبل بلبيضاء بملغرب

 INDUSTRIES ALIMENTAIRES
LA FONDA »شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: بقعة 339 

تجزئة لينا – سيدي معروف - - 
بلدبل بلبيضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: -.

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 03 شتن 4 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بلعام على تقدينات  موبفقة بلجنع 

بلتي  حصة)   70.000( بلحصص 
بلعالي  عبد  بنبوبكر  بلسيد  قدمها 
غياتي  وبلسيدة  حصة)   66.500(
و بلتي  حصة)   3.500( صالح صباح 
 INDUSTRIES  « ينتلكونها في شركة 
 ALIMENTAIRES LA FONDA «
 CLEVER  « شركة  لفائدة   SARL

.  INVESTEMENT « SARL
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
صيغة  إعادة  بلعام،  بلجنع  قرل 
ذبت  للشركة   برسا�شي  بلنظام 
بملسؤولية بملحدودة  و بملصادقة على 
للشركة   بلجديد  برسا�شي  بلنظام 
فريد  بملحدودة   بملسؤولية  ذبت 
بلذي تم عرضه من طرف   ، بشريك 

بملسي4.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
على  ينص  بلذي   :6 لقم  بند 
شركة  بلوحيد،  بلشريك  مايلي: 
 ،CLEVER INVESTMENT« SARL«
قدله  نقدًيا  ا 

ً
مبلغ للشركة  قدم 
41.700.000 دلهم.

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 
 41.700.000 يبلغ لأس ما8 بلشركة 
حصة   417.000 إلى  مقسم  دلهم 
 ، للحصة  دلهم   100 بقينة 
 CLEVER« مخصصة بالكامل لشركة

. »INVESTMENT
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )74991.
775I

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

ECOLE NARIMAN PRIVE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

شالع بلعركوب لقم 4-01)77 
صندوق بل 4يد لقم 146، 73000، 

بلدبخلة بملغرب
ECOLE NARIMAN PRIVE شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بالمل 

لقم 01 - 73000 بلدبخلة بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.1363

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تنت   (0(0 شتن 4   18 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

بعطال  عنر  )ة)  بلسيد  تفويت 

أصل  من  بجتناعية  حصة   1.000

)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   1.000

محسن بعطال بتاليخ 18 شتن 4 0)0).

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 (9 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

شتن 4 0)0) تحت لقم 9)8.

776I

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

ECOLE NARIMAN PRIVE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

شالع بلعركوب لقم 4-01)77 

صندوق بل 4يد لقم 146، 73000، 

بلدبخلة بملغرب

ECOLE NARIMAN PRIVE شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بالمل 

لقم 01 - 73000 بلدبخلة بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.1363

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 18 شتن 4 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

»حي بالمل لقم 01 - 73000 بلدبخلة 

زنقة   ( بلرحنة  »حي  إلى  بملغرب« 

بملوحديين لقم 41 - 73000 بلدبخلة  

بملغرب«.
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باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (9 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

شتن 4 0)0) تحت لقم 9)8.

777I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

LE PONT DU PARADIS
إعالن متعدد بلقربلبت

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

)6 شالع سيدي عبد بلرحنان ، 

00)0)، بلدبل بلبيضاء بملغرب

LE PONT DU PARADIS »شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: 339 

تجزئة لينا سيدي معروف - - بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: -.

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 03 شتن 4 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بلعام على تقدينات  موبفقة بلجنع 

بلتي  حصة)   10.000( بلحصص 

بلعالي  عبد  بنبوبكر  بلسيد  قدمها 

)00).9 حصة) وبلسيدة غياتي صالح 

)800 حصة) و بلتي ينتلكونها  صباح 

  LE PONT DU PARADIS في شركة  

 CLEVER  « شركة  لفائدة   SARL

.  INVESTEMENT « SARL

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

صيغة  إعادة  بلعام،  بلجنع  قرل 

ذبت  للشركة   برسا�شي  بلنظام 

بملسؤولية بملحدودة  و بملصادقة على 

للشركة   بلجديد  برسا�شي  بلنظام 

فريد  بملحدودة   بملسؤولية  ذبت 

بلذي تم عرضه من طرف   ، بشريك 

بملسي4.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

شركة  بلوحيد،  بلشريك 

 ،CLEVER INVESTMENT« SARL«

قدله  نقدًيا  ا 
ً
مبلغ للشركة  قدم 

1.000.000 دلهم.

على  ينص  بلذي   :7 لقم  بند 

بلشركة  ما8  لأس  يبلغ  مايلي: 

إلى  مقسم  1.000.000دلهم 

دلهم   100 بقينة  10.000حصة 

، مخصصة بالكامل لشركة  للحصة 

. »CLEVER INVESTMENT«

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749908.

778I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

»RHEASSUR« SAS
شركة بملساهنة

إنشاء فرع تابع للشركة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

)6 شالع سيدي عبد بلرحنان ، 

00)0)، بلدبل بلبيضاء بملغرب

RHEASSUR« SAS« شركة 

بملساهنة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 3 زنقة 

لوكروي  - 75010 باليس فرنسا.

إنشاء فرع تابع للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.475.649

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تقرل   (0(0 مالس   09 في  بملؤلخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

و   «  PREHASSUR  “ بلتسنية 

13 زنقة أبو سفيان   بلكائن بالعنوبن 

بلطابق ) على بليسال - 0000) بلدبل 

طرف  من  بملسي4  و  بملغرب  بلبيضاء 

 DELERABLEE  PASCAL بلسيد)ة) 

.RICHARD

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 13 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749.588.

779I

PRIVILEGE CABINET

IMMOBILIER S.I
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY NO 7 TANGER،
90000، TANGER TANGER

IMMOBILIER S.I  شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 10 زنقة 
بلينن بلطابق   بلتاني لقم 4 طنجة  - 

TANGER 90000 بملغرب .
تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.108443

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 أكتوبر   14 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
عناد بلجنيلي  )ة)  تفويت بلسيد 
490 حصة بجتناعية من أصل 490 
سفيان  )ة)  بلسيد  لفائدة   حصة 

بلحج  بتاليخ 14 أكتوبر 0)0).
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
أكتوبر   16 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 14516).
780I

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

ECOLE NARIMAN PRIVE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسي4 جديد للشركة

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

شالع بلعركوب لقم 4-01)77 
صندوق بل 4يد لقم 146، 73000، 

بلدبخلة بملغرب
ECOLE NARIMAN PRIVE  شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بالمل 
لقم 01 - 73000 بلدبخلة بملغرب.

تعيين مسي4 جديد للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.1363

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

0)0) تم تعيين  18 شتن 4  بملؤلخ في 

مسي4 جديد للشركة بلسيد)ة) بعطال 

محسن كنسي4 وحيد

تبعا إلقالة مسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (9 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

شتن 4 0)0) تحت لقم 9)8.

781I

RAHHALI CONSEIL

SIMPORNA

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 148(

، 40000، Marrakech Maroc

SIMPORNA شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 43 شالع 

بلزلقطوني، عنالة GD، بلطابق 

بلثاني لقم 6، جليز، مربكش - 

40000 مربكش بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.954(7

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 6) غشت 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

 ،GD عنالة  شالع بلزلقطوني،   43«

6، جليز، مربكش  بلطابق بلثاني لقم 

- 40000 مربكش بملغرب« إلى »تجزئة 

 ،1 بلعنلية   ،(95 سيدي عباد لقم 

مربكش - 40000 مربكش  بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

)1 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116196.

78(I
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بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

SBAYOU CARS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

شالع بلعركوب لقم 4-01)77 
صندوق بل 4يد لقم 146، 73000، 

بلدبخلة بملغرب
SBAYOU CARS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بلرحنة 
03 شالع بالدبلسة لقم 14 - 73000 

بلدبخلة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

164(1
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   ((
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SBAYOU CARS
كربء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلسيالبت بدون سائق.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلرحنة 03 شالع بالدبلسة لقم 14 - 

73000 بلدبخلة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد عبد بلرحيم بلحوبت :  500 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 500   : بلسيد عز بلدين بلحوبت 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد عزبلدين بلحوبت عنوبنه)ب) 
حي بلنهضة لقم 848 73000 بلدبخلة 

بملغرب.
بلحوبت  بلرحيم  عبد  بلسيد 

عنوبنه)ب) بملسي4ة )0 مسجد بلدلهم 
73000 بلدبخلة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلزلوبلي  حنزة  بلسيد 
 34 شالع بدليس بلحالثي عنالة لقم 
بلعيون   70000 بملر�شى   0( بلشقة 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 08 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

أكتوبر 0)0) تحت لقم 883.
783I

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

POISSONS DU DESERT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

شالع بلعركوب لقم 4-01)77 
صندوق بل 4يد لقم 146، 73000، 

بلدبخلة بملغرب
POISSONS DU DESERT شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بلنهضة 
1 لقم 806) - 73000 بلدبخلة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
164(9

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (1
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.POISSONS DU DESERT
غرض بلشركة بإيجاز : بلتصدير، 
بلتسويق  بلنقل،  بلشربء،  و  بلبيع 

ملختلف أنوبع برسناك و بملنتوجات 
أولية  موبد  تجهيزبت،  بلبحرية، 
وبشكل عام كل ماله عالقة بالصناعة 

و بلتجالة بلبحرية..
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 73000  -  (806 لقم   1 بلنهضة 

بلدبخلة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حاجي  يونس  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة . 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد يونس حاجي عنوبنه)ب) حي 
بملسي4ة 04 زنقة 06 73000 بلدبخلة 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد يونس حاجي عنوبنه)ب) حي 
بملسي4ة 04 زنقة 06 73000 بلدبخلة 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 09 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

أكتوبر 0)0) تحت لقم 888.
784I

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

DROGUERIE LAGOUIRA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

شالع بلعركوب لقم 4-01)77 
صندوق بل 4يد لقم 146، 73000، 

بلدبخلة بملغرب
DROGUERIE LAGOUIRA شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

بلوحدة لقم 510 - 73000 بلدبخلة 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
16463

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (8

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.DROGUERIE LAGOUIRA

غرض بلشركة بإيجاز : بيع و شربء 

آالت و معدبت بلبناء.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بلدبخلة   73000  -  510 بلوحدة لقم 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 340   : ببولين  ببربهيم  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد محند ببولين :  330 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد محند ببولين :  330 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد ببربهيم ببولين عنوبنه)ب) 

 73000 شالع بملسجد   1 حي بملسي4ة 

بلدبخلة بملغرب.

عنوبنه)ب)  ببولين  محند  بلسيد 

 73000 شالع بملسجد   1 حي بملسي4ة 

بلدبخلة بملغرب.

عنوبنه)ب)  ببولين  محند  بلسيد 

 44 شالع بملسجد لقم   1 حي بملسي4ة 

73000 بلدبخلة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد ببربهيم ببولين عنوبنه)ب) 

 73000 شالع بملسجد   1 حي بملسي4ة 

بلدبخلة بملغرب

عنوبنه)ب)  ببولين  محند  بلسيد 

 73000 شالع بملسجد   1 حي بملسي4ة 

بلدبخلة بملغرب
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عنوبنه)ب)  ببولين  محند  بلسيد 
 44 شالع بملسجد لقم   1 حي بملسي4ة 

73000 بلدبخلة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

أكتوبر 0)0) تحت لقم 911.
785I

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

 ALUMINIUM OUED
EDDAHAB

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

شالع بلعركوب لقم 4-01)77 
صندوق بل 4يد لقم 146، 73000، 

بلدبخلة بملغرب
 ALUMINIUM OUED EDDAHAB
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بلسالم 
لقم 1996 - 73000 بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
16113

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   (4
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
.ALUMINIUM OUED EDDAHAB
أشغا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

برملنيوم.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلسالم لقم 1996 - 73000 بلدبخلة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلروحي  محند  بلسيد 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلروحي  محند  بلسيد 
 73000  1996 لقم  بلسالم  حي 

بلدبخلة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلروحي  محند  بلسيد 
 73000  1996 لقم  بلسالم  حي 

بلدبخلة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

شتن 4 0)0) تحت لقم 677.

787I

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

REAL FISH
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

شالع بلعركوب لقم 4-01)77 
صندوق بل 4يد لقم 146، 73000، 

بلدبخلة بملغرب
REAL FISH شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 41 
شالع بملسجد - 73000 بلدبخلة 

بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.11783

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تنت   (0(0 شتن 4   30 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
نعينة  اللة  )ة)  بلسيد  تفويت 
حصة   100 بلقاديري  موساوي 
حصة   100 أصل  من  بجتناعية 
بيندير  بلياس  )ة)  بلسيد  لفائدة  

بتاليخ 30 شتن 4 0)0).

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 08 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

أكتوبر 0)0) تحت لقم 876.
789I

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

CLEANTRA
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

شالع بلعركوب لقم 4-01)77 
صندوق بل 4يد لقم 146، 73000، 

بلدبخلة بملغرب
CLEANTRA شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 41 

شالع بملسجد لقم 41 شالع بملسجد 
73000 بلدبخلة بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.11781
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تنت   (0(0 شتن 4   30 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
نعينة  اللة  )ة)  بلسيد  تفويت 
حصة   100 بلقاديري  موساوي 
حصة   100 أصل  من  بجتناعية 
بنيدير8  بلياس  )ة)  بلسيد  لفائدة  

بتاليخ 30 شتن 4 0)0).
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 08 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

أكتوبر 0)0) تحت لقم 877.
791I

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

REAL FISH
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسي4 جديد للشركة

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

شالع بلعركوب لقم 4-01)77 
صندوق بل 4يد لقم 146، 73000، 

بلدبخلة بملغرب

REAL FISH  شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 41 
شالع بملسجد لقم 41 شالع بملسجد 

73000 بلدبخلة بملغرب.
تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.11783

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
0)0) تم تعيين  30 شتن 4  بملؤلخ في 
مسي4 جديد للشركة بلسيد)ة) بندير 

بلياس  كنسي4 وحيد
تبعا إلقالة مسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 08 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

أكتوبر 0)0) تحت لقم 876.

79(I

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

CLEANTRA
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسي4 جديد للشركة

بئتنانية فيدبكا، شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

شالع بلعركوب لقم 4-01)77 
صندوق بل 4يد لقم 146، 73000، 

بلدبخلة بملغرب
CLEANTRA  شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 41 

شالع بملسجد لقم 41 شالع بملسجد 
73000 بلدبخلة بملغرب.

تعيين مسي4 جديد للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.11781
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
0)0) تم تعيين  30 شتن 4  بملؤلخ في 
مسي4 جديد للشركة بلسيد)ة) بنيدير 

بلياس  كنسي4 وحيد
تبعا إلقالة مسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 08 بتاليخ  بالبتدبئية بوبدي بلدهب  

أكتوبر 0)0) تحت لقم 877.

794I
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FIDACTIVE

SAHAFPREFA
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC
SAHAFPREFA شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي عند 
SAHAF شالع بملقاومة عنالة بفربن 

بلطابق بلثالث لقم 3) م.ص  - 
80000 بكادير بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
44705

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   09
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SAHAFPREFA
إنجاز   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
رعنا8  بملعدة  بلجاهزة  بملنتجات 

بلصرف بلصحي.
عند   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
شالع بملقاومة عنالة بفربن   SAHAF
 - م.ص    (3 لقم  بلثالث  بلطابق 

80000 بكادير بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد ببربهيم بيت حجي :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

حجي  بيت  ببربهيم  بلسيد 
 35 لقم  فيال  بليغ  حي  عنوبنه)ب) 

80000 بكادير بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
حجي  بيت  ببربهيم  بلسيد 
 35 لقم  فيال  بليغ  حي  عنوبنه)ب) 

80000 بكادير بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بلتجالية باكادير  

0)0) تحت لقم 96716.
796I

ضنان لالستثنال

ABDI PIECES AUTO
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ضنان لالستثنال
لقم 6 طريق دبل �شي عي�شى حي 

بعزيب بلزمولي ، 46000، بسفي 
بملغرب

ABDI PIECES AUTO شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بملسي4ة زنقة 6 بكتوبر لقم 6 بلطابق 
بلتالت بلشقة 3 بنفا - 0100) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475811

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   08
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 ABDI  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.PIECES AUTO
تسويق   -  : غرض بلشركة بإيجاز 

قطع بلغيال.

- بيع قطع غيال جديدة: سيالبت ، 
شاحنات ، دلبجات نالية ، إلخ ...

- صيانة وإصالح بملركبات.
- بعنا8 صيانة.
- محل معدبت.

- أعنا8 مختلفة..
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلطابق   6 6 بكتوبر لقم  بملسي4ة زنقة 
بلتالت بلشقة 3 بنفا - 0100) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلسيد محند بلعساوي 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد محند بلعساوي عنوبنه)ب) 
مجنوعة شيناء بقامة بالمل عنالة ب 
6) لقم ) س م 0000) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد محند بلعساوي عنوبنه)ب) 
مجنوعة شيناء بقامة بالمل عنالة ب 
6) لقم ) س م 0000) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 - بتاليخ  بلبيضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم -.
797I

MIRAK CONSULTING

AMCCOBAND
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

MIRAK CONSULTING
419، شالع ببن تاشفين بلطابق 
برو8 ، 0300)، بلدبلبلبيضاء 

بملغرب
AMCCOBAND شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي  شالع ببن 
تاشفين حكام ) بلزنقة 9 بلرقم 63 - 

0300) بلدبلبلبيضاء بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(466(7

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 15 يونيو 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

بلزنقة   ( شالع ببن تاشفين حكام   «

بلدبلبلبيضاء   (0300  -  63 بلرقم   9

بلرقم  ياسين  »تجزئة  إلى  بملغرب« 

بلدبلبلبيضاء    (0350  - برلفة    17

بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (9 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

يونيو 0)0) تحت لقم 8)7375.

799I

FIDACTIVE

EVENTUALL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

EVENTUALL شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي عند 

VISANEGOCE شالع بلحزبم كربج 

لقم 01 تجزئة لقم 1447 حي تدبلت 

بنزب - 80000 بكادير بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

44735

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   09

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.EVENTUALL
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غرض بلشركة بإيجاز : بالتصاالت 
وبإلعالن وبرحدبث وبلتسويق.

عند   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
كربج  بلحزبم  شالع   VISANEGOCE
1447 حي تدبلت  01 تجزئة لقم  لقم 

بنزب - 80000 بكادير بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 500   : بلسيد نول بلدين بلتوير 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
500 حصة    : بلسيد نبيل بوعقى 

بقينة 100 دلهم للحصة . 
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد نول بلدين بلتوير عنوبنه)ب) 
مجنع ياسنين عنالة لي زيت4 شقة 18  

- بملحندية بملغرب.
عنوبنه)ب)  بوعقى  نبيل  بلسيد 

نبيل بوعقى - سيغيون سيغيون.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد نول بلدين بلتوير عنوبنه)ب) 
مجنع ياسنين عنالة لي زيت4 شقة 18  

- بملحندية بملغرب
عنوبنه)ب)  بوعقى  نبيل  بلسيد 

نبيل بوعقى - سيغيون سيغيون
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   16 بتاليخ  بلتجالية باكادير  

0)0) تحت لقم 96745.
800I

QUALICIA CONSULTING

FLYPROD
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 Rue FARHAT HACHAD,2ème
 Etage APPT N°35 Résidence
 City، 20250، CASABLANCA

MAROC
FLYPROD  شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 10 زنقة 

بلحرية بلطابق لقم 3 شقة لقم 5 - 

0)01) بلدبلبلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

473731

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   (5

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. FLYPROD

غرض بلشركة بإيجاز : بلصحافة 

بإللكت4ونية )بلدبل بلبيضاء بآلن);

بالتصا8 بلسنعي بلبصري;

 ، تصنيم بنفوجربفيك   ، تصوير 

أحدبث;

تأجي4 بملعدبت;

وبرجهزة  بلكنبيوتر  أجهزة  بيع 

بملكتبية;

إلنشاء موقع ويب;

مطعم;

بلشبكات وبالتصاالت;

بللوجستيات وبلنقل;

بالستشالبت بإلدبلية;

تجالة;

بستي4بد و تصدير.
زنقة   10  : عنوبن بملقر بالجتناعي 

 -  5 3 شقة لقم  بلحرية بلطابق لقم 

0)01) بلدبلبلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مرجون  بمين  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  مرجون  بمين  بلسيد 
  6 لقم   345 عنالة   ( م س   5 بلفتح 

بوالد بحند 1 دبل بو عزة بلنوبصر  

3))7) بلدبلبلبيضاء بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  مرجون  بمين  بلسيد 
  6 لقم   345 عنالة   ( م س   5 بلفتح 

بوالد بحند 1 دبل بو عزة بلنوبصر  

3))7) بلدبلبلبيضاء بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (8 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 747580.

801I

مكتب بملحاسبة  بليطفتي أوالد سالم محند

ASAAD VISION
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

مكتب بملحاسبة  بليطفتي أوالد 

سالم محند

47 شالع بملكسيك بلطابق برو8 لقم 

7 طنجة ، 90000، طنجة بملغرب

ASAAD VISION شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : بين 

بلطابقين تجزئة بلجي4بلي شالع 

موالي علي بلشريف لقم  13 بني 

مكادة - 90000 طنجة بملغرب.

قفل بلتصفية
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.77603

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   (0(0 غشت   (5 في  بملؤلخ 

ذبت  شركة   ASAAD VISION حل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

 100.000 لأسنالها  مبلغ  بلوحيد 

دلهم وعنوبن مقرها بإلجتناعي بين 

شالع  بلجي4بلي  تجزئة  بلطابقين 

بني   13 لقم   بلشريف  علي  موالي 

مكادة - 90000 طنجة بملغرب نتيجة 

رزمة بلقطاع.

و عين:

بلعلوي  بلجليل    عبد  بلسيد)ة) 

إقامة  مربكش  شالع  عنوبنه)ب)  و 

   (( لقم    6 مربكش بلوك أ بلطابق  

)ة)  بملغرب كنصفي  طنجة    90000

للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

بين  وفي   (0(0 غشت   (5 بتاليخ 

شالع  بلجي4بلي  تجزئة  بلطابقين 

بني   13 لقم   بلشريف  علي  موالي 

مكادة - 90000 طنجة  بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 4   (1 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 33947).

803I

KAMAR BENOUNA

QUADRAN MAROC  ش م م

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تغيي4 تسنية بلشركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

QUADRAN MAROC  ش م م  

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بالجتناعي 71 شالع 

بنفا بلطابق بلثامن لقم 36  - 

0300) بلدبلبلبيضاء بملغرب.

تغيي4 تسنية بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

(3((41

 بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم تغيي4   (0(0 يونيو   08 بملؤلخ في 

 QUADRAN« من  بلشركة  تسنية 

  QAIR« إلى   « م  م  ش    MAROC

. « MAROC

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749798.

805I
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LAMAN EXPERTISE

YURI INVEST
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,
 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،
Marrakech Maroc

YURI INVEST شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بملكتب 

لقم 9، بقامة لياض ألفود، بملدخل 
لقم 8، شالع بملزدلفة، عرصة 
صينكو - 40000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
107(15

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   30
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 YURI  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.INVEST
 -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلجاهزة  للنالبس  تجزئة  تاجر 

وبالكسسوبلبت
- بلتوظيف بلتجالي

- تطوير بالعنا8.
بملكتب   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بملدخل  بقامة لياض ألفود،   ،9 لقم 
عرصة  بملزدلفة،  شالع   ،8 لقم 

صينكو - 40000 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 100   : جدي  سامية  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  جدي  سامية  بلسيدة 
بنسركاو  بلوفاق   ب،   138 لقم 

80007 بكادير بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  جدي  سامية  بلسيدة 
بنسركاو  بلوفاق   ب،   138 لقم 

80007 بكادير بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

14 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116305.

807I

SG CONSEIL

ASTEMA HM
إعالن متعدد بلقربلبت

SG CONSEIL

 Boulevard Zerktouni et (17

 Rue de la La Fraternité, Quartier

 Racine, 4ème Étage ، 20000،

casablanca Maroc

ASTEMA HM »شركة  بملساهنة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: زبوية 

شالع A و E، بملنطقة بلصناعية  - - 

بلدبل بلبيضاء  بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.193(01

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في )0 يونيو 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

إستنربل أنشطة بلشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :39 لقم  بند 

مايلي: بلقينة بملالية أقل من لبع لأس 

بملا8.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 56)750.
808I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE BETGCA SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE BETGCA SARL AU  شركة 
ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي قصر 
حالت غريس بلعلوي كلنينة  - 

000)5 بلرشيدية بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي -.
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   (0(0 أكتوبر   03 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
»50.000) دلهم« أي من »750.000 
دلهم«   1.000.000,00« إلى  دلهم« 
عن طريق :  تقديم حصص نقدية أو 

عينية.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 19 بتاليخ  بالرشيدية   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 93).
809I

FINANCES.NET

SMART GC SARL 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 SMART GC SARL شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم  5 
شالع بلحسن برو8 1 , بلطابق برو8 

1 ,تجزئة بلعبادي تنالة  - 000)1 

تنالة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

130683

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   (9

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SMART GC SARL  :

غرض بلشركة بإيجاز : - 

مكتب بلبحث وبلدلبسات بملعلوماتية 

أشغا8 مختلفة. .  -

 5 لقم    : بملقر بالجتناعي  عنوبن 

شالع بلحسن برو8 1 , بلطابق برو8 

 1(000  - تنالة   بلعبادي  ,تجزئة   1

تنالة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد فهد بإلدلي�شي بلخنلي�شي  :  

500 حصة بقينة 100 دلهم للحصة 

.

بلبوفربحي   فهد عبد هللا  بلسيد  

دلهم   100 بقينة  حصة   500   :

للحصة.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلخنلي�شي  بإلدلي�شي  فهد  بلسيد 

عنوبنه)ب) تجزئة بلسني4ية فتح بلخي4 

لقم64  تنالة 000)1 تنالة بملغرب.

بلبوفربحي   هللا  عبد  بلسيد 

عنوبنه)ب) ديول بلجناعة سيدي يحيى 

زعي4 000)1 تنالة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
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بلبوفربحي   هللا  عبد  بلسيد 
عنوبنه)ب) ديول بلجناعة سيدي يحيى 

زعي4 000)1 تنالة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   10 بتاليخ  بالرباط   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 9)39.
810I

trainning office and accounting advice

W & A MAROC
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسي4 جديد للشركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
W & A MAROC   شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

 DOUAR وعنوبن مقرها بإلجتناعي
 ARABA, NOUACER DAR

 BOUAZZA NR 3B 27 RDC    -
CASABLANCA 27223 بملغرب.

تعيين مسي4 جديد للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.185383
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
0)0) تم تعيين  9) يوليوز  بملؤلخ في 
بلسيد)ة)   للشركة  جديد  مسي4 

أبوجعفر عزبلدين كنسي4 وحيد
تبعا إلقالة مسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (9 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

شتن 4 0)0) تحت لقم 747800.
811I

جيكو سي4فيس

GATEAU ARAFAT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

جيكو سي4فيس
 bd zerktouni residence 40(
 al mahdi 402 bd zerktouni
 residence al mahdi، 20010،

Casablanca بملغرب
GATEAU ARAFAT شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 3 زنقة 
بيت بولير شالع موالي يوسف 

بلدبلبلبيضاء 0000) بلدبلبلبيضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
475955

 11 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 شتن 4 
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.GATEAU ARAFAT
منو8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

حفالت.
زنقة   3  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
يوسف  موالي  شالع  بولير  بيت 
بلدبلبلبيضاء   (0000 بلدبلبلبيضاء 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلسيد ناضيف لضوبن 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد ناضيف لضوبن عنوبنه)ب) 
سيدي   (1 بلعنالة   ( مينا  بقامة 

مومن 0400) بلدبلبلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد ناضيف لضوبن عنوبنه)ب) 
سيدي   (1 بلعنالة   ( مينا  بقامة 

مومن 0400) بلدبلبلبيضاء بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 50)4).
81(I

METREK COMPTA PRO

LAGYAS TRANS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
LAGYAS TRANS  شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 
بللينون 03 مكرل زنقة 48 - 16000 

سيدي قاسم بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
(8571

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   17
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. LAGYAS TRANS
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع لحساب بلغي4.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 16000  - 48 03 مكرل زنقة  بللينون 

سيدي قاسم بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 90.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد يوس لكريني  :  900 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  لكريني   يوس  بلسيد 
 14(00 بملساعدة  بلسوبلم  دوبل 

سيدي سلينان بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  لكريني   يوس  بلسيد 
 14(00 بملساعدة  بلسوبلم  دوبل 

سيدي سلينان بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاليخ  بالبتدبئية بسيدي قاسم  

شتن 4 0)0) تحت لقم 376.

814I

JOY MARKET

JOY MARKET
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

JOY MARKET
 RUE 7 N 5 ETG 2 APPT 4 SAADA
SIDI BERNOUSSI ، 20000، بلدبل 

بلبيضاء بملغرب
JOY MARKET شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة 7 لقم 
5 بلطابق بلثاني بلشقة 4 بلسعادة 
سيدي بل 4نو�شي  -  0610) بلدبل 

بلبيضاء  بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

476179
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   17
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 JOY  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MARKET
-تجالة،   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلغذبئية  بملوبد  ،وتحويل  توزيع 

بلطبيعية و بملصنعة.
- بستي4بد و تصدير بملوبد بلغذبئية.
 ، بلغذبئية  بملنتجات  -إنتاج 
وخاصة منتجات برلبان )بملوزبليال ، 

كريم فريش).
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-تجالة بملنتجات بلغذبئية بالجنلة 
وشبه بلجنلة وبلتجزئة..

زنقة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 4 بلشقة  بلثاني  بلطابق   5 لقم   7
بلسعادة سيدي بل 4نو�شي  -  0610) 

بلدبل بلبيضاء  بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد حفيض أوبيد يعزى :  500 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
أوبيد  مصطفى  موالي  بلسيد 
يعزى  :  500 حصة بقينة 100 دلهم 

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
يعزى  أوبيد  حفيض  بلسيد 
عنوبنه)ب) حي بلهدى زنقة 10 لقم 80 

ق ج 0430) بلدبل بلبيضاء  بملغرب.
أوبيد  مصطفى  موالي  بلسيد 
 11 يعزى  عنوبنه)ب) حي عاد8 بلوك 
بلبيضاء   بلدبل   (0350  (94/3 لقم 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
يعزى  أوبيد  حفيض  بلسيد 
عنوبنه)ب) حي بلهدى زنقة 10 لقم 80 

ق ج 0430) بلدبل بلبيضاء  بملغرب
أوبيد  مصطفى  موالي  بلسيد 
 11 يعزى  عنوبنه)ب) حي عاد8 بلوك 
بلبيضاء   بلدبل   (0350  (94/3 لقم 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (0 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750554.
815I

بوتباع

شركة بن تباع
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

بوتباع
96 بلحي بلصناعي سيدي غانم 

مربكش ، 40000، مربكش بملغرب
شركة بن تباع شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 96 بلحي 

بلصناعي سيدي غانم مربكش 96 

بلحي بلصناعي سيدي غانم مربكش 

40000 مربكش بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.14781

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (018 يونيو   (5 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

بوتباع  محند  )ة)  بلسيد  تفويت 

300 حصة بجتناعية من أصل 500 

سلينة  )ة)  بلسيد  لفائدة   حصة 

بوتباع بتاليخ 5) يونيو 018).

بوتباع  منى  )ة)  بلسيد  تفويت 

300 حصة بجتناعية من أصل 400 

عوبطف  )ة)  بلسيد  لفائدة   حصة 

بوتباع بتاليخ 5) يونيو 018).

محند  و  منى  )ة)  بلسيد  تفويت 

من  بجتناعية  حصة   300 بوتباع 

)ة)  بلسيد  300 حصة لفائدة   أصل 

هند بوتباع بتاليخ 5) يونيو 018).

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

يونيو   (5 بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

019) تحت لقم 7)1055.

817I

STE INAYOUS  BIJOUX 

  STE  INAYOUS BIJOUX

SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

STE INAYOUS  BIJOUX
لقم 59 تجزئة نادية بنسودة، 

30000، فاس بملغرب

 STE  INAYOUS BIJOUX  SARL

AU شركة ذبت مسؤولية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد

 N° 59 وعنوبن مقرها بإلجتناعي

 LOTS  NADIA BENSOUDA

30000 FES MAROC

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

64053

 19 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  

بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 أكتوبر 

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

  STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.INAYOUS BIJOUX  SARL AU

بيع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وصياغة بملجوهربت.

 N° 59  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 LOTS  NADIA BENSOUDA

.30000 FES MAROC

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد حكيم زيون :  1.000 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد حكيم زيون عنوبنه)ب) لقم 

بلعليا  زوبغة  ب   بلوك  مكرل   13(

فاس 30000 فاس  بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد حكيم زيون عنوبنه)ب) لقم 

بلعليا  زوبغة  ب   بلوك  مكرل   13(

فاس 30000 فاس  بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 01 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

لقم  تحت   (0(0 أكتوبر 

.403111(0018748

819I

مقاولة في بلحسابات

MOB WORKS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

مقاولة في بلحسابات

)6 شالع محند بلخامس ب ص.. ب 

334، 000)3، بلحسينة بملغرب

MOB WORKS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

زلهون لقم 36-38 بلحسينة  - 

000)3 بلحسينة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

3151

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   07

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 MOB  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.WORKS

أعنا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء أو أعنا8 متنوعة.

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 - بلحسينة    36-38 لقم  زلهون 

000)3 بلحسينة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : كريم   بنبوعزة  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 500   : يوسف  بملساوي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  كريم   بنبوعزة  بلسيد 

مولوبييخو  حي  زلهون  زنقة    36

بلحسينة  000)3 بلحسينة بملغرب.
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بلسيد بملساوي يوسف عنوبنه)ب) 
31 زنقة 0)  غشت بلحسينة 000)3 

بلحسينة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  كريم   بنبوعزة  بلسيد 
مولوبييخو  حي  زلهون  زنقة    36
بلحسينة  000)3 بلحسينة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 19 بتاليخ  بالحسينة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 531.
8(1I

PREMIUM FINANCE

 SOCIÉTÉ AIT OUABA 
 DES MATÉRIAUX DE

CONSTRUCTION
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 Société Ait Ouaba des 

 Matériaux de Construction
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي توليرت 
قلعة بمكونة  - 45800 تنغي4 بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
877

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   ((
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
 Société Ait Ouaba des Matériaux

.de Construction
تاجر    : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعقاقي4.

 تاجر موبد بلبناء.
 بشغا8 مختلفة بو بلبناء.

توليرت   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
قلعة بمكونة  - 45800 تنغي4 بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

 500   : عنر  موالي  وببا  بلسيد 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

500 حصة    : بلسيد بوبى حسن 
بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد وببا موالي عنر عنوبنه)ب) 
سيلس   13 كالي بريضون�شي بي4تربنا 
جي4ونا   17001 بسبانيا  جي4ونا 

بسبانيا.
عنوبنه)ب)  حسن  بوبى  بلسيد 
 40000  .  (93 لقم  س   3 بملسي4ة 

مربكش بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  حسن  بوبى  بلسيد 
 40000  .(93 لقم  س   3 بملسي4ة 

مربكش بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   19 بتاليخ  بالبتدبئية بتنغي4  

0)0) تحت لقم 605.
8(3I

CAFIGEC

YAMANOS TRADING
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

توسيع نشاط بلشركة 

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
YAMANOS TRADING شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بالجتناعي 36 

تجزئة بوليكون بلطابق ) بملنطقة 
بلصناعية سيدي برنو�شي   تقاطع 

شالع يعقوب بملنصول3، زنقة 

بسحاق ببن حن ن، بلطابق1 0100) 
بلدبل بلبيضاء بملغرب.
توسيع نشاط بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.45(109

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 شتن 4   11 في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتالية  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :
- تصنيع وتسويق وتوزيع منتجات 

بلتجنيل
- تصدير و بستي4بد موبد أولية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 0( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 1)7483.

8(4I

FINANCES.NET

CHAM REMSE SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

CHAM REMSE SARL AU شركة 
ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم  5 

شالع بلحسن برو8 1 , بلطابق برو8 
1 ,تجزئة بلعبادي تنالة  - 000)1 

تنالة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
130913

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   0(
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 CHAM : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.REMSE SARL AU

غرض بلشركة بإيجاز : - 

تاجر  بلتجنيل،  مستحضربت 

بلتجزئة.

بالستي4بد وبلتصدير )تاجر   -

أو وسيط).
 5 لقم    : بملقر بالجتناعي  عنوبن 
شالع بلحسن برو8 1 , بلطابق برو8 

 1(000  - تنالة   بلعبادي  ,تجزئة   1

تنالة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 50.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد مصطفى برو  :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  برو   مصطفى  بلسيد 

 1(000 تنالة   ((( لقم  بلنصر  حي 

تنالة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  برو   مصطفى  بلسيد 

 1(000 تنالة   ((( لقم  بلنصر  حي 

تنالة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   08 بتاليخ  بالبتدبئية بتنالة  

0)0) تحت لقم 4093.

8(6I

FINANCES.NET

EL HALLANI TRAV SARL au
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

  EL HALLANI TRAV SARL au

شركة ذبت مسؤولية محدودة 
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ذبت بلشريك بلوحيد

)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم  85، 

حي بملغرب بلعربي ، سكتول 4 حي 

بلحرفيين تنالة - 000)1 تنالة 

بملغرب.

حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.1(7003

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

 (0(0 يناير   (1 في  بإلستثنائياملؤلخ 

مسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 

 EL بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

مبلغ     HALLANI TRAV SARL au

وعنوبن  دلهم   100.000 لأسنالها 

مقرها بإلجتناعي لقم  85، حي بملغرب 

بلعربي ، سكتول 4 حي بلحرفيين تنالة 

 :  8 نتيجة  بملغرب  تنالة   1(000  -

صعوبات مالية و غياب بلنشاط.

لقم   ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

 4 سكتول   ، حي بملغرب بلعربي   ،85

تنالة   1(000  - تنالة  بلحرفيين  حي 

بملغرب. 

و عين:

بلحالني   بلحق    عبد  بلسيد)ة) 

بملغرب  حي   ،85 لقم   وعنوبنه)ب) 

بلعربي ، سكتول 4 حي بلحرفيين تنالة 

)ة)  كنصفي  بملغرب  تنالة   1(000

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : ال�شئ

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   07 بتاليخ  بالبتدبئية بتنالة  

0)0) تحت لقم 4083.

8(7I

CABINET BENISSA

LINA TOURS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
LINA TOURS شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 
طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بملنطقة 
بلصناعية بكزناية بلقطعة لقم 416 

طنجة - 90000 طنجة بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.86(11

بلشريك  قربل  بنقت�شى 
 (0(0 غشت   11 في  بلوحيدبملؤلخ 
مسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 
 LINA محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
 10.000 لأسنالها  مبلغ    TOURS
بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن  دلهم 
بلقطعة  بكزناية  بلصناعية  بملنطقة 
طنجة   90000  - طنجة   416 لقم 
بلنشاط  توقف   :  8 نتيجة  بملغرب 

بلتجالي للشركة.
و حدد مقر بلتصفية ب بملنطقة 
 416 بلصناعية بكزناية بلقطعة لقم 

طنجة - 90000 طنحة بملغرب. 
و عين:

و  بلطاو�شي  علي   بلسيد)ة)  
حديفة   بني  بوجات  دوبل  عنوبنه)ب) 
كنصفي  بملغرب  بلحسينة   3(30(

)ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
بملخابرة و محل تبليغ بلعقود وبلوثائق 

بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   09 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 4471.
8(9I

FINANCES.NET

VIS A VIS INVEST SARL AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

 VIS A VIS INVEST SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم  764، 

شقة لقم05  بما8 ، حي يعقوب 

بملنصول بلرباط - 0)101 بلرباط 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.1(1049

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

 (0(0 07 شتن 4  بإلستثنائياملؤلخ في 

مسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 

 VIS بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

مبلغ    A VIS INVEST SARL AU
وعنوبن  دلهم   10.000 لأسنالها 

شقة   ،764 لقم   بإلجتناعي  مقرها 
حي يعقوب بملنصول   ، بما8  لقم05  

بملغرب  بلرباط   101(0  - بلرباط 

غياب  و  مالية  بكربهات   :  8 نتيجة 

بلنشاط.

لقم   ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

764، شقة لقم05  بما8 ، حي يعقوب 

بلرباط   101(0  - بلرباط  بملنصول 

بملغرب. 

و عين:

و  بنسلطانة   خليل    بلسيد)ة) 
لقم05   شقة   ،764 لقم   عنوبنه)ب) 

بلرباط  بملنصول  يعقوب  حي   ، بما8 

)ة)  بلرباط بملغرب كنصفي   10000

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : ال �شئ.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   01 بتاليخ  بلتجالية بالرباط  

0)0) تحت لقم 64)107 .

831I

IMEXFID

EMID PRO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

IMEXFID
 RTE MOHMED 6 GH 5 APPT 15
 RESIDENCE ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC
EMID PRO شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بلقدس 
مجنوعة 107 لقم 7 بل 4نو�شي بلدبل 
بلبيضاء بملغرب - 0610)  بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.334361

بنقت�شى بلجنع بلعام  بإلستثنائي 
019) تقرل حل  31 دجن 4  بملؤلخ في 
بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 
لأسنالها  مبلغ    EMID PRO
مقرها  وعنوبن  دلهم   100.000
مجنوعة  بلقدس  حي  بإلجتناعي 
بل 4نو�شي بلدبل بلبيضاء   7 لقم   107
بلبيضاء  بلدبل  بملغرب - 0610)  
مالية  مشاكل   :  8 نتيجة  بملغرب 

ونقص في تنويل بلشركة .
حي  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
 7 لقم   107 مجنوعة  بلقدس 
 - بملغرب.  بلبيضاء  بلدبل  بل 4نو�شي 

0610) بلدبل بلبيضاء بملغرب. 
و عين:

محند  بودير   بلسيد)ة) 
مجنوعة  بلقدس  حي  وعنوبنه)ب) 
0610) بلدبل  107 لقم 7 بل 4نو�شي  
بلبيضاء بملغرب كنصفي )ة) للشركة.
بلحدود  بإلقتضاء  وعند   
بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 
تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 
بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية.
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باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750010.
833I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

جاسم مان باول

JASSIM MAN POWER 
إعالن متعدد بلقربلبت

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شالع بملغرب بلعربي لقم ) بلطابق 
برو8 تطوبن ، 93000، تطوبن 

بملغرب
 JASSIM MAN جاسم مان باول
POWER »شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: بملكتب 
لقم 5) بالطابق 3 مكاتب بلنخيل 

شالع بلحسن بلثاني تطوبن - 93000 
تطوبن بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.(3933
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 13 غشت 0)0)
تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
تغيي4 بلغرض بالجتناعي للشركة من 
تحديث  و  بالنسانية  بملهالبت  لفع 
بلوظائف إلى بلتشغيل و تطوير بملوبلد 

بلبشرية و تدبي4 بملسالبت بملهنية
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
تحويل بملقر بالجتناعي من مكتب لقم 
)0 بلدبل بلوبقع بحي بلطوببل بلسفلى 
تدغين  جبل  شالع  بلجديدة  عين 
جنان بلبقالي تطوبن إلى بملكتب لقم 
بلنخيل شالع  مكاتب   3 بلطابق   (5

بلحسن بلثاني تطوبن  
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
بلحصص  تفويت  على  بملصادقة 
300 حصة من بلسيد عنر حندون 
لفائدة بلسيد حسن زبزة  -  وتفويت 
00) حصة من بلسيد محند صابر 

بلريسوني لفائدة بلسيد حسن زبزة

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
بملوبفقة على بستقالة بلشركاء بلسيد 
صابر  محند  وبلسيد  حندون  عنر 

بلريسوني و ببربء ذمتهم ملدة بلتسيي4
قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 
تعيين بلسيد عنر حندون و بلسيد 
حسن زبزة مسي4ين للشركة ملدة غي4 

محددة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
بلتشغيل و تطوير بملوبلد بلبشرية و 

تدبي4 بملسالبت بملهنية
بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
مكاتب   3 بلطابق   (5 لقم  بملكتب 

بلنخيل شالع بلحسن بلثاني تطوبن
بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 
حصة     500 بلسيد عنر حندون    

وبلسيد حسن زبزة 500 حصة
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
16 شتن 4  بتاليخ  بالبتدبئية بتطوبن  

0)0) تحت لقم 3041.
835I

موثق محند بالدلي�شي

SARL TOUT PORTE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

موثق محند بالدلي�شي
33، شالع بلجيش بمللكي، بقامة 
بالسناعلية، تطوبن ، 93040، 

تطوبن بملغرب
SARL TOUT PORTE  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي طريق 

مرتيل بملنطقة بلصناعية لقم 71 - 
93000 تطوبن بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.4835
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تنت   (014 يوليوز   15 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
يونس   )ة)  بلسيد  تفويت 
بنكعي4ش  500 حصة بجتناعية من 
بلسيد  لفائدة   حصة   (.500 أصل 

)ة) خو�شي  مولينا كولتيس بتاليخ 15 

يوليوز 014).

بوعربف   نزهة   )ة)  تفويت بلسيد 

أصل  من  بجتناعية  حصة   500

)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   (.500

 15 بتاليخ  كولتيس  مولينا  خو�شي  

يوليوز 014).

باجدي   نادية   )ة)  تفويت بلسيد 

أصل  من  بجتناعية  حصة   500

)ة)  بلسيد  لفائدة   حصة   (.500

 15 بتاليخ  كولتيس  مولينا  خو�شي  

يوليوز 014).

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

13 غشت  بالبتدبئية بتطوبن  بتاليخ 

014) تحت لقم 35964.

837I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE LAS-SUD SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE LAS-SUD SARL  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي موالي 

علي بلشريف لقم 1147 بلربشيدية  

- 000)5 بلرشيدية بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

14(31

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (8

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. LAS-SUD SARL

مقاو8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
معدبت بالمن .

عنوبن بملقر بالجتناعي : حي موالي 
علي بلشريف لقم 1147 بلربشيدية  - 

000)5 بلرشيدية بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
زبكي   محند  سيدي  بلسيد 
عنوبنه)ب) قصر باكنو كربمة  000)5 

بلرشيدية بملغرب.
عنوبنه)ب)  شليف   عسو  بلسيد 
 1(000 حي بلنهضة تنالة    900 لقم 

تنالة  بملغرب.
عنوبنه)ب)  زبكي  بلحبيب  بلسيد 
بلربشيدية   بوتالمين  حي   35( لقم  

000)5 بلرشيدية بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
زبكي   محند  سيدي  بلسيد 
عنوبنه)ب) قصر باكنو كربمة  000)5 

بلربشيدية بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
تحت   - بتاليخ  بالبتدبئية بالرشيدية  

لقم -.

839I

universal gestion

OKATINO
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

universal gestion
بقامة ببن عطية بلطابق بلثاني  لقم 
7 جليز مربكش ، 40000، مربكش 

بملغرب
OKATINO   شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

بلنسيم بلطابق بلثالث لقم 6 مبنى 
)1 بسكجول  - 40000 مربكش 

بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

105(17

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 ف 4بير   03

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.  OKATINO

بستغال8   : غرض بلشركة بإيجاز 

مربكز بلندبء 

بستي4بد و تصدير .

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

مبنى   6 بلثالث لقم  بلطابق  بلنسيم 

مربكش   40000  - بسكجول    1(

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

موليس   فليب  مالتان  بلسيد 

دلهم   100 بقينة  حصة   100   :

للحصة.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

موليس   فليب  مالتان  بلسيد 

  ****  ***** سويسرب  عنوبنه)ب)  

سويسرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

موليس   فليب  مالتان  بلسيد 

 ****  ***** سويسرب  عنوبنه)ب) 

سويسرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

يوليوز   (3 بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 114457.

841I

موثق محند بالدلي�شي

SARL TOUT PORTE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

موثق محند بالدلي�شي
33، شالع بلجيش بمللكي، بقامة 
بالسناعلية، تطوبن ، 93040، 

تطوبن بملغرب
SARL TOUT PORTE  شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع بلدبل 

بلبيضاء، بقامة بمل )، بلطابق 
بلسفلي - 93000 تطوبن بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.4835

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 15 يوليوز 014) تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
بمل  بقامة  بلبيضاء،  بلدبل  »شالع 
تطوبن   93000  - بلطابق بلسفلي   ،(
بملنطقة  »طريق مرتيل،  إلى  بملغرب« 
تطوبن    93000  -  71 بلصناعية لقم 

بملغرب«.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
15 يوليوز  بالبتدبئية بتطوبن  بتاليخ 

014) تحت لقم 35964.
843I

IMEXFID

LEADER WOOD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

IMEXFID
 RTE MOHMED 6 GH 5 APPT 15
 RESIDENCE ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC
LEADER WOOD شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي سيدي 

مومن زنقة بلوفاق لقم 17-19 حي 
بلركبوت بلدبل بلبيضاء بملغرب. - 

0400) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.304851

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 أكتوبر   09 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
تفويت بلسيد )ة) بلريحاني ياسين 
300 حصة بجتناعية من أصل 400 
بلريحاني  )ة)  بلسيد  لفائدة   حصة 
عبد بلكريم بتاليخ 09 أكتوبر 0)0).

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 19 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 9)7504.
845I

universal gestion

NOKHALI
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

universal gestion
بقامة ببن عطية بلطابق بلثاني  لقم 
7 جليز مربكش ، 40000، مربكش 

بملغرب
NOKHALI  شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بقامة ببن 
عطية بلطابق بلثاني لقم 7 كليز  - 

40000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
103347

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 ف 4بير   03
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. NOKHALI
بستغال8   : غرض بلشركة بإيجاز 

مقهى سناك.
عنوبن بملقر بالجتناعي : بقامة ببن 
 - كليز    7 عطية بلطابق بلثاني لقم 

40000 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

موليس   فليب  مالتان  بلسيد 
دلهم   100 بقينة  حصة   100   :

للحصة.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
موليس   فليب  مالتان  بلسيد 
 *****  ***** سويسرب  عنوبنه)ب) 

سويسرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
موليس   فليب  مالتان  بلسيد 
 ***  ***** سويسرب  عنوبنه)ب) 

سويسرب.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
مالس   04 بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم )85)11.
847I

موثق محند بالدلي�شي

SARL TOUT PORTE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تجديد مدة مزبولة مهام بملسي4ين

موثق محند بالدلي�شي
33، شالع بلجيش بمللكي، بقامة 
بالسناعلية، تطوبن ، 93040، 

تطوبن بملغرب
SARL TOUT PORTE  »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: طريق 

مرتيل بملنطقة بلصناعية لقم 71 - 
93000 تطوبن بملغرب.

»تجديد مدة مزبولة مهام بملسي4ين«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.4835
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 15 يوليوز 014)
مهام  مزبولة  مدة  تجديد  تقرل 

بملسي4ين ملدة: 83 سنوبت.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
13 غشت  بالبتدبئية بتطوبن  بتاليخ 

014) تحت لقم 35964.
849I
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VISION AUDIT

HOME EST
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

VISION AUDIT
 B421 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
HOME EST  شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي زبوية شالع 
عبد بملومن و شالع بنوب8 بقامة عبد 
بملومن سانت4 بلطابق ) بلرقم 03) - 

0100) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.43(147

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 شتن 4   03 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
قي�شي  يامنة  )ة)  بلسيد  تفويت 
499 حصة بجتناعية من أصل 499 
  ISTITMAR (حصة لفائدة  بلسيد )ة

SAFAE بتاليخ 03 شتن 4 0)0).
قي�شي  يامنة  )ة)  بلسيد  تفويت 
 1 أصل  من  بجتناعية  حصة   1
نول بلدين   )ة)  بلسيد  حصة لفائدة  

بلبغدبدي بتاليخ 03 شتن 4 0)0).
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749709.
851I

COMPTAFFAIRES

PIGNUS WINGS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

PIGNUS WINGS شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلرحنة 

تجزئة 9 عنالة 8 بلطابق بلسفلي 

محل لقم 5 - 0000) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

476693

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (5

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PIGNUS WINGS

في  تاجر   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملوبد بلصناعية

تاجر في معدبت بلحناية بلفردية.

بلرحنة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بلسفلي  بلطابق   8 عنالة   9 تجزئة 

بلدبل بلبيضاء   (0000  -  5 محل لقم 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 100   : بلسيدة بكريربن بم كلثوم 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

كلثوم  بم  بكريربن  بلسيدة 

شقة   4 زنقة شالة ط   4 عنوبنه)ب) 

بلدبل بلبيضاء   (0000 حي لبسين    5

بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

كلثوم  بم  بكريربن  بلسيدة 

شقة   4 زنقة شالة ط   4 عنوبنه)ب) 

بلدبل بلبيضاء   (0000 حي لبسين    5

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (1 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750838.

85(I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

 RAYANE IMRANE RENT

CAR

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تعيين مسي4 جديد للشركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شالع سيدي محند ، 15000، 

بلخنيسات بملغرب

  RAYANE IMRANE RENT CAR

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة برمي4 

عبد بلقدل تجزئة لقم 1   زنقة جنا8 

بلدين بلفغاني 15000 بلخنيسات 

بملغرب.

تعيين مسي4 جديد للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(8(81

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 15 أكتوبر 0)0) تم تعيين 

خي4  بلسيد)ة)  للشركة  مسي4 جديد 

مليكة  كنسي4 وحيد

تبعا إلقالة مسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (0 بتاليخ  بالخنيسات   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 09)1.

853I

VISION AUDIT

DIAGMED
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

VISION AUDIT

 B421 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°

 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

DIAGMED شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

حبيبة 1 عنالة 14) لقم 1 

ليساسفة  - 0190) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.393553

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (0(0 شتن 4   03 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

تفويت بلسيد )ة) مبالك  بوجابيت 

300 حصة بجتناعية من أصل 300 

حصة لفائدة  بلسيد )ة) عبد بلرحيم  

دباغ بتاليخ 03 شتن 4 0)0).

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749710.

855I

ANDERSEN CONSULTING

BORAQ SHIPPING SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC (9

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

BORAQ SHIPPING SARL شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة ببن 

جروم لقم 4 بلنزبهة محل لقم 

1 طريق تطوبن - 90000 طنجة 

بملغرب.
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لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.108467

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم   (0(0 أكتوبر   14 في  بملؤلخ 

قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 

 10.000« أي من  دلهم«   990.000«

عن  دلهم«   1.000.000« إلى  دلهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   19 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 34855).

857I

ANDERSEN CONSULTING

ANDALOUS FERRIES
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC (9

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

ANDALOUS FERRIES شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة ببن 

جروم لقم 4 بلنزبهة محل لقم 

) طريق تطوبن - 90000 طنجة 

بملغرب.

لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.108469

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم   (0(0 أكتوبر   14 في  بملؤلخ 

قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 

 10.000« أي من  دلهم«   990.000«

عن  دلهم«   1.000.000« إلى  دلهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   19 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 34856).

859I

أسناء ميديا

ZENATA DEVELOPPEMENT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

أسناء ميديا
شالع صهيب بلرومي بلوك 39 بلرقم 

0) بل 4نو�شي بلبيضاء، 0000)، 
بلبيضاء بملغرب

  ZENATA DEVELOPPEMENT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 56 شالع 
ببن بلعوبن حي سنالة  - 0000) 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.534469

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 09 أكتوبر 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
 - شالع ببن بلعوبن حي سنالة    56«
إلى  بملغرب«  بلبيضاء  بلدبل   (0000
»بملنطقة بلصناعية زناتة تجزئة لقم 
بملحندية     (0000  - عين حرودة    1

بملغرب«.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 19 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 6)7504.
861I

برستاذة برى حفصة موثقة بنربكش

» مؤسسة البشير«
إعالن متعدد بلقربلبت

برستاذة برى حفصة موثقة 
بنربكش

بلكائنة ب )),شالع برمي4 موالي عبد 
هللا, إقامة موالي سعيد, بلطابق 
بلثاني, بملكتب لقم 11 ، 40000، 

مربكش بملغرب
» مؤسسة بلبشي4« »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: مربكش, 

شالع بالمي4 موالي عبد هللا,زنفة بركة 
بلبهجة, زبوية I وH, ,صندوق بل 4يد 

1508. - 40000 مربكش بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.59(7
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 6) ف 4بير 0)0)
تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قبو8 إستقالة أحد   :4 قربل لقم  
مسي4ي بلشركة من مهامه بلرسنية : 
بلذي ينص على مايلي: إتفق  بلشركاء 
من  قانونيا,  بملنثلين  و  بلحاضرين 
خال8 بلجنع بلعام بلسنوي للشركة, 
إستثنائي,  بشكل  إجتناعهم  بعد 
تفاصيل  لدلبسة  أخربإلجتناع,  في 
جدو8  في  بملقت4حة  بملتعددة  بلنقط 
بملصادقة   بينها  ومن  بالعنا8, 
بلسيد  إستقالة  على  بارغلبية 
بصفته بملسي4 بلثاني  بلخالفي خالد, 
للشركة, لكون  طلب بإلستقالة لبجع 

رسباب مقنعة.
بالسيد  بإلحتفاظ   :5 لقم  قربل 
بلخالفي حنيد كنسي4 وحيد للشركة 
إتفق   مايلي:  على  ينص  بلذي   :
بلشركاء بلحاضرين و بملنثلين قانونيا, 
من  بلعام,  بلجنع  نفس  خال8  من 
بملصادقة على أستنربلية بلتسيي4 من 
بلسيد  للشركة  بلسابق  بملسي4  قبل 
محدودة  غي4  ملدة  حنيد  بلخالفي 

كذلك , 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بالنظام  بلخاص   (0 لقم  بند 
ينص  بلذي   : للشركة  بالسا�شي 
بلسيد  جديد  من  يعين  مايلي:  على 
وحيد  كنسي4  حنيد  بلخالفي 
للشركة, ملدة غي4 محدودة, من خال8 
محضربلجنع بلعام  برخي4 وبملؤلخ في 
كنا ستلتزم بلشركة   .(6/0(/(0(0
و  بلعنليات  جنيع  بإنجاز  قانونيا  
بملقدمة لسنيا من قبل  بلتصرفات  
بلخالقي   بلسيد  بلوحيد  مسي4ها 
بلصالحيات  من  إنطالقا  حنيد 
توقيعه  ع 4  قانونيا  له   بملننوحة 
بلرسمي. كنا ستننح لسنيا  للنسي4 
للتوقيع  بلقانونية  بلرخصة  بلوحيد, 
عليها  بملتفق  بإللتزبمات   على جنيع 
بنصالح  بملتعلقة  تلك  خصوصا   ,
توقيعه  حينها,  وسيكون  بلشركة. 
أو  مسبوقا  بلوحيد,  بلشخ�شي 

متبوعا  بنصطلح » رجل شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ». كنا نوضح على 

أن  بملسي4 بلوحيد فوتت له صالحية 

ضرولي  ماهو  لكل  فقط  بلتوقيع, 

ماله  كل  ,أو  صالحها  وفي  للشركة 

عالقة بالعز8 بلقانوني, بالتعويضات 

بلقانوني  باإلنحال8  كذب  و  بلقانونية 

للشركة.

بالنظام  بلخاص    (1 لقم  بند 

على  ينص  بلذي  للشركة:  بالسا�شي 

مايلي: تم منح بملسي4 بلوحيد للشركة 

مدة قانونية  بلسيد بلخالفي حنيد, 

غي4 محدودة للتسيي4, بإستثناء حالة 

بلعز8 رسباب شرعية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

13 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 6554.

863I

مكتب بلرياني للنحاسبة

كافي تيم بان

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

مكتب بلرياني للنحاسبة

شالع محند دبود لقم30)  تطوبن ، 

93040، تطوبن بملغرب

كافي تيم بان شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

لندة قطعة لقم 48 - 93000 تطوبن 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(7717

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   17

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
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عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

بإلقتضاء بنختصر تسنيتها : كافي تيم 

بان.

مقهى،   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مخ زة، حلويات.

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

لندة قطعة لقم 48 - 93000 تطوبن 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 600   : بلفريهنات  أحند  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 (00   : بلسيد بملهدي بلفريهنات 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 (00   : بلفريهنات  منال  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد أحند بلفريهنات عنوبنه)ب) 

شالع محند بن حسن بلوزبني زنقة 

تطوبن   93000  94 لقم  بلكوبكب 

بملغرب.

بلفريهنات  بملهدي  بلسيد 

حسن  بن  محند  شالع  عنوبنه)ب) 

 93000 بلوزبني زنقة بلكوبكب لقم  

تطوبن بملغرب.

بلسيدة منال بلفريهنات عنوبنه)ب) 

شالع محند بن حسن بلوزبني زنقة 

بلكوبكب لقم  93000 تطوبن بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد أحند بلفريهنات عنوبنه)ب) 

شالع محند بن حسن بلوزبني زنقة 

تطوبن   93000  94 لقم  بلكوبكب 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بتطوبن  بتاليخ 07 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 4690.

865I

ENTREPRISE MULTISERVICES HOURIA

الشركة املتعددة االختصاصات 
حورية

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

 ENTREPRISE MULTISERVICES
HOURIA

 FERME ABDESLAM EL
 ABBOUBI EL HAY AL JADID

 SYBA MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

بلشركة بملتعددة بالختصاصات 
حولية شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي ضيعة 
عبد بلسالم بلعبوبي بلحي بلجديد 
سيدي يوسف بن علي مربكش - 

40000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
107(79

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   ((
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
بإلقتضاء بنختصر تسنيتها : بلشركة 

بملتعددة بالختصاصات حولية.
صيانة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
 , بلت 4يد  بجهزة  مختلف  وتركيب 

بلتكييف , بلتسخين و بلسباكة.
ضيعة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلجديد  بلحي  بلعبوبي  بلسالم  عبد 
 - مربكش  علي  بن  يوسف  سيدي 

40000 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   1.000   : بلسيدة حولية 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيدة حولية بلعبوبي عنوبنه)ب) 

 40000 سيبع   65 دلب بلكوشة لقم 

مربكش بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيدة حولية بلعبوبي عنوبنه)ب) 

 40000 65 سيبع   دلب بلكوشة لقم 

مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بنربكش  بتاليخ - تحت لقم.

866I

(A CONSEIL

SAM NAJIM
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

(A CONSEIL

 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL KHEIR N 338 2EME

 ETAGE SIDI MAAROUF A

 COTE DE COLLEGE ABOU

 BAKR ESSEDIK، 20100،

CASABLANCA MAROC

SAM NAJIM شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي ب بالنكة 

مجنوعات ج بش ) إقامة لقم 9 

بلطابق برل�شي لقم 41) بلرحنة 

بلدبل بلبيضاء  - 0000)   بلدبل 

بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

475877

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   ((

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 SAM  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.NAJIM
وساطة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تحويل برموب8.
ب بالنكة   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
 9 لقم  إقامة   ( بش  ج  مجنوعات 
بلرحنة   (41 لقم  برل�شي  بلطابق 
بلدبل     (0000  - بلبيضاء   بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ناجم سني4ة   بلسيدة  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  ناجم سني4ة   بلسيدة  
5 حي بلربحة  33 منر بلسوسن شقة 
بلبيضاء   بلدبل   (0630 بلبيضاء  

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  ناجم سني4ة   بلسيدة  
5 حي بلربحة  33 منر بلسوسن شقة 
بلبيضاء   بلدبل   (0630 بلبيضاء  

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 5)7498.
867I

مكتب بلرياني للنحاسبة

ردان بروموسيون
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

مكتب بلرياني للنحاسبة
شالع محند دبود لقم30)  تطوبن ، 

93040، تطوبن بملغرب
لدبن بروموسيون شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة



عدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0))الجريدة الرسمية   14994

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 19 شالع 

فاس لقم 1   - 93000  تطوبن 

بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.19397

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 4) غشت 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
  93000  -    1 شالع فاس لقم   19«
تطوبن بملغرب« إلى »6) زنقة 6 شالع 
ناميبي محل لقم 3 تجزئة أم كلثوم  - 

93150 مرتيل - تطوبن  بملغرب«.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
1) شتن 4  بتاليخ  بالبتدبئية بتطوبن  

0)0) تحت لقم 3348.
868I

Khidmat Attajir

BIRIKA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

Khidmat Attajir
 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 05
52000، ERRACHIDIA MAROC
BIRIKA شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
 ROUTE : وعنوبن مقرها بإلجتناعي

 OULAD YOUSSEF C.R BENI
 MHAMED – RISSAN ROUTE
 OULAD YOUSSEF C.R BENI
 MHAMED – RISSAN 52450

بلريصا ني بلريصا ني.
قفل بلتصفية

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
.11(05

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   (0(0 أكتوبر   0( في  بملؤلخ 
شركة ذبت بملسؤولية   BIRIKA حل 
 100.000 لأسنالها  مبلغ  بملحدودة 
بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن  دلهم 
 ROUTE OULAD YOUSSEF C.R
 BENI MHAMED – RISSAN
 ROUTE OULAD YOUSSEF C.R
 BENI MHAMED – RISSAN
بلريصا ني بلريصا ني نتيجة   5(450

الجناع بلشركاء على تصفية بلشركة

و عين:

بوحايك  بعيش   بلسيد)ة) 

حي موالي بحفيض زنقة  وعنوبنه)ب) 

بلريصا   5(450 بلريصاني   (4 لقم   4

ني بلريصا ني كنصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

 ROUTE بتاليخ )0 أكتوبر 0)0) وفي

 OULAD YOUSSEF C.R BENI

 MHAMED – RISSAN - 52450

بلريصا ني بلريصا ني.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالرشيدية   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 0)0)/89).

869I

FOUZMEDIA

ENGM SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ENGM SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بيت حدو 

بين وبحي تيفلت - --- بلخنيسات 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

373

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   07

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 ENGM : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.SARL

: مقاو8 في  غرض بلشركة بإيجاز 

أشغا8 بلبناء بملعدني وبلعنالبت.

عنوبن بملقر بالجتناعي : بيت حدو 
بلخنيسات   ---  - تيفلت  وبحي  بين 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  لببض  بلشرقي  بلسيد 
 14000  8 زنقة بحند شوقي شقة   9

بلقنيطرة بملغرب.
 9 عنوبنه)ب)  لبيد  فؤبد  بلسيد 
 14000  8 شقة  شوقي  بحند  زنقة 

بلقنيطرة بملغرب.
 9 بلسيدة كنزة لبيض عنوبنه)ب) 
 14000  8 شقة  شوقي  بحند  زنقة 

بلقنيطرة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
 9 عنوبنه)ب)  لبيد  فؤبد  بلسيد 
 14000  8 شقة  شوقي  بحند  زنقة 

بلقنيطرة بملغرب
 9 بلسيدة كنزة لبيض عنوبنه)ب) 
 14000  8 شقة  شوقي  بحند  زنقة 

بلقنيطرة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (9 بتاليخ  بالخنيسات   بالبتدبئية 

يونيو 0)0) تحت لقم -.

870I

FIDLOUK

SIBACHAD TRANS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK
16),شالع 0) غشت بلقصر بلكبي4 ، 

150)9، بلقصر بلكبي4 بملغرب
SIBACHAD TRANS شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بحند 
بلزهي4ي  مشرع بلقصي4ي - 16150 

مشرع بلقصي4ي بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

387

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (8

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SIBACHAD TRANS

نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالشخاص.

عنوبن بملقر بالجتناعي : حي بحند 

 16150  - مشرع بلقصي4ي  بلزهي4ي  

مشرع بلقصي4ي بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 50.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد نبيل بلسبالي :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلسبالي  نبيل  بلسيد 

بلدبل لقم 904 قطاع 4 زلدب8 بلغربية 

بوقناد8 سال 11000 سال بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلسبالي  نبيل  بلسيد 

بلدبل لقم 904 قطاع 4 زلدب8 بلغربية 

بوقناد8 سال 11000 سال بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بلقصي4ي   بنشرع  بالبتدبئية 

0) أكتوبر 0)0) تحت لقم 16).

871I
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societe menara marrakech conseil plus

SOCIÉTÉ AGENCE MIRE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 societe menara marrakech

conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 15

 BUREAU N°1 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

SOCIÉTÉ AGENCE MIRE شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بقامة دبل 

بلسعادة ) عنالة 15 مكتب 1  - 

40000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

1073(7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   04

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ AGENCE MIRE

-1أعنا8   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلتصنيم وبلتصوير وبلفيديو.

-2 شركة بإلدبلة وبلخدمات.

-3 وكالة بإلتصاالت وبإلعالن.

بقامة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 -  1 15 مكتب  ) عنالة  دبل بلسعادة 

40000 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 Benoit BOST :  1.000 بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)   Benoit BOST بلسيد 

  RUE  LAMARTINE  33400   151

 TALENCE  FRANCE 33400

.TALENCE TALENCE

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)   Benoit BOST بلسيد 

  RUE  LAMARTINE  33400   151

 TALENCE  FRANCE 33400

TALENCE TALENCE

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

19 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 5)1164.

87(I

BENZINA FIRDAOUS

CVT SAADA
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

BENZINA FIRDAOUS

FES ، 30000، FES MAROC

CVT SAADA شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بلنهضة 

1 لقم 100  - 50150 بلرماني 

بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(11

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 6) شتن 4 019) تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

 50150  -   100 لقم   1 »حي بلنهضة 

بلسعادة  »حي  إلى  بملغرب«  بلرماني 

 50150  -  41 طريق مرشوش ص.ب 

بلرماني  بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالرماني  بتاليخ 07 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 15.

873I

AMDE

SEVEN EIGHT SARL
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
SEVEN EIGHT SARL شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة 

سنية،بقامة شهرزبد 3، بلطابق 
5،لقم ))،بلنخيل،بلدبلبلبيظاء  

بملغرب - 0340) بلدبلبلبيظاء 
بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.388937
بلعام  بلجنع  بنقت�شى 
أكتوبر   (0 في  بإلستثنائياملؤلخ 
ذبت  شركة  حل  تقرل   (0(0
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 
بلوحيد SEVEN EIGHT SARL  مبلغ 
وعنوبن  دلهم   10.000 لأسنالها 
مقرها بإلجتناعي زنقة سنية،بقامة 
5،لقم  بلطابق   ،3 شهرزبد 
 - بملغرب  ))،بلنخيل،بلدبلبلبيظاء  
0340) بلدبلبلبيظاء بملغرب نتيجة 8 

: مشاكل مادية.
زنقة  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
بلطابق   ،3 شهرزبد  سنية،بقامة 
))،بلنخيل،بلدبلبلبيظاء   5،لقم 
بملغرب - 0340) بلدبلبلبيظاء بملغرب. 

و عين:
و  بلعافية   سهام    بلسيد)ة) 
بن  محند  زنقة   19 عنوبنه)ب) 
 (0000 بلبيضاء  بلوبزيس  ببربهيم 
)ة)  كنصفي  بملغرب  بلدبلبلبيظاء 

للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
بملخابرة و محل تبليغ بلعقود وبلوثائق 

بملتعلقة بالتصفية .

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749867.

875I

أسناء ميديا

SOFT PARTNER
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

أسناء ميديا

شالع صهيب بلرومي بلوك 39 بلرقم 

0) بل 4نو�شي بلبيضاء، 0000)، 

بلبيضاء بملغرب

SOFT PARTNER شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طول 

بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 6) مرس 

بلسلطان بلطابق 1 شقة لقم 3 - 

0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب .

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(986(7

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

بإلستثنائياملؤلخ في )1 أكتوبر 0)0) 

بملسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 

مبلغ    SOFT PARTNER بملحدودة 

وعنوبن  دلهم   90.000 لأسنالها 

6) مرس بلسلطان  مقرها بإلجتناعي 

بلطابق 1 شقة لقم 3 - 0000) بلدبل 

عدم   :  8 نتيجة  بملغرب   بلبيضاء 

بالشتغا8 .

و حدد مقر بلتصفية ب 6) مرس 

 -  3 لقم  شقة   1 بلطابق  بلسلطان 

0000) بلدبل بلبيضاء بملغرب. 

و عين:

و  بويسفي  بلدين   عز  بلسيد)ة) 

 3( بقامة بملرس ب بلرقم  عنوبنه)ب) 

بلبيضاء   بلدبل   (0000 يسرى   حي 

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

بلحدود  بإلقتضاء  وعند   

بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 

تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 

بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية.
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باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (0 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )75055.

876I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

IKBAL AGRICOLE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°(7
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
IKBAL AGRICOLE شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل والد 
معنر لحوبزة بلغربية  بوالد سعيد - 

6000) سطات بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
6049

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 يونيو   11
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 IKBAL : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.AGRICOLE
تسنين   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعجو8.
: دوبل والد  عنوبن بملقر بالجتناعي 
 - بوالد سعيد  معنر لحوبزة بلغربية  

6000) سطات بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : خلدون  بقبا8  بلسيد 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  خلدون  بقبا8  بلسيد 
زنقة 58 لقم 13حي ببي لقربق 10190 

بلرباط بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء 

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  خلدون  بقبا8  بلسيد 
زنقة 58 لقم 13حي ببي لقربق 10190 

بلرباط بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بسطات  بتاليخ 7) غشت 

0)0) تحت لقم 0)/1039.

878I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

HOUAZA AGRICOLE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°(7
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
HOUAZA AGRICOLE شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل والد 
معنر لحوبزة بلغربية  بوالد سعيد - 

6000) سطات بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
5997

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 يونيو   (0
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.HOUAZA AGRICOLE
تسنين   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعجو8.
: دوبل والد  عنوبن بملقر بالجتناعي 
 - بوالد سعيد  معنر لحوبزة بلغربية  

6000) سطات بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بملهدي  عنربني  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بملهدي  عنربني  بلسيد 
بوالد  بلغربية   بلحوبزة  دوبل بعربوة  

سعيد 6000) سطات بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بملهدي  عنربني  بلسيد 
بوالد  بلغربية   بلحوبزة  دوبلبعربوة  

سعيد 6000) سطات بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بسطات  بتاليخ 0) يوليوز 

0)0) تحت لقم 0)/)39.
879I

DAR COMPTABILITE

HALIMED INVEST
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC
HALIMED INVEST شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي بوالد 
مينون لقم 16) بلناضول - 0)0)6 

بلناضول بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(0791

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   0(
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.HALIMED INVEST
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 
وبالشغا8  بالستثنالبلعقالي 

بملختلفة.
: حي بوالد  عنوبن بملقر بالجتناعي 
 6(0(0  - بلناضول   (16 مينون لقم 

بلناضول بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد محند بلبيب :  700 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
 (50   : بلسيدة ببن بشي4 حلينة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
بلسيدة سني4ة بلبيب :  50 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بلبيب  محند  بلسيد 
بلناضول   (16 حي بوالد مينون لقم 

0)0)6 بلناضول بملغرب.
بلسيدة ببن بشي4 حلينة عنوبنه)ب) 
بلناضول   (16 حي بوالد مينون لقم 

0)0)6 بلناضول بملغرب.
عنوبنه)ب)  بلبيب  سني4ة  بلسيدة 
بلناضول   (16 حي بوالد مينون لقم 

0)0)6 بلناضول بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلبيب  محند  بلسيد 
بلناضول   (16 حي بوالد مينون لقم 

0)0)6 بلناضول بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3348.

880I
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easy compta

ليناس بريمور
تأسيس شركة بملساهنة

easy compta

 RES KOUTOUBIA IMM 6 N3

 HAY NASSIM RES KOUTOUBIA

 IMM 6 N3 HAY NASSIM،

20520، CASABLANCA maroc

ليناس برينول »شركة بملساهنة« 

وعنوبن مقرها بالجتناعي: بملقر 

بلرئي�شي : 75،شالع آنفا زنقة كلوس 

دي بروفانس بلطابق9 شقة 108ب 

بلدبل بلبيضاء      -، 0370) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

بملساهنة«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.475691

 15 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 شتن 4 

برسا�شي لشركة بملساهنة باملنيزبت 

بلتالية:

شكل بلشركة : شركة بملساهنة .

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

ليناس   : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

برينول.

تهدف   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلشركة في بملغرب وكذلك في بلدو8 

برجنبية على بلنحو بلتالي:

بملوبلح  وتصدير  بستي4بد   •

وبلفاكهة وبرسناك وبلزيوت وبلزهول 

جنيع  وكذلك  صلة  ذبت  ومنتجات 

شبه  أو  بلجاهزة  بلعامة  برغذية 

بملصنعة.

بملقر   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

75،شالع آنفا زنقة كلوس   : بلرئي�شي 

108ب  شقة  دي بروفانس بلطابق9 

بلدبل   (0370  - بلبيضاء       بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة: 99 سنة.

 100.000 ويبلغ لأسنا8 بلشركة 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلغالي  هشام  بلسيد   بلسيد 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .
مجلس  أعضاء  أو  بملتصرفون   

بلرقابة: 
بلغالي  هشام  بلسيد   بلسيد 
عنوبنه)ب)  بلوحيد  مسي4  بصفته)ب) 
 16 4 بلرقم  1) بلطابق  ضحى بلوفاء 

90100 طنجة بملغرب
مربقب أو مربقبي بلحسابات :

)ب) بلغالي  هشام  بلسيد   بلسيد 
عنوبنه)ب)  بلوحيد  مسي4  بصفته 
 16 4 بلرقم  1) بلطابق  ضحى بلوفاء 

90100 طنجة بملغرب
برسا�شي  بلنظام  مقتضيات 
توزيع  و  بالحتياطي  بتكوين  بملتعلقة 

برلباح :
بلحتياطي  وتكوين  باللباح  توزيع 
بملسي4  لصالح  بلعام  لبح  حسب 

بلوحيد.
بملنصوص  بلخاصة  بإلمتيازبت 

عليها لكل شخص :
لصالح بملسي4 بلوحيد.

بقبو8  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  بملخو8  برشخاص 
برسهم وتعيين جهاز بلشركة بملخو8 

له بلبث في طلبات بلقبو8 :
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749617.

88(I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

EL JA ENGRAISSEMENT
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°(7
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
EL JA ENGRAISSEMENT شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل والد 

معنر لحوبزة بلغربية  بوالد سعيد - 

6000) سطات بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

6065

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 يونيو   (6

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 EL JA  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.ENGRAISSEMENT

تسنين   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعجو8.

: دوبل والد  عنوبن بملقر بالجتناعي 

 - بوالد سعيد  معنر لحوبزة بلغربية  

6000) سطات بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلحسناوي  جنيلة  بلسيدة 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلحسناوي  جنيلة  بلسيدة 
عنوبنه)ب) لقم 3 زنقة بكرب حي بملحيط  

10999 بلرباط بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلحسناوي  جنيلة  بلسيدة 
عنوبنه)ب) لقم 3 زنقة بكرب حي بملحيط 

10999 بلرباط بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 4   11 بتاليخ  بالبتدبئية بسطات  

0)0) تحت لقم 0)/1065.

884I

FINANCES.NET

 BLUE MANGO SOFTWARE
MAROC S.A.R.L AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

حل شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 BLUE MANGO SOFTWARE
MAROC S.A.R.L AU  شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي   تجزئة 
أكدب8 ,43 شالع جبل تازكا, عنالة 
لقم )0, بلرباط - 10090 بلرباط 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.136581

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 
 (0(0 يناير   30 في  بإلستثنائياملؤلخ 
مسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 
 BLUE محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
 MANGO SOFTWARE MAROC
S.A.R.L AU   مبلغ لأسنالها 0.000) 
بإلجتناعي    مقرها  وعنوبن  دلهم 
تازكا,  شالع جبل   43, أكدب8  تجزئة 
 10090  - بلرباط   ,0( لقم  عنالة 
بكربهات   :  8 نتيجة  بملغرب  بلرباط 

مالية.
تجزئة  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
عنالة  تازكا,  جبل  شالع   43, أكدب8 
بلرباط   10090  - بلرباط   ,0( لقم 

بملغرب. 
و عين:

و  بلزعيمي  محند    بلسيد)ة) 
عنوبنه)ب) 43 زنقة جبل تازبكا بكدب8 
بملغرب  بلرباط   10000   ( شقة 

كنصفي )ة) للشركة.
بلحدود  بإلقتضاء  وعند   
بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 
تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 
بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية.
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باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 4   07 بتاليخ  بالرباط   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 106447.

886I

بملركز بلجهوي لالستثنال لجهة دلعة تافياللت ملحقة 

ولزبزبت

SOCIÉTÉ »SSLTRAV«

SARL AU 
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بملركز بلجهوي لالستثنال لجهة دلعة 

تافياللت ملحقة ولزبزبت

شالع موالي لشيد عنالة دبدس 

بلطابق بالو8 ولزبزبت، 45000، 

ولزبزبت بملغرب

 SOCIÉTÉ »SSLTRAV « SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم1 

عنالة 47/46 شالع محند بلخامس 

تجزئة بملركز - 45000 ولزبزبت 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

11065

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   0(

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ »SSLTRAV « SARL AU

بلبناء   *  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وبالشغا8 بملختلفة 

* بلتصدير وبالستي4بد 

* بملساومة .

لقم1   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
شالع محند بلخامس   46/47 عنالة 
ولزبزبت   45000  - بملركز  تجزئة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلسيد صالحي خاليد  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بلسيد صالحي خاليد  
مركز ملقى بلويدبن  65403 تاوليرت  

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلسيد صالحي خاليد  
مركز ملقى بلويدبن  65403 تاوليرت  

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (0 بتاليخ  بولزبزبت   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم -.
888I

بندلو كيلتي4

اندرو كيلتير
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ANDRO CULTURE
بقامة بلعزيزية شالع لويوم بلعربية 
بلسعودية بلطابق 3 لقم 0) طنجة ، 

tanger maroc ،90000
بندلو كيلتي4 شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بقامة  

بلعزيزية شالع لويوم بلعربية 
بلسعودية بلطابق  3 لقم 0) - 

 mundodeconta415@gmail.com
طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
107651

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   09

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
بندلو   : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

كيلتي4.
تسويق   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملنتجات بلزلببعية.
بقامة    : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلعربية  لويوم  شالع  بلعزيزية 
 -  (0 لقم   3 بلطابق   بلسعودية 
 mundodeconta415@gmail.com

طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 60   : بلسيد عبد هللا بليون�شي  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 10   : بليون�شي   بلحسن  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 10   : بليون�شي   هاجر  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 10   : بليونو�شي  لحنة  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 10   : بليونو�شي   بما8  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد عبد هللا بليون�شي  عنوبنه)ب) 
بلقوص بلقضر بلكبي4 90000 بلقضر 

بلكبي4 بملغرب.
بلسيد بلحسن بليون�شي عنوبنه)ب) 
بلقوص بلقضر بلكبي4 90000 بلقضر 

بلكبي4 بملغرب.
عنوبنه)ب)  بلسيد هاجر بليون�شي  
بلقوص بلقضر بلكبي4 90000 بلقضر 

بلكبي4 بملغرب.
بلسيد لحنة بليونو�شي عنوبنه)ب) 
بلقوص بلقضر بلكبي4 90000 بلقضر 

بلكبي4 بملغرب.
بلسيدة بما8 بليونو�شي  عنوبنه)ب) 
بلقوص بلقضر بلكبي4 90000 بلقضر 

بلكبي4 بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد عبد هللا بليون�شي  عنوبنه)ب) 

بلقوص بلقضر بلكبي 90000 بلقضر 

بلكبي4 بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 4   08 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 4483.

890I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

BONOCALL
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI

 av. Abou Bakr Arrazi n°8 ،

90000، Tanger MAROC

BONOCALL شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

مسنانة، بلطابق برل�شي، تجزئة 
لقم 6989 ،أمام سوق بلقرب طنجة 

90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

108937

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (3

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BONOCALL

غرض بلشركة بإيجاز : مركز ندبء.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

تجزئة  برل�شي،  بلطابق  مسنانة، 
لقم 6989 ،أمام سوق بلقرب طنجة 

90000 طنجة بملغرب.
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أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 100   : بونوبشة  بلحسن  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد بلحسن بونوبشة عنوبنه)ب) 
بل 4بنص ) زنقة باللز لقم 14 90000  

طنجة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد بلحسن بونوبشة عنوبنه)ب) 
بل 4بنص ) زنقة باللز لقم 14 90000  

طنجة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   16 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 5574.

89(I

CABINET HAMDI

 GMF POMPAGE ET 
ASSAINISSEMENT

إعالن متعدد بلقربلبت

CABINET HAMDI

 Avenue Hassane II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca

maroc

 GMF POMPAGE ET 

ASSAINISSEMENT »شركة  

بملساهنة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: )8 مكرل 

شالع لال ياقوت - 0 بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.71(55

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 10 أكتوبر 017)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 

إلئ  بلشركة  لأسنا8  خفض  مايلي: 

3.000.000

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
للشركة  بلقانوني  بلشكل  تحويل 
من شركة بملساهنة إلى شركة ذبت 

مسؤولية محدودة
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
تي4يز  مالي  بلسيدة  بملسي4ة  تعيين 

بينيالد  جيهان ألملة بن سعيد
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

تعديل بلنظام برسا�شي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم ---: بلذي ينص على مايلي: 

تعديل بلنظام برسا�شي
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 19 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750333.

894I

بملركز بلجهوي لالستثنال لجهة دلعة تافياللت ملحقة 

ولزبزبت

SOCIÉTÉ »SJGC « SARL AU 
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بملركز بلجهوي لالستثنال لجهة دلعة 
تافياللت ملحقة ولزبزبت

شالع موالي لشيد عنالة دبدس 
بلطابق بالو8 ولزبزبت، 45000، 

ولزبزبت بملغرب
 SOCIÉTÉ »SJGC « SARL AU 

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم1 
عنالة 47/46 شالع محند بلخامس 

تجزئة بملركز - 45000 ولزبزبت 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
11069

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   08
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ »SJGC « SARL AU
بلبناء   *  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وبالشغا8 بملختلفة 
* بلتصدير وبالستي4بد 

* بملساومة .
لقم1   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
شالع محند بلخامس   46/47 عنالة 
ولزبزبت   45000  - بملركز  تجزئة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد جنفي عيد بملجيد  :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بملجيد   عيد  جنفي  بلسيد 
 65403 بلت4كي   بوالد  حي  عنوبنه)ب) 

تاوليرت بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بملجيد   عيد  جنفي  بلسيد 
 65403 بلت4كي   بوالد  حي  عنوبنه)ب) 

تاوليرت بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (0 بتاليخ  بولزبزبت   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم -.
895I

FIDEURA

CHAIBAR ALUME
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

FIDEURA
 Avenue HASSAN 1er ,

 Résidence ANNASR II, IMM. D.
TEMARA ، 12000، تنالة بملغرب
CHAIBAR ALUME  شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي : بقعة 
لقم 5، تجزئة عالء، عين بعتيق، - 

040)1 تنالة بملغرب.

قفل بلتصفية
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

.1(7019

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

0)0) تقرل حل  15 شتن 4  بملؤلخ في 

ذبت  شركة    CHAIBAR ALUME

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

 100.000 لأسنالها  مبلغ  بلوحيد 

دلهم وعنوبن مقرها بإلجتناعي بقعة 
 - عين بعتيق،  تجزئة عالء،   ،5 لقم 

040)1 تنالة بملغرب نتيجة لتصفية 

مبكرة.

و عين:

و  شيبال  سعيد    بلسيد)ة) 

بعتيق  عين  لكابيين،  دوبل  عنوبنه)ب) 

)ة)  كنصفي  بملغرب  تنالة   1(040

للشركة.

و قد تم بنعقاد بلجنعية بلختامية 

بقعة  وفي   (0(0 شتن 4   15 بتاليخ 
 - عين بعتيق،  تجزئة عالء،   ،5 لقم 

040)1 تنالة بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   1( بتاليخ  بالبتدبئية بتنالة  

0)0) تحت لقم 4107.

897I

PF EXPERTS

L&O RESORTS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS

)3 زنقة ببن عطية, عنالة بنعبد 

بلربزق , كليز مربكش ، 40000، 

مربكش بملغرب

L&O Resorts شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بف 

إكسبي4 )3 زنقة ببن عطية جليز. - 

40000 مربكش بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

107(83

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   17

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 L&O  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.Resorts

بقتناء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالبت ومحاالت تجالية وتشغيلها أو 

تأجي4ها..

بف   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 - زنقة ببن عطية جليز.   3( إكسبي4 

40000 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 CTY ANALYTICS :  100 بلشركة

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

 CTY ANALYTICS بلشركة 

زنقة ببن   3( بف إكسبي4  عنوبنه)ب) 

عطية جليز. 40000 مربكش بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد بنعبد بلربزق بدل عنوبنه)ب) 

 40000 جليز.  عطية  ببن  زنقة   3(

مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

16 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116387.

899I

gest consultants

ALLIANCE COM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

خفض لأسنا8 بلشركة

gest consultants
15 زنقة بلقا�شي إلياس بملعاليف 

بلدبل بلبيضاء، 0100)، بلدبل 
بلبيضاء بملغرب

ALLIANCE COM شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 33 زنقة 
بلبنن ط 4 شقة 15 - 0130) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.
خفض لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي -.
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   (0(0 أكتوبر   0( في  بملؤلخ 
بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  خفض 
من  أي  دلهم«   990.000« قدله 
 10.000« إلى  دلهم«   1.000.000«
عدد   تخفيض   : طريق  عن  دلهم« 

برسهم.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749878.
901I

GHIZLANE DOUBLANE

 MAZAGAN USINAGE
MECANIQUE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
لقم 5 عنالة بلعبدي شالع محند 
بلسادس ، 4000)، بلجديدة بملغرب

 MAZAGAN USINAGE
MECANIQUE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
 RUE 67 وعنوبن مقرها بإلجتناعي
 AZIZ BELLAL 2EME ETG N° 3
MAARIF - 27000 بلد\بل بلبيضاء 

ببملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

476035

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (5

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

 MAZAGAN USINAGE  :

.MECANIQUE

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

.FABRICATION MECANIQUE

 RUE 67  : عنوبن بملقر بالجتناعي 

 AZIZ BELLAL (EME ETG N° 3

بلبيضاء  بلد\بل   MAARIF - 27000

ببملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد بيالي ببربهيم :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 500 بلسيد لفريخ عبد بلحنيد :  

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  ببربهيم  بيالي  بلسيد 

بسناعيل   سيدي  بلخزبعلة  دوبل 

4000) بلجديدة بملغرب.

بلحنيد  عبد  لفريخ  بلسيد 

بلحسن  موالي  شالع   18 عنوبنه)ب) 

بلجريفات  46000 بسفي بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  ببربهيم  بيالي  بلسيد 

بسناعيل   سيدي  بلخزبعلة  دوبل 

4000) بلجديدة بملغرب

بلحنيد  عبد  لفريخ  بلسيد 

18شالع موالي بلحسن  عنوبنه)ب)   

بلجريفات 46000 بسفي بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 4306).

903I

hk audit

 UNITED TRADING
SERVICES

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

hk audit
 BD lalla yakout n°149 4eme

 etg n°111 ، 20000، casablanca
maroc

 UNITED TRADING SERVICES
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لياض 
بلشالالت س ج ه 11 عنالة 7 

بلطابق سفلي بملحندية - 8830) 
بملحندية بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
(6345

 01 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 شتن 4 
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.UNITED TRADING SERVICES
تجالة    : بإيجاز  بلشركة  غرض 
تصدير و بستي4بد و توزيع جنيع موبد 

بلبناء.
لياض   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلشالالت س ج ه 11 عنالة 7 بلطابق 
بملحندية   (8830  - سفلي بملحندية 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : بلسيدة بمنة عنول 

بقينة 100 دلهم للحصة .
بلسيد ياسر بنسعيد :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
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عنوبنه)ب)  عنول  بمنة  بلسيدة 
بملدينة   0( شقة   46 كولف سيتي ع 
بلخضربء بوسكولة بلنوبصر بلبيضاء 

)718) بلدبلبلبيضاء بملغرب.
عنوبنه)ب)  بنسعيد  ياسر  بلسيد 
بملدينة   0( شقة   46 كولف سيتي ع 
بلخضربء بوسكولة بلنوبصر بلبيضاء 

)718) بلدبلبلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  عنول  بمنة  بلسيد 
بملدينة   0( شقة   46 كولف سيتي ع 
بلخضربء بوسكولة بلنوبصر بلبيضاء 

)718) بلدبلبلبيضاء بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  باملحندية   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 1333.

905I

gest consultants

ALLIANCE COM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

بستنربل نشاط بلشركة

gest consultants
15 زنقة بلقا�شي إلياس بملعاليف 

بلدبل بلبيضاء، 0100)، بلدبل 
بلبيضاء بملغرب

ALLIANCE COM »شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: 33 
زنقة بلبنن ط 4 شقة 15 - - بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.
»بستنربل نشاط بلشركة«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: -.
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
تقرل ما   (0(0 أكتوبر   05 بملؤلخ في 

يلي:
1.    قربل بعدم حل بلشركة لغم 

بلخسائر بملسجلة.
بلشركة  لأسنا8  تخفيض      .(

بنبلغ يساوي 990.000 دلهم
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 749879.

907I

ADVISORIS

 AFRIQUE GRIMONPREZ
 INTERNATIONAL LOGISTIC

SARL
»par abréviation »AGIL 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تجديد مدة مزبولة مهام بملسي4ين

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

 AFRIQUE GRIMONPREZ
 INTERNATIONAL LOGISTIC
 »SARL par abréviation »AGIL
»شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: شالع 

بملوحديس مالينا تـول كريستا8 1، 
بلطابق 10 - - بلدبل بلبيضاء بملغرب.
»تجديد مدة مزبولة مهام بملسي4ين«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.4(6771
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 01 يوليوز 0)0)
مهام  مزبولة  مدة  تجديد  تقرل 
مهامه  مزبولة  مدة  ملدة:  بملسي4ين 
بلعام  بلجنع  بنعقاد  بتاليخ  تنتهي 

بلسنوي 31.)1.))0) سنوبت.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3)7499.
909I

بلعيون بستشالبت

JDOUDELEC
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بلعيون بستشالبت
لقم 31 شالع بالمي4 موالي عبد هللا ، 

70000، بلعيون بملغرب
JDOUDELEC شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
بلنعيم زنقة ببن صالح عقال عدد 

5465/17) - 70000 بلعيون بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
33479

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   14
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.JDOUDELEC
: مقاو8 في  غرض بلشركة بإيجاز 
بلبناء وكل ما يتعلق بالبناء وبالشغا8 
بلعامة  وبلتجالة  وبلنقل  بلعامة 

وبالست4بد....
تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
عدد  عقال  صالح  ببن  زنقة  بلنعيم 
5465)/17 - 70000 بلعيون بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد سيف هللا مجاهد :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
مجاهد  هللا  سيف  بلسيد 
عنوبنه)ب) حي بلوحدة زنقة بمحاميد 
 70000 بلسنالة    03 لقم  بلغزالن 

بلعيون بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
مجاهد  هللا  سيف  بلسيد 
عنوبنه)ب) حي بلوحدة زنقة بمحاميد 
 70000 بلسنالة    03 لقم  بلغزالن 

بلعيون بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 19 أكتوبر 

0)0) تحت لقم    490).

911I

NADOFISC SARL

MARIAMEL TRANS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

NADOFISC SARL

شالع 3 مالس زنقة قرطبة عنالة 

7 شقة لقم ) بلناضول ، 000)6، 

بلناضول بملغرب

MARIAMEL TRANS شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بلساقية بلحنربء - 000)6 بلناضول 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.11981

بلشريك  قربل  بنقت�شى 

 (0(0 أكتوبر   06 في  بلوحيدبملؤلخ 

مسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

MARIAMEL TRANS  مبلغ لأسنالها 

مقرها  وعنوبن  دلهم   100.000

 - بإلجتناعي شالع بلساقية بلحنربء 

 : بلناضول بملغرب نتيجة 8   6(000

حل بلشركة و توقف نشاطها بصفة 

نهائية.

شالع  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
بلناضول   6(000  - بلساقية بلحنربء 

بملغرب. 

و عين:

بلوهابي  بلرحيم   عبد  بلسيد)ة) 

 6(0(6  (0 لقم  توينة  عنوبنه)ب)  و 

بلناضول بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

بلحدود  بإلقتضاء  وعند   

بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 

تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 

بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 13 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

و   3355 لقم  تحت   (0(0 أكتوبر 

.3356

913I
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FIDINO CONSEIL

LUXE PARE-BRISE
إعالن متعدد بلقربلبت

FIDINO CONSEIL
 N°11 RUE AZIZ BELLAL 5EME

 ETAGE MAARIF CASABLANCA ،
20330، CASABLANCA MAROC
LUXE PARE-BRISE »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: لقم 11 
زنقة عزيز بال8 بلطابق بلخامس 
بملعاليف - 0330) بلدبلبلبيضاء 

بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 
.336077

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 1) شتن 4 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بستقالة مسي4 بلشركة بلسيد حنزة 

خنوس
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
على  ينص  بلذي   :14 لقم  بند 
ومن بآلن فصاعًدب   : بملسي4ين  مايلي: 
غريب  ببربهيم  بلسيد  تعيين  يتم   ،
غي4  لفت4ة  للشركة  وحيدب  مسي4ب 

محدودة.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 43)750.
915I

بولت4ب تكنيك

باملا كومباني
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بولت4ب تكنيك
بل 4نو�شي شالع صهيب بلرومي لقم 
95 بلدبل بلبيضاء ، 0610)، بلدبل 

بلبيضاء بملغرب
باملا كومباني شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بقامة 

بلتقدم مجنوعة 17 بلطابق ) 

سيدي بل 4نو�شي  - 0600) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

4564(7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 يناير   30

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

باملا   : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

كومباني.

بستي4بد   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وبلتنظيف  بلصيانة  موبد  توزيع  و 

وبلتجنيل.

بقامة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 ( بلطابق   17 مجنوعة  بلتقدم 

بلدبل   (0600  - بل 4نو�شي   سيدي 

بلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

أكطيب  بملجيد  عبد  بلسيد 

دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

أكطيب  بملجيد  عبد  بلسيد 

عنوبنه)ب) تجزءة بوالد طالب زنقة 13 
لقم 8 شقة )0 طابق 01 عين بلشق 

0470) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

أكطيب  بملجيد  عبد  بلسيد 
 0( شقة   8 لقم   13 زنقة  عنوبنه)ب)  

بلدبل   (0470 عين بلشق   01 طابق 

بلبيضاء بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

ف 4بير 0)0) تحت لقم 730407.

917I

بلعيون بستشالبت

PHARMACIE AMRHARHE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بلعيون بستشالبت
لقم 31 شالع بالمي4 موالي عبد هللا ، 

70000، بلعيون بملغرب
 PHARMACIE AMRHARHE

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 33 
شالع بالمي4 موالي عبد هللا  - 70000 

بلعيون بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
33493

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   (0
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PHARMACIE AMRHARHE
ما  كل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
يتعلق بنشاط بلصيدلة وبيع وشربء  
بلطبية  وبالدوبت  وبملعدبت  بالدوية 

وبلشبه بلطبية.... .
 33 لقم   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
شالع بالمي4 موالي عبد هللا  - 70000 

بلعيون بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوستة  بيوب  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بوستة  بيوب  بلسيد 

 30 تجزئة   0( حي بملسي4ة شقة لقم 

70000 بلعيون بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بوستة  بيوب  بلسيد 

 30 تجزئة   0( حي بملسي4ة شقة لقم 

70000 بلعيون بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 0) أكتوبر 

0)0) تحت لقم 509).

919I

HORICOM

SOCIETE RIL PROMO
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE RIL PROMO شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي عنالة 1 

شقة ) بلطابق 1 تجزئة بلنصر شالع 

محند بلخامس - 50000 مكناس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

50985

 17 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  

بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 شتن 4 

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SOCIETE RIL PROMO
بإلنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعقالي.
 1 عنالة   : عنوبن بملقر بالجتناعي 
شقة ) بلطابق 1 تجزئة بلنصر شالع 
مكناس   50000  - بلخامس  محند 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  ماللي  بلطيب  بلسيد 
  6(999 شالع عال8 بلفا�شي بلعروي 

بلناظول بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  ماللي  بلطيب  بلسيد 
  6(999 شالع عال8 بلفا�شي بلعروي 

بلناظول بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
14 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  

0)0) تحت لقم )6)3.
9(1I

Aziz DJEBLI COMPTABLE  

HIJAB IMMO SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE
 Residence Noha immeuble
 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc
HIJAB IMMO SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 46 شالع 
بلزلقطوني بلطابق بلثاني بلشقة 6 - 

0000) بلدبلبلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

46(083

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 يونيو   03

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 HIJAB  : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها 

.IMMO SARL

بالنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعقالي.

46 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 

بلزلقطوني بلطابق بلثاني بلشقة 6 - 

0000) بلدبلبلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد عبدبلرحيم حجاب :  900 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد عبدبلصند حجاب :  100 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

حجاب  بلرحيم  عبد  بلسيد 

موالي  بالمي4  زنقة   10 عنوبنه)ب) 

عبدهللا )0)6) برشيد بملغرب.

حجاب  عبدبلصند  بلسيد 

بلقريعة    16 بلزنقة   5 عنوبنه)ب) 

5350) وبد زم بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

حجاب  عبدبلرحيم  بلسيد 

موالي  بالمي4  زنقة   10 عنوبنه)ب) 

عبدهللا )0)6) برشيد بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 - بتاليخ  بلبيضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم -.

9(3I

موثق

EL MODAM
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

موثق
18 زبوية شالع يعقوب بملنصول و 
زنقة خالد بن وليد طابق 1 لقم 
شقة 05 جليز مربكش، 40000، 

مربكش بملغرب
EL MODAM شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
 GUELIZ, وعنوبن مقرها بإلجتناعي

 70, Boulevard AL Mansour
EDDAHBI مربكش 40000 مربكش 

بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.11757

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تنت   (0(0 يوليوز   08 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
تفويت بلسيد )ة) بسامة بلفاطمي 
 (0 أصل  من  بجتناعية  حصة   (0
كنا8  )ة)  بلسيد  لفائدة   حصة 

بلفاطمي بتاليخ 07 يوليوز 0)0).
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
19 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 6743.
9(5I

FISCALITY CONSULTING CENTER

OPTO VISION
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
OPTO VISION شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي أزلي 
بلجنوبي لقم 707 مربكش - 40000 

مربكش بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.39099

بلشريك  قربل  بنقت�شى 
 (0(0 شتن 4   09 في  بلوحيدبملؤلخ 
مسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 
لأسنالها  مبلغ    OPTO VISION
مقرها  وعنوبن  دلهم   100.000
 707 لقم  بلجنوبي  أزلي  بإلجتناعي 
بملغرب  مربكش   40000  - مربكش 

نتيجة 8 : رسباب خاصة.
أزلي  ب  بلتصفية  مقر  وحدد 
 40000  - 707 مربكش  بلجنوبي لقم 

مربكش بملغرب. 
و عين:

و  بحند  بلهوبلية    بلسيد)ة) 
 707 لقم  بلجنوبي  أزلي  عنوبنه)ب) 
بملغرب  مربكش   40000 مربكش 

كنصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
16 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116366.
9(6I

CSN MAROC

خلودي ترانس
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

خلودي تربنس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 1537 
مكرل صوكوما 1 مربكش - 40150 

مربكش بملغرب.
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لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.99143

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تم   (0(0 أكتوبر   09 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 

من  أي  دلهم«   1.000.000«

 1.100.000« إلى  دلهم«   100.000«

تقديم حصص    : عن طريق  دلهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

19 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116433.

9(8I

بمغال عبد بلغافول

AUTO 3AMO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

بمغال عبد بلغافول

شالع بلجيش بمللكي بقامة بلنول لقم 

1 بلطابق بالو8 تطوبن ، 93000، 

تطوبن بملغرب

AUTO 3AMO شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

بوسافو شالع محند بنونة بقامة 

بلسالم ) بلطابق بالل�شي  لقم ) 

تطوبن  - 93000 تطوبن بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(7755

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   0(

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 AUTO : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.3AMO

بيع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلسيالبت بملستعلنة.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بقامة  بنونة  محند  شالع  بوسافو 
 ( لقم  بالل�شي   بلطابق   ( بلسالم 

تطوبن  - 93000 تطوبن بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 50   : محند  خرشيش  بلسيد 

حصة بقينة 1.000 دلهم للحصة .
بلسيد خرشيش بنوبل :  50 حصة 

بقينة 1.000 دلهم للحصة .
 50  : محند  خرشيش  بلسيد   

بقينة 1.000 دلهم.
بلسيد خرشيش بنوبل : 50 بقينة 

1.000 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد خرشيش محند عنوبنه)ب) 
دوبل وزين تنروت باب برد شفشاون 

91000 شفشاون  بملغرب.
عنوبنه)ب)  بنوبل  خرشيش  بلسيد 
دوبل وزين تنروت باب برد شفشاون 

91000 شفشاون بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلسيد بمرزكيو لضوبن عنوبنه)ب) 
مرتيل   93150 مرتيل  بلسوبني  حي 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بتطوبن  بتاليخ 13 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 4730.
930I

بلعيون بستشالبت

VADUZ SOUTH MOROCCO
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بلعيون بستشالبت
لقم 31 شالع بالمي4 موالي عبد هللا ، 

70000، بلعيون بملغرب
  VADUZ SOUTH MOROCCO
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

بلوحدة 1 زنقة مكناس لقم 153 - 
70000 بلعيون بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
33495

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   14
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. VADUZ SOUTH MOROCCO
: مقاو8 في  غرض بلشركة بإيجاز 
بلبناء وكل ما يتعلق بالبناء وبالشغا8 
بلعامة  وبلتجالة  وبلنقل  بلعامة 

وبالست4بد.....
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 -  153 زنقة مكناس لقم   1 بلوحدة 

70000 بلعيون بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
كلياطي  بلصند  عبد  بلسيد 
دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
كلياطي  بلصند  عبد  بلسيد 
بلوطية   بملحيط  حي  عنوبنه)ب) 

000)8 طانطان بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
كلياطي  بلصند  عبد  بلسيد 
بلوطية   بملحيط  حي  عنوبنه)ب) 

000)8 طانطان بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 0) أكتوبر 

0)0) تحت لقم 510).

931I

JURIS LEGAL

IMPEX EXTRA
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

IMPEX EXTRA شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 67, زنقة 

عزيز بال8، بلطابق ), بلرقم 3 - 

بملعالف - 0000) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

475693

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (5

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 IMPEX : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.EXTRA

تسويق   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملنتجات بلغذبئية و بلزلبعية..

 ,67  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بلرقم   ,( بلطابق  بال8،  عزيز  زنقة 

بلدبل بلبيضاء   (0000  - بملعالف   -  3

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : مقدوح  بال8  بلسيد 
حصة بقينة 10 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  مقدوح  بال8  بلسيد 
 90000  3 لقم   85 حي بوحوت زنقة 

طنجة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  مقدوح  بال8  بلسيد 
 90000  3 لقم   85 حي بوحوت زنقة 

طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم -.
93(I

MIMOFID SARL AU

MACOUTURE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

MIMOFID SARL AU
)4 حي مسرول 1 تنالة ، 0)0)1، 

تنالة بملغرب
MACOUTURE شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 3 
بلرميلية سيدي يحيى زعي4 تنالة - 
)15)1 سيدي يحيى زعي4 بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
131019

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   01
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MACOUTURE

-خياطة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وصنع وتحويل جنيع أصناف بملالبس 

بلرجالية وبلنسائية وبرطفا8
  - تدبو8

  -أعنا8 مختلفة

-بستي4بد و تصدير.
 3 لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 - تنالة  زعي4  يحيى  سيدي  بلرميلية 

)15)1 سيدي يحيى زعي4 بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيدة حسنة بالدلي�شي :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بالدلي�شي  حسنة  بلسيدة 

عنوبنه)ب) دوبل بهل بلحالث لقم 557 

0)0)1  تنالة بملغرب. تنالة  

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بالدلي�شي  حسنة  بلسيدة 

عنوبنه)ب) دوبل بهل بلحالث لقم 557 

0)0)1  تنالة بملغرب تنالة  

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   19 بتاليخ  بالبتدبئية بتنالة  

0)0) تحت لقم 44)1.

933I

gest consultants

ALLIANCE COM
إعالن متعدد بلقربلبت

gest consultants

15 زنقة بلقا�شي إلياس بملعاليف 

بلدبل بلبيضاء، 0100)، بلدبل 

بلبيضاء بملغرب

ALLIANCE COM »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: 33 زنقة 

بلينن طابق 4 شقة 15 - - بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: -.
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 09 أكتوبر 0)0)
تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم -1: بلذي ينص على مايلي: 
بيع جنيع بلحصص بالجتناعية من 
 50 بلشربيبي  حلينة  بلسيدة  طرف 
50 حصة  حصة بجتناعية و كدلك 
بجتناعية للسيد نبيل بمريني لفائدة 

بلسيد بوبكر بلولدي
على  ينص  بلذي   :2- لقم  قربل 
بلسيدة   : مسي4ين  بستقالة  مايلي: 
حلينة بلشربيبي و بلسيد نبيل بمريني 
و تعيين بلسيد  بوبكر بلولدي كنسي4 

جديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
بند لقم -1: بلذي ينص على مايلي: 
حصة   100 بوبكر بلولدي:   بلسيد  

بجتناعية 
بند لقم -2: بلذي ينص على مايلي: 
محدلدة  شركة  بلى  بلشركة  تحويل 

بملسؤولية بشريك وحيد
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (0 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750587.
935I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

ECOLE ANDRE DE CHENIER
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تغيي4 تسنية بلشركة

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF
 (RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC
 ECOLE ANDRE DE CHENIER
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بالجتناعي كلنت4 3.5 
طريق سيدي بوزيد  - 46000 بسفي 

بملغرب.
تغيي4 تسنية بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
(675

 بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم تغيي4   (0(0 شتن 4   08 بملؤلخ في 
 ECOLE ANDRE« تسنية بلشركة من

 ECOLE PRIVE« إلى »DE CHENIER

 DE LA FONDATION MARIA

. »JOSE

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   19 بتاليخ  بالبتدبئية بآسفي  

0)0) تحت لقم 099).

936I

موثقة

6 شالع بلنخيل بقامة لياض سندس 

) بلطابق ) بلشقة )1 حي بلرياض 

-بلرباط ، 100500، بلرباط بملغرب

  LE REPERE GOURMAND

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

 la وعنوبن مقرها بإلجتناعي

 marina Morocco Bab al Bahr

 Bablamrissa lot 3 Imm D

 Magasin C 13 et Magasin C 15

salé - 11004 سال بملغرب.

تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(5087

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (0(0 شتن 4   0( في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

عبدبلكريم  )ة)  بلسيد  تفويت 

بجتناعية  حصة   1.500 بملحر�شي  

لفائدة   حصة   3.000 أصل  من 

 0( بتاليخ  بلسيد )ة) سعيد هن�شي  

شتن 4 0)0).

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

أكتوبر   15 بتاليخ  بسال   بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم 1))35.

937I
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بمغال عبد بلغافول

H.M.S CAR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

بمغال عبد بلغافول
شالع بلجيش بمللكي بقامة بلنول لقم 
1 بلطابق بالو8 تطوبن ، 93000، 

تطوبن بملغرب
H.M.S CAR شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 81 زنقة 6 
شالع جبل بويبالن بلطابق بالل�شي 

تطوبن - 93000 تطوبن بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(7773
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   06
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 H.M.S : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.CAR
كربء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلسيالبت بدون سائق.
زنقة   81  : عنوبن بملقر بالجتناعي 
6 شالع جبل بويبالن بلطابق بالل�شي 

تطوبن - 93000 تطوبن بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد بلحدبد محند :  50 حصة 

بقينة 1.000 دلهم للحصة .
50 حصة    : بلسيد بلحدبد سليم 

بقينة 1.000 دلهم للحصة .
 بلسيد بلحدبد محند : 50 بقينة 

1.000 دلهم.
بقينة   50  : بلسيد بلحدبد سليم 

1.000 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  محند  بلحدبد  بلسيد 
شفشاون   برد  باب  ماشت  دوبل 

91000 شفشاون بملغرب.
عنوبنه)ب)  سليم  بلحدبد  بلسيد 
شالع تالجيست زنقة 06 ط 04 شقة 

01 تطوبن 93000 تطوبن بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بوغيت  ميلود  بلسيد 
ط   1( لقم  ب  زنقة  بالدقية  شالع 
تطوبن   93000 تطوبن  بلطوببل   3

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بتطوبن  بتاليخ 14 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 4745.

938I

ETS COMPTA HOUSE

AQQAOUSLAM TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

 AQQAOUSLAM TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بعوير 
سيدي يحيى بساعد خنيفرة - 

54000 خنيفرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

3507
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   18
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.AQQAOUSLAM TRAVAUX
بالشغا8   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة -نقل بلسلع-بملفاوضة.

بعوير   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 - خنيفرة  بساعد  يحيى  سيدي 

54000 خنيفرة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد بزوهري حدو :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
 500   : محند  بزوهري  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  حدو  بزوهري  بلسيد 
سيدي يحيى بساعد خنيفرة 54000 

خنيفرة بملغرب.
عنوبنه)ب)  محند  بزوهري  بلسيد 
بساعد  يحيى  سيدي  بحيند  بيت 

خنيفرة 54000 خنيفرة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  محند  بزوهري  بلسيد 
بساعد  يحيى  سيدي  بحيند  بيت 

خنيفرة 54000 خنيفرة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بخنيفرة  بتاليخ 14 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 65).

939I

كنفوب

لوركا كفي
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

كنفوب
 Angle Rue OMAR IBN EL

 KHATTAB et RUE MUSTAPHA
 ،ARRAFII IMM B N° 6 ، 14000

بلقنيطرة بملغرب
لولكا كفي شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طول بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 9 زبوية  

شالع بحند شوقي و مصطفى لبفعي  
- بلقنيطرة - 0)140 بلقنيطرة 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.363(5

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

بإلستثنائياملؤلخ في 08 يوليوز 0)0) 

بملسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 

مبلغ لأسنالها  بملحدودة لولكا كفي  

مقرها  وعنوبن  دلهم   100.000
بحند  شالع  زبوية    9 بإلجتناعي 

بلقنيطرة   - شوقي و مصطفى لبفعي  

بلقنيطرة بملغرب نتيجة 8   140(0  -

: بقفا8 بعد تأثي4 جائحة كفيد 19 .
زبوية    9 و حدد مقر بلتصفية ب 

شالع بحند شوقي و مصطفى لبفعي  - 

بلقنيطرة - 0)140 بلقنيطرة بملغرب. 

و عين:

بلسيد)ة) خليل  صبال  و عنوبنه)ب) 
9 زبوية  شالع بحند شوقي و مصطفى 
بلقنيطرة   140(0 بلقنيطرة   - لبفعي  

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

بلحدود  بإلقتضاء  وعند   

بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 

تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 

بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (0 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

يوليوز 0)0) تحت لقم 1768.

940I

CW CONSULTING

SEMPER ANTICUS SARL AU
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

CW CONSULTING

 rue AL HOUDHOUD ، 15

20250، Casablanca Maroc

 SEMPER ANTICUS SARL AU

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

 rue 15 وعنوبن مقرها بإلجتناعي

 AL HOUDHOUD - 20250

Casablanca Maroc

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

411(03
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (018 يوليوز   (6

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SEMPER ANTICUS SARL AU

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 Commercialisation et conseil en

.alimentation

 15  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 rue AL HOUDHOUD - 20250

.Casablanca Maroc

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 Stephen William Baxter بلسيد

BURNETT :  100 حصة بقينة 100 

دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

 Stephen William Baxter بلسيد

 Résidence عنوبنه)ب)   BURNETT

 de L’Orée du Parc Immeuble B

 RDC Appt A1 Ain Diab 20180

.Casablanca Maroc

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

 Stephen William Baxter بلسيد

 Résidence عنوبنه)ب)   BURNETT

 de l’Orée du Parc Immeuble B

 RDC Appt A1 Ain Diab 20180

Casablanca Maroc

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 30 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

غشت 018) تحت لقم -.

941I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

FRUITFUL LANDS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

FRUITFUL LANDS شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

لودبية،بلطابق بالو8 لقم 54، حي 

بلحسني ،مربكش. - 40000 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

107111

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   17

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.FRUITFUL LANDS

-1دلبسة   : غرض بلشركة بإيجاز 

وبنجازبت مشروعات بلري بلزلبعي.

إنشاءبت  أو  أعنا8  -2مقاو8 

متنوعة.

-3إدبلة بملزبلع بلزلبعية.

وبملنتجات  بملعدبت  -4بجر 

بلزلبعية..

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

حي   ،54 لقم  بالو8  لودبية،بلطابق 

مربكش   40000  - ،مربكش.  بلحسني 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  
دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد بسناعيل سفيان :  1.000 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

سفيان  بسناعيل  بلسيد 
بلحوز تجزئة  نادي  بقامة  عنوبنه)ب) 
 40000 07 مربكش  بلصفصاف لقم 

مربكش بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
سفيان  بسناعيل  بلسيد 
بلحوز تجزئة  نادي  بقامة  عنوبنه)ب) 
 40000 07 مربكش  بلصفصاف لقم 

مربكش بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
)1 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 17)116.
943I

STE  FIDU  WHITE

TRANS LAGHRASE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

STE  FIDU  WHITE
 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،
65800، TAOURIRT MAROC

TRANS LAGHRASE شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 07 حي 

بملسي4ة  - 65800 تاوليرت بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.1051

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 06 أكتوبر 0)0) تم  تحويل  
للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
 65800  - حي بملسي4ة    07 »لقم  من 
حا�شي  »مركز  إلى  بملغرب«  تاوليرت 

بركان - 999)6 بلناضول  بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (0 بتاليخ  بتاوليرت   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 0)0)/65).

944I

ficotrad sarl

 STE HOLY AFRIQUE PRIVE

SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

 STE HOLY AFRIQUE PRIVE

SARL شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 31) 

س بلحي بملحندي  - 45000 ولزبزبت 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

11067

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   09

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.HOLY AFRIQUE PRIVE SARL

مؤسسة   : غرض بلشركة بإيجاز 

لتقديم دلوس بلدعم بملدل�شي.
عنوبن بملقر بالجتناعي : لقم 31) 

س بلحي بملحندي  - 45000 ولزبزبت 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد بقدير بدليس :  500 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .



عدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0))الجريدة الرسمية   15008

500 حصة    : بلسيد بمغال حاتم 
بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بدليس  بقدير  بلسيد 
 45000  944 لقم  بملحندي  بلحي 

ولزبزبت بملغرب.
حي  بلسيد بمغال حاتم عنوبنه)ب) 
زبكولة   47900  78 لقم  بلتضامن 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  زكرياء  بقبوش  بلسيد 
ولزبزبت   45000 بكضيف  بيت  حي 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
تحت   - بتاليخ  بولزبزبت   بالبتدبئية 

لقم -.
945I

بمغال عبد بلغافول

B.B.J.Y TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

بمغال عبد بلغافول
شالع بلجيش بمللكي بقامة بلنول لقم 
1 بلطابق بالو8 تطوبن ، 93000، 

تطوبن بملغرب
B.B.J.Y TRAVAUX شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي ظهر 

بلصول بزال لقم 5 تطوبن - 93000 
تطوبن بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
(7775

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   06
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 B.B.J.Y : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.TRAVAUX

بعنا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلبناء وبالشغا8 بملتنوعة.

ظهر   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 93000  - تطوبن   5 بلصول بزال لقم 

تطوبن بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
5) حصة    : بلسيد بلبقالي يونس 

بقينة 1.000 دلهم للحصة .
بلسيدة بلبقالي بثينة :  5) حصة 

بقينة 1.000 دلهم للحصة .
بلسيدة بلبقالي بسنة :  5) حصة 

بقينة 1.000 دلهم للحصة .
بلسيدة بيت بلعسري جنيلة :  5) 

حصة بقينة 1.000 دلهم للحصة .
5) بقينة   :  بلسيد بلبقالي يونس 

1.000 دلهم.
بقينة   (5  : بلسيدة بلبقالي بثينة 

1.000 دلهم.
بلسيدة بلبقالي بسنة : 5) بقينة 

1.000 دلهم.
بلسيدة بيت بلعسري جنيلة : 5) 

بقينة 1.000 دلهم.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  يونس  بلبقالي  بلسيد 
زنقة   01 شالع بركان بقامة بلرحنة 
 93000 تطوبن   4 ط   10 لقم   09

تطوبن بملغرب.
عنوبنه)ب)  بثينة   بلبقالي  بلسيدة 

تطوبن 93000 تطوبن بملغرب.
عنوبنه)ب)  بسنة  بلبقالي  بلسيدة 

تطوبن 93000 تطوبن بملغرب.
جنيلة  بلعسري  بيت  بلسيدة 
 9 شالع قصر بلكبي4 زنقة  عنوبنه)ب) 
لقم   4 بلطابق   1 بقامة بلرحنة لقم 

10 تطوبن 93000 تطوبن بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
جنيلة  بلعسري  بيت  بلسيدة 
 9 شالع قصر بلكبي4 زنقة  عنوبنه)ب) 
لقم   4 بلطابق   1 بقامة بلرحنة لقم 

10 تطوبن 93000 تطوبن بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بتطوبن  بتاليخ 14 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 4746.
946I

CABINET RAMI EXPERTISE

WASHAPP INC
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

WASHAPP INC شركة ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 44 شالع 
محند بلسالوي بملدينة بلجديدة 

فاس - 30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
64375

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   13
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.WASHAPP INC
مؤسسة   : غرض بلشركة بإيجاز 
وغسيل  تنظيف  خدمات  بلغسيل، 

بملالبس وبلكي بالطرق بمليكانيكية.
44 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 
بلجديدة  بملدينة  بلسالوي  محند 

فاس - 30000 فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 50.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بملهدي  محند  بلعنربني  بلسيد 

دلهم   100 بقينة  حصة   500   :

للحصة.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بملهدي  محند  بلعنربني  بلسيد 

عين  بلرياض  تجزئة   141 عنوبنه)ب) 

بلشقف فاس 30000  فاس فاس.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بملهدي  محند  بلعنربني  بلسيد 

عين  بلرياض  تجزئة   141 عنوبنه)ب) 

بلشقف فاس 30000 فاس بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   (0 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 761).

947I

NEW C.A.A.T. Sarl Au

تقدومي بريك
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

NEW C.A.A.T. Sarl Au

 Av. la Montagne, Immeuble

 Chakroune n°14, 3° étage n°14

، 90040، Tanger Maroc

تقدومي بريك شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي زنقة 

دكتول فرج لقم 94 - 90010 طنجة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

108771

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   ((

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

بإلقتضاء بنختصر تسنيتها : تقدومي 

بريك.
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إنتاج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلخرسانات  و  بالسننتي  بلبلوك 

بلجاهزة.
زنقة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
90010 طنجة   -  94 دكتول فرج لقم 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 500   : بلتقدومي  خالد  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
500 حصة    : بلسيد نبيل تقدمي 

بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلسيد خالد بلتقدومي عنوبنه)ب) 
 90040  41 شالع بإلمام مسلم لقم 

طنجة بملغرب.
عنوبنه)ب)  تقدمي  نبيل  بلسيد 
 90040  41 شالع بإلمام مسلم لقم 

طنجة بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  تقدمي  نبيل  بلسيد 
 90040  41 شالع بإلمام مسلم لقم 

طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   13 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 34701).
948I

بمغال عبد بلغافول

NOURDINE RENT CAR
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

بمغال عبد بلغافول
شالع بلجيش بمللكي بقامة بلنول لقم 
1 بلطابق بالو8 تطوبن ، 93000، 

تطوبن بملغرب
NOURDINE RENT CAR شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 314 بقامة 
باقة تجزئة بلحجوي بلتزغيتي شالع 

بلحسن ) بلطابق بالو8 لقم )1 
مرتيل - 93150 مرتيل بملغرب.

لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(3749
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   (0(0 شتن 4   (1 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 
»300.000 دلهم« أي من »100.000 
عن  دلهم«   400.000« إلى  دلهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بتطوبن  بتاليخ 14 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 4740.
949I

cafge

FAÇONNAGE 2000 MAROC
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

cafge
 Mustapha el maani، (34
20130، casablanca maroc

 FAÇONNAGE 2000 MAROC
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 65 زنقة 
ببي لقربق  - 0300) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
476499

 01 عقد حر مؤلخ في  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (0(0 أكتوبر 
مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.FAÇONNAGE (000 MAROC

غرض بلشركة بإيجاز : مطبعة  - 
بستي4بد   - بللوبزم بملدلسية وبملكتبية 

وتصدير.
زنقة   65  : عنوبن بملقر بالجتناعي 
بلدبل بلبيضاء   (0300  - ببي لقربق  

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  خالد   بلحلو  بلسيد 
بولو   والكوليز  جي4س  زنقة  زبوية   9

0400) بلدبل بلبيضاء  بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  خالد   بلحلو  بلسيد 
بولو   والكوليز  جي4س  زنقة  زبوية   9

0400) بلدبل بلبيضاء  بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (0 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750705.

950I

CANOCAF SARL

NADOR 3000
إعالن متعدد بلقربلبت

CANOCAF SARL
شالع بلجيش بمللكي زنقة بلخنساء 

لقم 7 بلطابق بلثاني لقم 03 
 NADOR ،6(000 ،بلناظول

MAROC
NADOR 3000 »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة«
وعنوبن مقرها بالجتناعي: شالع 
بلجيش بمللكي زنقة بلخنساء لقم 

07 بلطابق بلثاني  - 000)6 بلناظول 
بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.191(3
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 08 أكتوبر 0)0) تم بتخاذ 

بلقربلبت بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :01 لقم  قربل 
مايلي: 

تنديد بلهدف بالجتناعي للشركة 
بستي4بد وتصدير بلحبوب   /1 بزيادة: 
منتجات  بستي4بد   /( وبلقطاني 
و  بستي4بد   /3 وبلتعقيم  بلنظافة 

تصدير للنوبد بلغدبئية. 
على  ينص  بلذي   :0( لقم  قربل 
مايلي: تحويل بملقر بالجتناعي إلى : حي 

بملطال بقامة صوليا – بلناظول.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 
على  ينص  بلذي   :03 لقم  بند 
للشركة:  بالجتناعي  بلهدف  مايلي: 
تاجر عقالبت   /( منعش عقالي   /1
بستغال8   /4 وتصدير  بستي4بد   /3
مخ زة 5/ بستغال8 مقهى ومطعم  6/ 
وبلقطاني  بلحبوب  وتصدير  بستي4بد 
بلنظافة  منتجات  بستي4بد   /7
وبلتعقيم 8/ بستي4بد و تصدير للنوبد 

بلغدبئية. 
على  ينص  بلذي   :04 لقم  بند 
بملطال  حي  بالجتناعي:  بملقر  مايلي: 

بقامة صوليا – بلناظول.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3371.

951I

CANOCAF SARL

SAMED IMPORT EXPORT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شالع بلجيش بمللكي زنقة بلخنساء 

لقم 7 بلطابق بلثاني لقم 03 
 NADOR ،6(000 ،بلناظول

MAROC
SAMED IMPORT EXPORT شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

عاليض تجزئة 137 بقامة فرح )) - 
000)6 بلناظول بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 
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لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(0795

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   06

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SAMED IMPORT EXPORT

- بستي4بد   : غرض بلشركة بإيجاز 

و تصدير 

- بستي4بد و تصدير بملوبد بلغدبئية.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 -  (( بقامة فرح   137 عاليض تجزئة 

000)6 بلناظول بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    : بلسيد بزوبغ سني4 

بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد بوطاس محند بمين :  500 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  سني4  بزوبغ  بلسيد 

شالع مو�شى بن نصي4 لقم 75 000)6 

بلناظول بملغرب.

بمين  محند  بوطاس  بلسيد 

 10 حي بوالد مينون زنقة  عنوبنه)ب) 

000)6 بلناظول بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  سني4  بزوبغ  بلسيد 

شالع مو�شى بن نصي4 لقم 75 000)6 

بلناظول بملغرب

بمين  محند  بوطاس  بلسيد 

 10 حي بوالد مينون زنقة  عنوبنه)ب) 

000)6 بلناظول بملغرب.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 13 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3351.

95(I

CCE SERVICES

EIS JIT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

CCE SERVICES

حي بلقدس لقم 18 شالع جدة ، 

0)88)، بملحندية بملغرب

EIS JIT شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي  شالع 
مختال بلسو�شي بلطابق بالو8 

بلسعادة بلرقم 151 بلعاليا  - 

8800) بملحندية بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(39(3

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

 (0(0 09 شتن 4  بإلستثنائياملؤلخ في 

بملسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 

لأسنالها  مبلغ    EIS JIT بملحدودة 

مقرها  وعنوبن  دلهم   100.000

بلسو�شي  مختال  شالع  بإلجتناعي  

 151 بلرقم  بلسعادة  بالو8  بلطابق 

بملغرب  بملحندية   (8800  - بلعاليا  
بلشركة  خسائر  زيادة    :  8 نتيجة 

وعجزها عن بالستنربل.

شالع  ب   بلتصفية  مقر  حدد  و 
بالو8  بلطابق  بلسو�شي  مختال 

بلسعادة بلرقم 151 بلعاليا  - 8800) 

بملحندية بملغرب. 

و عين:

بلسيد)ة) توفيق  مرغي و عنوبنه)ب) 
 69 1 تجزئة بالفق  لقم   حي بملسي4ة  

)ة)  كنصفي  بملغرب  تنالة    0000

للشركة.

بلحدود  بإلقتضاء  وعند   

بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 

تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 

بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  باملحندية   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 1343.
954I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

CLOS BELLE VIGNE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF
 (RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC
CLOS BELLE VIGNE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي كلنت4 03 

طريق حد حربلة مشت4ك حد حربلة - 
46000 بسفي بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(883
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 5) شتن 4 0)0) تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
طريق حد حربلة مشت4ك   03 »كلنت4 
بسفي بملغرب«   46000  - حد حربلة 
يوسف  موالي  شالع   03 »لقم  إلى 

بالطو - 46000 بسفي  بملغرب«.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   19 بتاليخ  بالبتدبئية بآسفي  

0)0) تحت لقم 098).
956I

COMPTABLE JUNIOR

IMMO VISION
مجنوعة ذبت بلنفع بالقتصادي

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

COMPTABLE JUNIOR
 AV LALLA YACOUT ANGLE 61

 MUSTAPHA ELMAANI
 4°ETG N°21 61 AV LALLA

 YACOUT ANGLE MUSTAPHA
 ELMAANI 4°ETG N°21، 27223،

CASABLANCA maroc
IMMO VISION مجنوعة ذبت 

بلنفع بالقتصادي
 TIT وعنوبن مقرها بإلجتناعي

 MELIL OUAD HASSAR - 20670

.CASABLANCA MAROC

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي -.

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تحويل   تم    (016 ماي   0( بملؤلخ في 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

 TIT MELIL OUAD HASSAR -«

 »(0670 CASABLANCA MAROC

 LOT SAFIA HAY MASSIRA II« إلى

 N°21-22 BOURNAZEL - 20670

.»CASABLANCA  MAROC

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (0 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

ماي 016) تحت لقم 71905).

957I

SMOUNIAMINA

  SOCIETE MOKHTARI
KOUNOUZ SARL-AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

  SOCIETE MOKHTARI

KOUNOUZ SARL-AU شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلطابق 

بلتاني تجزئة بلزيتون طريق عين 

بلشقف فاس - 30000 فــاس 

بملــغـرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

64059

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   08

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 
  SOCIETE MOKHTARI  :

.KOUNOUZ SARL-AU
بشغا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
مختلفة في بلبناء و بملقاولة وبالنعاش 

بلعقالي.
بلطابق   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
عين  طريق  بلزيتون  تجزئة  بلتاني 
بلشقف فاس - 30000 فــاس بملــغـرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مـختالي  بحـنـد  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
مـختالي عنوبنه)ب)  بحـنـد  بلسيد 
فيال بلكـولـومب  طـريق بينوزبل فاس 

30000 فــــاس بملــغـرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
مـختالي عنوبنه)ب)  بحـنـد  بلسيد 
فيال بلكـولـومب  طـريق بينوزبل فاس 

30000 فــــاس بملــغـرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   01 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 0)0)/445).
958I

CAUDEC CONSEIL

شيميوطيك
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
(Ex,Taddart( et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC
شينيوطيك شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلصخي4بت 

تنالة بوفروي )ـ4) بلحي بلصناعي 

عين عتيق - 10050 بلرباط بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.58569

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تنت   (0(0 غشت   1( في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

محند  مفيد  )ة)  بلسيد  تفويت 

بنكي4بن  1.000 حصة بجتناعية من 

بلسيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

)1 غشت  هيلت بتاليخ  بيست   )ة)  

.(0(0

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

أكتوبر   16 بتاليخ  بلتجالية بالرباط  

0)0) تحت لقم 107758.

959I

موتق بلعزوزي

الشركة العقارية افريموب
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

موتق بلعزوزي

مربكش جليز، 40000، مربكش 

بملغرب

بلشركة بلعقالية بفرينوب شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 11 شالع 

بمست4دبم  - 0000) بلدبلبلبيضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

74973

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   1999 دجن 4   (3

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

بإلقتضاء بنختصر تسنيتها : بلشركة 

بلعقالية بفرينوب.

بالنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 
بلعقالي.

11 شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 
بلدبلبلبيضاء   (0000  - بمست4دبم  

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 -

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  لبمي  بن  لشيد  بلسيد 
  (0000 زنقة جيل كرو بلبيضاء   41

بلبيضاء بملغرب.
عنوبنه)ب)  بملزيان  فوزية  بلسيدة 
  (0000 زنقة جيل كرو بلبيضاء   41

بلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  لبمي  بن  لشيد  بلسيد 
 (0000 زنقة جيل كرو بلبيضاء   41

بلبيضاء بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (5 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

يوليوز 1999 تحت لقم 4013.

960I

 centre de developpment profesionnel des

competences

TOLZA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
TOLZA شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بملنطقة 
بلصناعية لقم 103 مكرل بندينة 
بملر�شى بلعيون - 70000 بلعيون 

بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.3(331

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (0(0 أكتوبر   01 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

بوجنعة  )ة)  بلسيد  تفويت 

من  بجتناعية  حصة   500 بلطويل 

بلسيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

)ة) محند بلطويل  بتاليخ 01 أكتوبر 

.(0(0

بوجنعة  )ة)  بلسيد  تفويت 

من  بجتناعية  حصة   (50 بلطويل 

أصل 1.000 حصة لفائدة  بلسيد )ة) 

أكتوبر   01 بتاليخ  بلطويل   بلتجاني  

.(0(0

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 19 أكتوبر 

0)0) تحت لقم 0)0)/493).

96(I

CANOCAF SARL

GHARNATA CHANGE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

CANOCAF SARL

شالع بلجيش بمللكي زنقة بلخنساء 
لقم 7 بلطابق بلثاني لقم 03 

 NADOR ،6(000 ،بلناظول

MAROC

GHARNATA CHANGE شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 
تونس لقم 4) - 000)6 بلناظول 

بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.7065

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم   (0(0 أكتوبر   08 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 

من  أي  دلهم«   1.500.000«

 (.000.000« إلى  دلهم«   500.000«

تقديم حصص    : عن طريق  دلهم« 

نقدية أو عينية.
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باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 19 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3403.

964I

JIHA FIDUCIAIRE

 GRANDS TRAVAUX DE

 BATIMENTS BEN BLAL

LHIHI
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

حل شركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

 GRANDS TRAVAUX DE

 BATIMENTS BEN BLAL LHIHI

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد)في طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم 06 

قسالية بلفتح شالع بئ4 أنزلبن 

بلدشي4ة  - 86360 بنزكان بملغرب.

حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.5695

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

أكتوبر   1( في  بإلستثنائياملؤلخ 

ذبت  شركة  حل  تقرل   (0(0

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

 GRANDS TRAVAUX DE بلوحيد 

  BATIMENTS BEN BLAL LHIHI

مبلغ لأسنالها 10.000 دلهم وعنوبن 

قسالية   06 لقم  بإلجتناعي  مقرها 

 - بلدشي4ة   أنزلبن  بئ4  شالع  بلفتح 

 :  8 نتيجة  بملغرب  بنزكان   86360

وبجهتها  بلتي  وبلعربقيل  للصعوبات 

منذ بلتأسيس.

لقم  ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

أنزلبن  بئ4  شالع  بلفتح  قسالية   06

بلدشي4ة  - 86360 إنزكان بملغرب. 

و عين:

و  فالن  بد  مبالك    بلسيد)ة)  

بلدشي4ة   تاسيال  بلنول  حي  عنوبنه)ب) 

)ة)  بملغرب كنصفي  بنزكان   86360

للشركة.

بلحدود  بإلقتضاء  وعند   

بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 

تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 

بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

16 أكتوبر  بالبتدبئية بانزكان  بتاليخ 

0)0) تحت لقم 1786.

965I

JIHA FIDUCIAIRE

VINISIA TRANS

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تجديد مدة مزبولة مهام بملسي4ين

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

VINISIA TRANS »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: لقم 140 

بلوك د حي بلزيتون تيكوين  - - أكادير 

بملغرب.

»تجديد مدة مزبولة مهام بملسي4ين«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.36193

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في )1 أكتوبر 0)0)

مهام  مزبولة  مدة  تجديد  تقرل 

بملسي4ين ملدة: غي4 محددة سنوبت.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   (0 بتاليخ  بلتجالية باكادير  

0)0) تحت لقم 96769.

966I

ste imtiyaz conseils sarl

 STEP UP SCHOOL FES
PRIVE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة بلعربية بلسعودية بلطابق 
بالو8 ثقة لقم 5 بملدينة بلجديدة 

فاس ، 30000، فاس بملغرب
 STEP UP SCHOOL FES PRIVE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي لقم ) 
زنقة 10 جنان بلحري�شي بلطابق 

بلثاني  بن دباب فاس - 30000 فاس 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
64379

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (8
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 STEP  : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.UP SCHOOL FES PRIVE
 *  : بإيجاز  بلشركة  غرض 
وبلتحضي4  بملدل�شي  بلدعم  مدلسة 

لالمتحانات.
 ( لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلطابق  بلحري�شي  جنان   10 زنقة 
بلثاني  بن دباب فاس - 30000 فاس 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

0.000,00) دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد  عصام بيباح  :  100 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
  : علوي  ببربهيم  محند  بلسيد 
100 حصة بقينة 100 دلهم للحصة
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بيباح   عصام  بلسيد  
ظهر  بنسلينان  حي   (6 زنقة   14

بلخنيس فاس 30000 فاس بملغرب.
علوي  ببربهيم  محند  بلسيد 

بني  بلجديدة  بلثانوية  حي  عنوبنه)ب) 

بنصا 30000 فاس بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بيباح   عصام  بلسيد  
ظهر  بنسلينان  حي   (6 زنقة   14

بلخنيس فاس 30000 فاس بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   (0 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 770).

967I

FIDULATIMO

FRESHIP SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDULATIMO

 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1

 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،

20400، CASABLANCA MAROC

FRESHIP SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 3) شالع 

عقبة ببن نافع بلحي بملحندي بلدبل 

بلبيضاء - 0570) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

476(71

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (8

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.FRESHIP SARL
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غرض بلشركة بإيجاز : -1بست4بد و 

تصدير بملنتجات بلفالحية -بملنتجات 

بلغدبئية و بملنتجات بلبحرية طازجة 

.مجندة.معلبة بو مصنعة.

-2نقل بلبضائع لحساب بلغي4.

3) شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 

عقبة ببن نافع بلحي بملحندي بلدبل 

بلبيضاء  بلدبل   (0570  - بلبيضاء 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 510   : لشيدي  حسن  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد عبد بملجيد بلعيش :  490 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  لشيدي  حسن  بلسيد 

بلطابق بلسفلي   10 بقامة بملولد   10

بلدبل  تدبلت  طريق   1 ج  بلشقة 

بلبيضاء  بلدبل   (0100 بلبيضاء 

بملغرب.

بلعيش  بملجيد  عبد  بلسيد 

 4 لقم   105 مجنوعة  عنوبنه)ب) 

 10053 بلرباط  م  ي  ح  بلبيتات 

بلرباط بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  لشيدي  حسن  بلسيد 

بلطابق بلسفلي   10 بقامة بملولد   10

بلدبل  تدبلت  طريق   1 ج  بلشقة 

بلبيضاء  بلدبل   (0100 بلبيضاء 

بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (0 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750534.

968I

INTERNATIONAL CLEANING

 INETRNATIONAL

CLEANING
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

INTERNATIONAL CLEANING

 IMM 21 PLACE ABOU BAKR

ESSEDIK APPT 08 AGDAL-

RABAT، 10000، RABAT MAROC

 INETRNATIONAL CLEANING

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي عنالة 

1) ساحة أبوبكر بلصديق شقة 

08 أكدب8 بلرباط - 10000 بلرباط 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

146873

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   1(

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.INETRNATIONAL CLEANING

غرض بلشركة بإيجاز : • تنظيف 

وبلبستنة للنباني بلخاصة أو بلعامة.

• تطوير بملساحات بلخضربء.

بلصناعية  بملباني  وتطهي4  إبادة   •

وبلتجالية وبلخاصة..

عنالة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

شقة  بلصديق  أبوبكر  ساحة   (1

بلرباط   10000  - أكدب8 بلرباط   08

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : أفقي4  مهدي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

/3 بلسيد مهدي أفقي4 عنوبنه)ب) 

وترمايل   1170 بسيفلرس  زنقة   D1

بوبتسفرت   1170 بوبتسفرت بلجيكا 

بلجيكا.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

/3 بلسيد مهدي أفقي4 عنوبنه)ب) 

وترمايل   1170 بسيفلرس  زنقة   D1

بوبتسفرت   1170 بوبتسفرت بلجيكا 

بلجيكا

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   (0 بتاليخ  بلتجالية بالرباط  

0)0) تحت لقم 107813.

969I

الض تربدينغ

الض ترادينغ
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

الض تربدينغ

)33 شالع إبربهيم لودبني بلطابق 5 

بلرقم 1) بلدبل بلبيضاء ، 0330)، 

بلدبل بلبيضاء بملغرب

الض تربدينغ شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي )33 شالع 

إبربهيم لودبني بلطابق 5 بلرقم 

1) بلدبل بلبيضاء - 0330) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

475(77

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   17

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

الض   : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

تربدينغ.

غرض بلشركة بإيجاز :  بإلستي4بد و 

بلتصدير) بلبيع و بلشربء و بلوساطة) 

 33(  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

شالع إبربهيم لودبني بلطابق 5 بلرقم 

بلدبل   (0330  - بلبيضاء  بلدبل   (1

بلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

50) حصة    : بلسيد  عزيز بلضو 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 (50   : بلسيد عبد بلكريم بلضو 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

50) حصة    : بلسيدة ملياء بلضو 

بقينة 100 دلهم للحصة .

50) حصة    : بلسيد أنس بلضو 

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد  عزيز بلضو عنوبنه)ب) دلب 
بلكبي4 زنقة 14 لقم 67  0550) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.

بلضو  بلكريم  عبد  بلسيد 
زنقة محند بلفيدوزي   1( عنوبنه)ب) 

9 حي بملستشفيات  4 بلشقة  بلطابق 

0330) بلدبل بلبيضاء بملغرب.

بلسيدة ملياء بلضو عنوبنه)ب) دلب 
بلكبي4 زنقة 14 لقم 67  0550) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.

بلسيد أنس بلضو عنوبنه)ب) دلب 
بلكبي4 زنقة 14 لقم 67  0550) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد  عزيز بلضو عنوبنه)ب) دلب 
بلكبي4 زنقة 14 لقم 67  0550) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.
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باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 09 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 96)3).

971I

(S COMPTE

ابو مروة

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

حل شركة

(S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

ببو مروة شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل أوالد 

عبو أوالد يوسف - 3350) قصبة 

تادلة بملغرب.

حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.1377

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

 (0(0 8) شتن 4  بإلستثنائياملؤلخ في 

مسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 

ببو  بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

مروة  مبلغ لأسنالها 100.000 دلهم 

وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل أوالد 

قصبة   (3350  - يوسف  أوالد  عبو 

تادلة بملغرب نتيجة 8 : عدم تحقيق 

تأسيس  ولبء  من  بملنشود  بلهدف 

بلشركة.

و حدد مقر بلتصفية ب دوبل أوالد 

قصبة   (3350  - يوسف  أوالد  عبو 

تادلة بملغرب. 

و عين:

بملعطاوي  بلشرقاوي    بلسيد)ة) 

أوالد  بلنغامشة  دوبل  عنوبنه)ب)  و 

3350) قصبة تادلة بملغرب  يوسف 

كنصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

دوبل   : بالتصفية  بملتعلقة  بلوثائق 

أوالد عبو أوالد يوسف قصبة تادلة

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (0 بتاليخ  بالبتدبئية بقصبة تادلة  

أكتوبر 0)0) تحت لقم 99.

97(I

ILIAS BOUJIDA

STE TAZA 7D
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA TAZA، 35000، TAZA

MAROC

STE TAZA 7D شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طول 

بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي وليدة 

لقم 05 مجنوعة أ - 35000 تازة 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.3(73

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

 (0(0 يناير   08 في  بإلستثنائياملؤلخ 

بملسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 

مبلغ    STE TAZA 7D بملحدودة 

دلهم وعنوبن   1.000.000 لأسنالها 

 05 مقرها بإلجتناعي حي وليدة لقم 

بملغرب  تازة   35000  - أ  مجنوعة 

نتيجة 8 : عدم بملردودية.

و حدد مقر بلتصفية ب حي وليدة 

تازة    35000  - أ  مجنوعة   05 لقم 

بملغرب. 

و عين:

و  بلتوزبني  نبيل   بلسيد)ة)  

و مدبح شقة  شالع قسو  عنوبنه)ب) 

تازة   35000 أسنان   بن  إقامة   (8

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية .

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

مالس   17 بتاليخ  بتازة   بالبتدبئية 

0)0) تحت لقم 06).

973I

FINANCES.NET

MSET SARL AU
إعالن متعدد بلقربلبت

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

MSET SARL AU  »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: عين عودة 

بملركز، شالع موالي لشيد لياض 

بلخي4 لقم 04 عنالة 05 ج ه 03 - - 

تنالة بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.136473

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 9) يناير 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

قام بلسيد بلبوفربحي عبد هللا بنقل 

50) حصة بجتناعية  ,لفائدة بلسيد 

بلجنع  قبل   - و    لفيق  إسناعيل 

بلعام للشركة بلسيد إسناعيل لفيق 

كشريك جديد

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

قرل بلجنع بلعام للشركة  بنقل بملقر 

بالجتناعي بالعنوبن بلحالي ، 17 شالع 

بلرباط    بكدب8    1( بلشقة  بربطا8 

موالي  شالع  بملركز،  عودة  عين  إلى 

 05 04 عنالة  لشيد لياض بلخي4 لقم 

ج ه 03

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
تغيي4 بلشكل بلقانوني للشركة ليصبح 
 
ً
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة بدال
من شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بشريك وبحد
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
بإضافة:  بلشركة  أنشطة  تعديل 
بلصيانة  وخدمات  مقهى  بستغال8 
أثاث  بملعدبت:  تجالة  و  وبلت4كيب  
بملوبد  تسويق  و  إدبلي   ، ليا�شي   ،
وبملعدبت بلزلبعية و أعنا8 مختلفة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
بلنظام برسا�شي بلتالية: 

بلذي  و7:  و3و4و6   ( لقم  بند 
بلشكل بلقانوني و  ينص على مايلي: 
بملوضوع وبلعنوبن وتقسيم لبس بملا8 

و بلشركاء
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 4   03 بتاليخ  بالرباط   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 106371.

975I

COMPTA AMRANI

FLOATING WATER POOL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

COMPTA AMRANI
 AVENUE DES FAR RSE AISSA

 N°6 ، 93000، TETOUAN
MAROC

FLOATING WATER POOL شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة)في طول 

بلتصفية)
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بوسافو 

حي بلياقوتة بقامة بروج بلوك أ لقم 
) - 93000 تطوبن بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.190(7
بلعام  بلجنع  بنقت�شى 
 (016 8) دجن 4  بإلستثنائياملؤلخ في 
بملسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 
 FLOATING WATER بملحدودة 
 100.000 لأسنالها  مبلغ    POOL

دلهم وعنوبن مقرها بإلجتناعي
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بروج  بقامة  بلياقوتة  حي  بوسافو   

بلوك أ لقم ) - 93000 تطوبن بملغرب 

نتيجة 8 : ¨عجز في بلنشاط بلتجالي.

و حدد مقر بلتصفية ب بوسافو 

حي بلياقوتة بقامة بروج بلوك أ لقم 

) - 93000 تطوبن بملغرب. 

و عين:

و  بملروني  بلدين   نول  بلسيد)ة) 

لقم  بمللكي  بلجيش  شالع  عنوبنه)ب) 

781 93000 تطوبن بملغرب كنصفي 

)ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

يناير   09 بتاليخ  بالبتدبئية بتطوبن  

017) تحت لقم 0054.

976I

 BUREAU OULD EL HAJ DES SERVICES

 ADMINISTRATIFS ET IMMOBILIERS ET

DÉVELOPPEMENTS DES PROJETS

EL MOULOUDI-CASH
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU OULD EL HAJ DES

 SERVICES ADMINISTRATIFS

 ET IMMOBILIERS ET

 DÉVELOPPEMENTS DES

PROJETS

حي أم ملحال ص ب 91 بوجدول ، 

71000، بوجدول بملغرب

EL MOULOUDI-CASH شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

موالي بلحسن بن بملهدي لقم 173 

بوجدول  - 71000 بوجدول بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

33487

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   06

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 EL  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MOULOUDI-CASH

خدمة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وكالة   -  
ً
ودوليا  

ً
تحويل برموب8 وطنيا

إستخالص جنيع أنوبع بلفوبتي4 .

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 173 موالي بلحسن بن بملهدي لقم 

بوجدول  - 71000 بوجدول بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : فتاح   ببربهيم  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  فتاح   ببربهيم  بلسيد 

 71000 بوجدول  بلتعليم  ودبدية 

بوجدول بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  فتاح   ببربهيم  بلسيد 

 71000 بوجدول  بلتعليم  ودبدية 

بوجدول بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالعيون  بتاليخ 0) أكتوبر 

0)0) تحت لقم )51).

978I

BADEX

 GENIE CIVIL TRAVAUX
PUBLIC SAIS  - GCTPS

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

BADEX

 1RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN RESIDENCE

 ESPACE MARINA ، 30000، FES

MAROC

 GENIE CIVIL TRAVAUX PUBLIC

SAIS  - GCTPS شركة ذبت 

مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل بوالد 

بوعبيد بلكوبز بوالد بلطيب - 30000 

فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

63957

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   (6

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 GENIE : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

 CIVIL TRAVAUX PUBLIC SAIS  -

.GCTPS

بالشغا8   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة- بلعنومية-بالشغا8 

بلتصدير و بالستي4بد.

عنوبن بملقر بالجتناعي : دوبل بوالد 

بوعبيد بلكوبز بوالد بلطيب - 30000 

فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد صاغي  بملصطفى :  1.000 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلسيد صاغي  بملصطفى عنوبنه)ب) 

دوبل بوالد بوعبيد بلكوبز بوالد بلطيب 

30000 فاس بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلسيد صاغي  بملصطفى عنوبنه)ب) 

دوبل بوالد بوعبيد بلكوبز بوالد بلطيب 

30000 فاس بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 4   (5 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 349).

980I

sté ENNAKHILE CONSEIL SARL AU

STE KHALIS TRAVAUX
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 sté ENNAKHILE CONSEIL SARL

AU
لقم 184 بلحي بلحسني ولزبزبت 
لقم 184 بلحي بلحسني ولزبزبت، 

45003، ولزبزبت بملغرب

STE KHALIS TRAVAUX  شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي دوبل 

بلنقوب  - 45000 زبكولة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

3315

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   11

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.
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عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

. KHALIS TRAVAUX

بشغا8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة و بلبناء .

دوبل   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
بلنقوب  - 45000 زبكولة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلرحنان  عبد  خالص  بلسيد 

دلهم   100 بقينة  حصة   1.000   :

للحصة . 

 : بلرحنان  عبد  خالص  بلسيد 

1000 بقينة 100 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلرحنان  عبد  خالص  بلسيد 

دوبل سيت بلنقوب زبكولة  عنوبنه)ب) 
45000 زبكولة بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

بلرحنان  عبد  خالص  بلسيد 

دوبل سيت بلنقوب زبكولة  عنوبنه)ب) 
45000 زبكولة بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

8) شتن 4  بتاليخ  بالبتدبئية بزبكولة  

0)0) تحت لقم )31.

981I

STE TIB COMPT SARL AU

 LES NOUVEAUX

LOGEMENTS D›OUJDA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شالع بملرببطين وزنقة 

بلبخالي إقامة بغدبدي مكتب لقم 

05 ، 60000، وجدة بملغرب

 LES NOUVEAUX LOGEMENTS

D›OUJDA شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 34 

عنالة بلنخيل  بلطابق بلثاني  شقة 9 

بملكتب بلثاني 60000 وجدة بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.19995

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   (0(0 شتن 4   (8 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

تفويت بلسيد )ة) لضوبن بلرشيد 

333 حصة بجتناعية من أصل 500 

بوزيان  )ة)  بلسيد  لفائدة   حصة 

بلرشيد بتاليخ 8) شتن 4 0)0).

محند بلرشيد  )ة)  تفويت بلسيد 

333 حصة بجتناعية من أصل 500 

)ة) عبد بلعالي  حصة لفائدة  بلسيد 

بلرشيد بتاليخ 8) أكتوبر 0)0).

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

أكتوبر   16 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 349).

98(I

مكتب بلدلبسات بملحاسباتية وبلتسيي4

IMASTOURNE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

بملحاسباتية  بلدلبسات  مكتب 

وبلتسيي4

عنالة  بلخامس  محند  شالع 

بنطالب بلطابق بلثاني بملكتب لقم 6 

، 35100، جرسيف بملغرب

ذبت  شركة   IMASTOURNE

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد

دوبل  بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن 

سنيو بلتحتاني لبس لقصر - 35100 

جرسيف بملغرب

مسؤولية  ذبت  شركة  تأسيس 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

ENCOURS

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   31

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.IMASTOURNE

بالشغا8   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة و بلبناء - بلتجالة - بالشغا8 

بلغابوية.

دوبل   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

سنيو بلتحتاني لبس لقصر - 35100 

جرسيف بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 90.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 900   : مستول  محند  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  مستول  محند  بلسيد 

 35100 بركين   تحتاني  سنيو  دوبل 

جرسيف بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  مستول  محند  بلسيد 

 35100 بركين   تحتاني  سنيو  دوبل 

جرسيف بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بجرسيف   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 0)0)/889.

983I

FIDURIZK

 ALAM ATASAWOK AT

HOME
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES

 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،

13000، BENSLIMANE MAROC

 ALAM ATASAWOK AT HOME

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي إقامة 

كنا8 منتزه مركز أ بلطابق بلخامس 
لقم 9) بملحندية  - 8800) 

بملحندية بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

(6((3

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   (7

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 ALAM : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها

.ATASAWOK AT HOME
مقاو8   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

نجال

مصنع برثاث.

إقامة   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

كنا8 منتزه مركز أ بلطابق بلخامس 
لقم 9) بملحندية  - 8800) بملحندية 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:



15017 الجريدة الرسميةعدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0)) 

 1.000   : حسن  وبفق  بلسيد 
حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد وبفق حسن : 1.000 بقينة 
100 دلهم.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  حسن  وبفق  بلسيد 
5 شطر سكنية  بقامة مدينتي عنالة 
16 شقة لقم 3 طابق سفلي بل 4نو�شي 
بلدبلبلبيضاء   (8800 بلبيضاء 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  حسن  وبفق  بلسيد 
5 شطر سكنية  بقامة مدينتي عنالة 
16 شقة لقم 3 طابق سفلي بل 4نو�شي 
بلدبلبلبيضاء   (0(70 بلبيضاء 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 05 بتاليخ  باملحندية   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 1))1.
984I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

»LES JEUNES MAÇONS«
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
لفع لأسنا8 بلشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
»LES JEUNES MAÇONS« شركة 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي فاس؛ 
إقامة 64 متجر لقم 5ب بلقطعة 

لقم )49 تجزئة طالق 1 طريق عين 
بلسنن - 30000 فاس بملغرب.

لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.49575
بلشريك  قربل  بنقت�شى 
شتن 4   (9 في  بملؤلخ  بلوحيد 

بلشركة  لأسنا8  لفع  تم   (0(0

دلهم«   9.000.000« قدله  بنبلغ 

إلى  دلهم«   1.000.000« من  أي 

  : طريق  عن  دلهم«   10.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   19 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 753).

986I

SOCIETE MARMARA TECHNIQUE

شركة مرمر تكنيك

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

إغالق فرع تابع لشركة تجالية يوجد 

مقرها بالجتناعي باملغرب

 SOCIETE MARMARA

TECHNIQUE

 116RESIDENCE RACINE

 HAY NASSIM LISSASFA

 CASABLANCA ، 20190،

CASABLANCA MAROC

شركة مرمر تكنيك »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: 116 

بقامة لسين حي بتنسيم ليساسفة 

بلدبلبتبيضاء - - بلدبلبلبيضاء 

بملغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجالية 

يوجد مقرها بالجتناعي باملغرب«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.((9651

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

تقرل   (019 ف 4بير   (8 في  بملؤلخ 

إغالق فرع تابع لشركة شركة مرمر 

عنوبنه  وبلكائن   - تسنيته  تكنيك 

بلنسيم  حي  لسين  بقامة   116 في 

-ليساسفة- - - بلدبل بلبيضاء بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 (4 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أبريل 019) تحت لقم 700831.

988I

FOUZMEDIA

شركة بكادا لإلنعاش العقاري

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

شركة بكادب لإلنعاش بلعقالي شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة)في طول 

بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلرقم 

6 زنقة CEF - 14000 بلقنيطرة 

بملغرب.

حل شركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.(9333

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

 (0(0 03 شتن 4  بإلستثنائياملؤلخ في 

بملسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 

لإلنعاش  بكادب  شركة  بملحدودة 

 100.000 لأسنالها  مبلغ  بلعقالي  

بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن  دلهم 

بلرقم 6 زنقة CEF - 14000 بلقنيطرة 

بملسبق  بلحل   :  8 نتيجة  بملغرب 

للشركة.

 6 و حدد مقر بلتصفية ب بلرقم 

زنقة CEF - 14000 بلقنيطرة بملغرب. 

و عين:

قدمي4ي   محند نصي4   بلسيد)ة) 

36 بئ4  6)7 بلزنقة  و عنوبنه)ب) لرقم 

بلقنيطرة   14000 بلشرقية  بلربمي 

بملغرب كنصفي )ة) للشركة.

بلحدود  بإلقتضاء  وعند   

بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 

تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 

بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية .

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 01 بتاليخ  بالقنيطرة   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 79397 .

989I

Zirana Maroc

ACADEMIA PRIVE TALENTS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

Zirana Maroc

 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI

MAROC

  ACADEMIA PRIVE TALENTS

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)في 

طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلرقم 

7 عنالة بلقلقولي شالع محند 

بلخامس جنعة سحيم آسفي - 

46000 جنعة سحيم آسفي بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.9809

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

 (0(0 8) شتن 4  بإلستثنائياملؤلخ في 

بملسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 

 ACADEMIA PRIVE بملحدودة 

TALENTS   مبلغ لأسنالها 100.000 

بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن  دلهم 

بلرقم 7 عنالة بلقلقولي شالع محند 

 - آسفي  سحيم  جنعة  بلخامس 

46000 جنعة سحيم آسفي بملغرب 

نتيجة 8 : غرض بلشركة لم يكتنل.

 7 و حدد مقر بلتصفية ب بلرقم 

عنالة بلقلقولي شالع محند بلخامس 

جنعة سحيم آسفي - 46000 جنعة 

سحيم آسفي بملغرب. 

و عين:

جال8  هشام    بلسيد)ة) 

بلقلقولي  عنالة   7 بلرقم  وعنوبنه)ب) 

شالع محند بلخامس جنعة سحيم 

آسفي 46000 آسفي بملغرب كنصفي 

)ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : بلرقم 7 

عنالة بلقلقولي شالع محند بلخامس 

جنعة سحيم آسفي
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باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   19 بتاليخ  بالبتدبئية بآسفي  

0)0) تحت لقم 104).
990I

N2M CONSEIL-SARL

ABNAE LBATAL MARITINE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 ABNAE LBATAL MARITINE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي 

وبهدبنه بني بنصال بلناظول - 000)6 
بلناظول بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 
.17451

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 شتن 4   10 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بوقديدة  مني4  )ة)  بلسيد  تفويت 
أصل  من  بجتناعية  حصة   140
)ة) عزيز  بلسيد  0)3 حصة لفائدة  

بوقديدة بتاليخ 10 شتن 4 0)0).
بوقديدة  مني4  )ة)  بلسيد  تفويت 
أصل  من  بجتناعية  حصة   180
0)3 حصة لفائدة  بلسيد )ة) لطفي 

بوقديدة بتاليخ 10 شتن 4 0)0).
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 1( بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 3337.
991I

STE AYAD CONSULTING SARL

STE AGRICOLEST
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC

STE AGRICOLEST شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلطابق 

بالل�شي عنالة بلغفربن 1 بلشقة 

1 طريق سيدي بوقناد8 - 60000 

وجدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

35787

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   30

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 STE  : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.AGRICOLEST

إدبلة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملنتلكات بلزلبعية أو بلصناعية أو 

بلتجالية

بلفوبكه  و  بلجافة  بلخضر  تاجر 

بلجافة

بلتصدير وبالستي4بد.

بلطابق   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

بلشقة   1 بلغفربن  عنالة  بالل�شي 

 60000  - بوقناد8  طريق سيدي   1

وجدة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد جنا8 عزيزي :  600 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

بلسيد أحند عزيزي :  00) حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

 (00   : لكيحل  يوسف  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  عزيزي  جنا8  بلسيد 
حي بلسالم طريق عين بني مطهر زنقة 
57 60000 وجدة  11 لقم  صفرو ب 

بملغرب.
عنوبنه)ب)  عزيزي  أحند  بلسيد 
حي بلسالم طريق عين بني مطهر زنقة 
57 60000 وجدة  11 لقم  صفرو ب 

بملغرب.
بلسيد يوسف لكيحل عنوبنه)ب) 
 6(000 بويفرول   بني  بفرب  دوبل 

بلناظول بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  عزيزي  جنا8  بلسيد 
حي بلسالم طريق عين بني مطهر زنقة 
57 60000 وجدة  11 لقم  صفرو ب 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 335).

99(I

ALLEGEANCE CONSULTING

 CENTRE CANADIEN
 DE NATUROPATHIE
 DIABÉTOLOGIE ET
NUTRITION SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة بلرودني تقاطع شالع طانطان 
و شالع لبنان بقامة لينى لقم 51&50 

، 90000، طنجة بملغرب
 CENTRE CANADIEN
 DE NATUROPATHIE

 DIABÉTOLOGIE ET NUTRITION
SARL شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 

طنطان بقامة لينا لقم 51 طنجة - 
90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
108917

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   (8

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

 CENTRE CANADIEN  :

 DE NATUROPATHIE

 DIABÉTOLOGIE ET NUTRITION

.SARL

تجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعالج  منتجات  وتصدير  بستي4بد   ,

بلطبيعي.

وبيع  شربء   , بستي4بد,تصدير   •

منتجات بلحنية بلغذبئية وغي4ها من 

بملنتجات بلطبية بملساعدة.

بلعنليات  جنيع   ، أعم  وبشكل 

وبملنقولة  وبلصناعية  بلتجالية 

وبلعقالية وبلزلبعية وبملالية بملرتبطة 

بشكل مباشر أو غي4 مباشر بارشياء 

بلتي يحتنل أن  أو   ، بملذكولة أعاله 

وكذلك   ، وتننيتها  تحقيقها  تعزز 

غي4  أو  بملباشرة  بملشالكات  جنيع 

برشكا8.  من  شكل  بأي  بملباشرة 

سوبء في بلشركات بلتي تسعى لتحقيق 

أهدبف مناثلة أو ذبت صلة..

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 

 - طنجة   51 طنطان بقامة لينا لقم 

90000 طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 10.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلسيد جاك صتوكلي :  50 حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .

لوبي4  فربنسوب  فانسان  بلسيد 

 100 حصة بقينة   50   : كونتاسو  

دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
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عنوبنه)ب)  صتوكلي  جاك  بلسيد 
بلخنيسات  بزحيليكة  سعيد  بيت 

0)150 بلخنيسات بملغرب.
لوبي4  فربنسوب  فانسان  بلسيد 
شالع ضاية   16 عنوبنه)ب)  كونتاسو  
بكدب8  بلرباط   8 بلشقة  بفربح  

10010 بلرباط  بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  صتوكلي  جاك  بلسيد 
بلخنيسات  بزحيليكة  سعيد  بيت 

0)150 بلخنيسات بملغرب
لوبي4  فربنسوب  فانسان  بلسيد 
شالع ضاية   16 عنوبنه)ب)  كونتاسو  
بكدب8  بلرباط   8 بلشقة  بفربح  

10010 بلرباط  بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوبر   15 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 34810).

993I

sofoget

I2H
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
I(H شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي  
بلدبلبلبيضاء 13 زنقة بحند بلتوكي 

إقامة عروق بلطابق بلثالت   0000)  
بلدبلبلبيضاء بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.447105
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   (0(0 شتن 4   14 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بلدين  عصام  )ة)  بلسيد  تفويت 
حصة   500 بإلدلي�شي   بملرجاني 
حصة   500 أصل  من  بجتناعية 
لفائدة  بلسيد )ة)  أشرف  ببو بلهدى 

بتاليخ 14 شتن 4 0)0).

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 05 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 748553.

994I

sofoget

I2H
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسي4 جديد للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

I(H  شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي  

بلدبلبلبيضاء 13 زنقة بحند بلتوكي 

إقامة عروق بلطابق بلثالت   0000)  

بلدبلبلبيضاء بملغرب.

تعيين مسي4 جديد للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.447105

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

0)0) تم تعيين  14 شتن 4  بملؤلخ في 

ببو  مسي4 جديد للشركة بلسيد)ة)  

بلهدى  بشرف كنسي4 وحيد

تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 05 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 748553.

995I

KAMAR BENOUNA

HARVARD TRANSFERT  ش 

مو م دات مساهم وحيد
إعالن متعدد بلقربلبت

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

HARVARD TRANSFERT  ش مو 

م دبت مساهم وحيد »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: بلطريق 

107 كلم 10 عين حرودة  - 8630) 

بلدبلبلبيضاء  بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.100197

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 8) شتن 4 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

مصطفى  بلسيد  بستقالة  معاينة 

ديجان  من بلتسيي4 

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

كنسيي4  كروم  هشام  بلسيد  تعيين 

للبطاقة  حامل  للشركة  جديد 

MA 34473 بلوطنية لقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

بلنظام برسا�شي بلتالية: 

بند لقم 0: بلذي ينص على مايلي: 

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 19 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 7)7504.

996I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

KARTALOU B IMPORT شركة
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 13(

 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

 KARTALOU B IMPORT شركة

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 6) محج 

مرس بلسلطان بلطابق بالو8 بلشقة 

3 بلدبل بلبيضاء  - 0130) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

476(07

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  

تم إعدبد بلقانون   (0(0 شتن 4   ((

مسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

شركة   : بنختصر تسنيتها  بإلقتضاء 

.KARTALOU B IMPORT

غرض بلشركة بإيجاز : بالستي4بد .

6) محج   : عنوبن بملقر بالجتناعي 

مرس بلسلطان بلطابق بالو8 بلشقة 

بلدبل   (0130  - بلبيضاء   بلدبل   3

بلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : يونس  قرطالو  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  يونس  قرطالو  بلسيد 

 DT6 3QF Bridport  بملنلكة بملتحدة

بملنلكة بملتحدة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  يونس  قرطالو  بلسيد 

 DT6 3QF Bridport  بملنلكة بملتحدة

بملنلكة بملتحدة 

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (0 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750501.

997I
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FISCALITY CONSULTING CENTER

 MARRAKECH PRESTIGE
DRIVE

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تعيين مسي4 جديد للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
  MARRAKECH PRESTIGE DRIVE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجتناعي شالع 
محند 5 ، مبنى جاسم لقم 68, 

محالت جاسم 64 وجاسم 65 كيليز 
مربكش - 40000 مربكش بملغرب.

تعيين مسي4 جديد للشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.68987
بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
0)0) تم تعيين  07 غشت  بملؤلخ في 
بلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسي4 
بولقادي محند سليم  كنسي4 وحيد

تبعا لقبو8 بستقالة بملسي4.
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
16 أكتوبر  بتاليخ  بلتجالية بنربكش  

0)0) تحت لقم 116368.
998I

جنا8 بلصدقي محاسب معتند

ميساكافي
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

جنا8 بلصدقي محاسب معتند
شالع ببن سيناء لقم 86 بلخنيسات 

، 15000، بلخنيسات بملغرب
ميساكافي شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي بلطابق 

بلسفلي لقم )) زنقة تيستول 
حي بالينان بلخنيسات - 15000 

بلخنيسات بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
(9119

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 أكتوبر   15
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

ميساكافي.
بستي4بد   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وتصدير-بملفاوضة.
بلطابق   : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
حي  تيستول  زنقة   (( لقم  بلسفلي 
 15000  - بلخنيسات  بالينان 

بلخنيسات بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

10.000.000 دلهم، مقسم كالتالي:
بلسيد مكاوي بحند :  00) حصة 

بقينة 100 دلهم للحصة .
 100   : ياسين  مكاوي   بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 500   : سفيان  مكاوي  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 (00   : بمينة  كاسف  بلسيدة 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بحند  مكاوي  بلسيد 
بالينان  حي  تستول  زنقة   (( لقم 
بلخنبسات   15000 بلخنيسات 

بملغرب.
عنوبنه)ب)  ياسين  مكاوي  بلسيد 
بالينان  حي  تستول  زنقة   (( لقم 
بلخنبسات   15000 بلخنيسات 

بملغرب.
عنوبنه)ب)  ياسين  مكاوي  بلسيد 
بالينان  حي  تستول  زنقة   (( لقم 
بلخنبسات   15000 بلخنيسات 

بملغرب.

عنوبنه)ب)  بمينة  كاسف  بلسيدة 
بالينان  حي  تستول  زنقة   (( لقم 
بلخنبسات   15000 بلخنيسات 

بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بحند  مكاوي  بلسيد 
بالينان  حي  تستول  زنقة   (( لقم 
بلخنبسات   15000 بلخنيسات 

بملغرب
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (( بتاليخ  بالخنيسات   بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 694.

999I

ETABBAA LAHCEN

ARISONA BATIMENT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

ARISONA BATIMENT شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 6) شالع 
مرس بلسلطان شقة 3 بلطابق 

بالو8 بلدبل بلبيضاء - 0000) بلدبل 
بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 
470033

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 يوليوز   (3
بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ARISONA BATIMENT

منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي.

6) شالع  عنوبن بملقر بالجتناعي : 

مرس بلسلطان شقة 3 بلطابق بالو8 

بلدبل بلبيضاء - 0000) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

 700   : بوبريك  لحسن  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 (00   : بلحسين  بوبريك  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

 100   : محسن  بوبريك  بلسيد 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بوبريك  لحسن  بلسيد 

شقة   (4 عنالة  بلصفاء  تجزئة 

 (0000 بلدبلبلبيضاء  باللفة   1

بلدبلبلبيضاء بملغرب.

بلسيد بلحسين بوبريك عنوبنه)ب) 

شقة   05 عنالة  بلزوبي4  تجزئة 

 (0000 بلدبلبلبيضاء  باللفة   03

بلدبلبلبيضاء بملغرب.

بلسيد محسن بوبريك عنوبنه)ب) 

شقة   (4 عنالة  بلصفاء  تجزئة 

 (0000 بلدبلبلبيضاء  باللفة   1

بلدبلبلبيضاء بملغرب.

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بوبريك  لحسن  بلسيد 

شقة   (4 عنالة  بلصفاء  تجزئة 

 (0000 بلدبلبلبيضاء  باللفة   1

بلدبلبلبيضاء بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (5 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

غشت 0)0) تحت لقم 18081.

1000I
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سجيد طغاف

سجيد طغاف
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

سجيد طغاف

بإلجتناعي مكاتب بلرقي)بلطابق 

بلثالث) ) شالع عنر بإلدل�شي ،زنقة 

بلجوالن بملدينة بلجديدة فاس - 

30000 فاس بملغرب ، 30000، 

فاس بملغرب

سجيد طغاف شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي مكاتب 

بلرقي)بلطابق بلثالث) ) شالع عنر 

بإلدل�شي ،زنقة بلجوالن بملدينة 

بلجديدة  - 30000 فاس بملغرب.
لفع لأسنا8 بلشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي -.

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم   (0(0 يونيو   04 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 

»1.000.000 دلهم« أي من »50.000 

عن  دلهم«   1.050.000« إلى  دلهم« 

طريق :  -.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   08 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

0)0) تحت لقم 574).

100(I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 STE ATLAS PONTS ET

CHAUSSEES
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

ste maktab al khadamat

 80bd abdelkrim al khatabi

 2eme etage beni mellal ،

23000، beni mellal maroc

 STE ATLAS PONTS ET

CHAUSSEES شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي أم بلظهر 

بلوك )1 لقم 4 بني مال8 - 3000) 

بني مال8 بملغرب.

لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.5341

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم   (0(0 شتن 4   14 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 

من  أي  دلهم«   3.000.000«

 3.500.000« إلى  دلهم«   500.000«

تقديم حصص    : عن طريق  دلهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 08 بتاليخ  مال8   ببني  بالبتدبئية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )64.

1003I

JURIS FISCAL PRECIOUS

 CENTRE MAROCAIN DE

 POSTUROLOGIE ET DE

 KINÉSITHÉRAPIE
CMPK

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

JURIS FISCAL PRECIOUS

14 شالع بلزلقطوني بلطابق 8 لقم 

16 ، 0140)، بلدبل بلبيضاء بملغرب

 Centre Marocain de«

 posturologie et de

kinésithérapie »CMPK شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجتناعي 4 زنقة برن 

حي بملستشفيات بلطابق 6 بلشقة 
لقم 13 - 0503) بلدبل بلبيضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

476(79

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
تم إعدبد بلقانون   (0(0 غشت   ((

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 
 Centre« : بإلقتضاء بنختصر تسنيتها
 Marocain de posturologie et de

.kinésithérapie »CMPK
دعم   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملر�شى وإعادة تأهيلهم؛
بلطبية  بملعدبت  وشربء  بيع   -

لتقويم بلعظام؛
- بلت4ويض وبلعالج بلطبيعي؛

بملباشرة  بملشالكة  عام،  بشكل   -
جنيع  في  للشركة  بملباشرة  غي4  أو 
أو  بلصناعية  أو  بلتجالية  بلعنليات 
تتعلق  قد  وبلتي  بملالية  أو  بملنقولة 
شركات  إنشاء  طريق  عن  بهدفها  
بالندماج  ومساهنات  جديدة 
أو  ملكية  حق  وشربء  وبالكتتاب 

حقوق بجتناعية أو غي4 ذلك.
زنقة   4  : بالجتناعي  بملقر  عنوبن 
 6 بلطابق  بملستشفيات  حي  برن 
بلدبل   (0503  -  13 لقم  بلشقة 

بلبيضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .
 30.000 بلشركة:   لأسنا8  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1(0   : بلسيد مصطفى بلعباس 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
 180   : بلسيد عبد بلقادل بلوبسع 

حصة بقينة 100 دلهم للحصة .
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلعباس  مصطفى  بلسيد 
حي  بلحضري  بلقطب  عنوبنه)ب) 
 576 بلريان زنقة جبل صاغرو لقم 
بلبيضاء  بلدبل   (7000 بلنوبصر 

بملغرب.
بلوبسع  بلقادل  عبد  بلسيد 
بياس  بلقا�شي  زنقة   1 عنوبنه)ب) 
بملعاليف   13 لقم  بلشقة   4 بلطابق 

0330) بلدبل بلبيضاء بملغرب.
وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:
بلوبسع  بلقادل  عبد  بلسيد 
بياس  بلقا�شي  زنقة   1 عنوبنه)ب) 
بملعاليف   13 لقم  بلشقة   4 بلطابق 

0330) بلدبل بلبيضاء بملغرب

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 (0 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 750538.

1004I

accounting services sarl

 INGENIERIE ETUDE

 ET INTEGRATION

 PLURIDISCIPLINAIRE

MAROC -IEIPM

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجتناعي للشركة

accounting services sarl

 avenue prince héritier n° 9 ,(

Tanger ، 90000، Tanger Maroc

 INGENIERIE ETUDE

 ET INTEGRATION

 PLURIDISCIPLINAIRE MAROC

IEIPM- شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي تقاطع 

شالع إمام أسيلي و شالع بليوسفية 

إقامة بلتكافل بلطابق 5 شقة لقم 

8) - 90000 طنجة  بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.73617

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 06 غشت 0)0) تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

شالع  و  أسيلي  إمام  شالع  »تقاطع 

بلطابق  بلتكافل  إقامة  بليوسفية 

طنجة    90000  -  (8 لقم  شقة   5

 11 كلم  تطوبن  »طريق  إلى  بملغرب« 

بل 4ج - 90000 طنجة   بملغرب«.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوبر   14 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 34735).

1005I



عدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0))الجريدة الرسمية   15022

FINANCES.NET

IKLIL CHAMS  SARL

إعالن متعدد بلقربلبت

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

IKLIL CHAMS  SARL  »شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد«

وعنوبن مقرها بالجتناعي: 10 شالع 

بلحرية بلطابق 3 شقة 6, بلدبل 

بلبيضاء 10 شالع بلحرية بلطابق 3 

شقة 6, بلدبل بلبيضاء 0000) بلدبل 

بلبيضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي: 

.145473

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 03 يوليوز 0)0)

تم بتخاذ بلقربلبت بلتالية: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 

مايلي: بملصادقة على بيع  500 حصة 

بجتناعية من طرف بلسيد لضوبن 

شلوبح  جوبد  بلسيد  ,لفائدة  وعنر 

كنا صادق بلجنع بلعام للشركة على 

كشريك  شلوبح  جوبد  بلسيد  قبو8 

جديد بالشركة

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  بلقانوني  بلشكل  تغيي4 

بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 

إلى شركة ذبت  دبت شريك وبحد   

بملسؤولية بملحدودة

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

بتحويل  - قرل بلجنع بلعام للشركة  

بالعنوبن  بملسجل  بإلجتناعي   بملقر 

 3 شالع بلحرية بلطابق   10  ، بلحالي 

شقة 6, بلدبل بلبيضاء. إلى 764 أما8 

1 ج 5 , يعقوب بملنصول بلرباط  

على  ينص  بلذي   :4 لقم  قربل 

مايلي: عين بلجنع بلعام بلسيد جوبد 

شلوبح  كنسي4 جديد و وحيد لشركة 

 IKLIL CHAMS SARL

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
بلنظام برسا�شي بلتالية: 

 :1( 7 و  6 و  ) و4 و  1 و  بند لقم 
و  بلشركاء  مايلي:  على  ينص  بلذي 
بلشكل بلقانوني و بملقر بالجتناعي و 

توزيع لأس بملا8 و بلتسيي4 
باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (9 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

يونيو 0)0) تحت لقم 737605 .
1006I

إما نوس

إما نوس
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

إما نوس
151 شالع أسامة بن زيد ، بلطابق 
بلثاني ، بملدينة بليسال ، لقم ز ، حي 
بملعاليف ، 0330)، بلدبل بلبيضاء 

بملغرب
إما نوس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 
طول بلتصفية)

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 151، 
زنقة أسامة بن زيد، بلطابق بلثاني، 
بملدينة بليسال، لقم ز حي بملعاليف   
 Rue Oussama Bnou Zaid Etg
 2 Cite Gauche NG Quartier

Mâarif 151 20330 بلدبل بلبيضاء  
بملغرب.

حل شركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.4(5795
بلعام  بلجنع  بنقت�شى 
 (0(0 30 شتن 4  بإلستثنائياملؤلخ في 
مسؤولية  ذبت  شركة  حل  تقرل 
إما  بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 
دلهم   10.000 مبلغ لأسنالها  نوس  
 ،151 بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن 
بلطابق بلثاني، زنقة أسامة بن زيد، 

لقم ز حي بملعاليف    بملدينة بليسال،   

 Rue Oussama Bnou Zaid Etg 2

 Cite Gauche NG Quartier Mâarif

بملغرب  بلدبل بلبيضاء    151 (0330

بلغرض  تحقيق  صعوبة   :  8 نتيجة 

بالجتناعي بملؤس�شي للشركة

 Difficulté de réalisation de

l’objet social

وحدد مقر بلتصفية ب 151، زنقة 

أسامة بن زيد، بلطابق بلثاني، بملدينة 

 Rue بملعاليف    لقم ز حي  بليسال، 

 Oussama Bnou Zaid Etg 2 Cite

 Gauche NG Quartier Mâarif 151

0330) بلدبل بلبيضاء  بملغرب. 

و عين:

بلركاب  بلكريم   عبد  بلسيد)ة) 

وعنوبنه)ب) حي موالي لشيد مجنوعة 

 (0660 مكرل   4 لقم   16 زنقة   4

)ة)  بملغرب كنصفي  بلبيضاء   بلدبل 

للشركة.

بلحدود  بإلقتضاء  وعند   

بملخولة  بلصالحيات  على  بملفروضة 

تبليغ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 

بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية.

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم )75016.

1007I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

 FISH AND COMPANY T.F.Z

SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

لفع لأسنا8 بلشركة

FISH AND COMPANY T.F.Z 

شركة محدودة بملسؤولية ذبت 

بلشريك بلوحيد 

لأسنالها. 8.000 أولو 

في طول لفعه إلى 1.000.000 أولو

مقرها بالجتناعي: بملنطقة بلحرة 

للتصدير بطنجة، بلقطعة لقم 17 

- طنجة

بلسجل بلتجالي لقم 51017 - 

طنجة.

بلشريك  قربل  بنقت�شى   (1

أكتوبر   1( بتاليخ  بملتخذة  بلوحيد 

بلشركة  لأسنا8  لفع  تم   (0(0

بملنقولة  برلباح  دمج  خال8  من 

قدله  بنبلغ  بلفالطة  بلسنوبت  من 

  8.000 من  لينتقل  أولو   99(.000

أولو  إلى 1.000.000 أولو؛ 

برسا�شي  بلقانون  تحيين   ((

للشركة؛

3)  تم بإليدبع بلقانوني بكتابة 

بطنجة،  بلتجالية  بملحكنة  ضبط 

عدد  تحت   (0/10/(0(0 بتاليخ 

              .(34887

  من أجل بلنشر بلبيان 

1008I

STE AGEFICO SARL

NAKRIMY TRADING
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

لفع لأسنا8 بلشركة

STE AGEFICO SARL

)1 شالع عنر بلخيام بلطابق بلثاني 

لقم 4 ، 90000، طنجة بملغرب

 NAKRIMY TRADING

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي حي برمل 

زنقة بلشهيد بلرشيد لقم 15 تجزئة 

)19 - 90000 طنجة بملغرب.

لفع لأسنا8 بلشركة
لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي 

.50969

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم   (0(0 يوليوز   16 في  بملؤلخ 

قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا8  لفع 

»400.000 دلهم« أي من »100.000 

عن  دلهم«   500.000« إلى  دلهم« 

إدماج بحتياطي أو ألباح أو    : طريق 

عالوبت إصدبل في لأس بملا8.
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باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

يوليوز   (4 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

0)0) تحت لقم 747)3).

1009I

STE FIGEC

 CENTRE D’ONCOLOGIE AL

HAYAT

إعالن متعدد بلقربلبت

 CENTRE D’ONCOLOGIE AL

HAYAT

شركة مهنية مدنية، لأسنالها 

1.500.000,00 دلهم

بملـقـر بالجتناعي:لقم )3، تجزئة 

بإلسناعيلية 8 ، مكناس.

لقم بلتعريف بلضريبي :093)410 

، لقم بلتعريف بملوحد : 

  001579497000019

بنقت�شى محضر بلجنع بلعام      

أكتوبر   15 في  بملنعقد  بالستثنائي 

0)0)، لشركة :

 CENTRE D’ONCOLOGIE  «

مدنية،  مهنية  شركة   »AL HAYAT

لأسنالها 1.500.000 دلهم 

تجزئة   ،3( مقرها بالجتناعي:لقم 

بإلسناعيلية 8 ، مكناس تقرل ما يلي:

بين  بمل 4م  بالتفاق  عقد  تأييد   *

بلشريكين )بملساهنين) وبملوقع بتاليخ 

بملتعلق   (019 أبريل   16 مالس و   7

بتحديد أتعاب بلدكتول موالي محند 

باحاجي  محند  وبلدكتول  ملهوف 

 CENTRE D’ONCOLOGIE AL في 

 HAYAT

بلنظام  من   (5 بملادة  تغيي4   *

برسا�شي للشركة كنا يلي :

بملكلفة  بإلدبلة  ستنسك   -

بالتسيي4 محاسبة منتظنة للعنليات 

بالجتناعية.

بعد   ، بلسنوي  بلشركة  دخل   -
وبلتكاليف  بملصروفات  خصم 
مخصصات  وجنيع  بالجتناعية 
أو  بلصناعية  أو  بلتجالية  بملخاطر 

بملالية ؛ تشكل صافي بلفوبئد.
- من صافي برلباح يتم خصم 5٪ 
لم يعد  لتكوين بالحتياطي بلقانوني. 
هذب بلخصم إلزبمًيا ، بنجرد أن يصل 
صندوق بالحتياطي إلى مبلغ يساوي 

1/5 من لأس بملا8
باستثناء   ، يوزع لصيد برلباح   -

بلجزء بلذي سيوضع في بالحتياطي
 على بلشركاء بنسبة عدد برسهم 

بملنلوكة لكل منهم.
برسا�شي  بلنظام  تحديث   *

للشركة.
1010I
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املحكمة التجارية بفاس

V/06/(0(0 : ملف بلبيع عدد

حساب عدد : ))3)

بنقت�شى عقد توثيقي ذة. فاطنة 

بتاليخ  قادلي بملوثقة بفاس  بلزهربء 

بتاليخ وبملسجل   (0(0 يوليو   15 

 5 أغسطس 0)0) .

بلغاني  عبد  بلسيد   : بلبائع 

 71 بلساكن   E4(0(8( بوشكري 

فاس  وبد  فدوى  تجزئة   ( بلوحدة 

فاس.

 D6(6580 بلسيدة عوبطف قدبد

) تجزئة فدوى  بلوحدة   71 بلساكنة 

وبد فاس فاس.

عبابو  خالد  بلسيد   : بملشت4ي 

تجزئة   (0 بلساكن   C934649

بلنهضة وبد فاس -فاس.

بيع أصل تجالي: لألصل بلتجالي 

بلكائن بفاس   71978et88732 عدد

 01 بملحل   (3 ظهر بملهربز عنالة لقم 

و)0 بتنن قدله 06000) دلهم.

أجل  دبخل  بلتعرضات  وتقبل 

خنسة عشر يوما من تاليخ بلنشرة 

بلثانية بالجريدة بلرسنية.

بلنشرة برولى
عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

4 مكرر

بملحكنة بلتجالية بفاس

V/05/(0(0 : ملف بلبيع عدد

حساب عدد : 319)

أما8  ذة.  توثيقي  عقد  بنقت�شى 

بتاليخ  بفاس  بملوثقة  كريم  صنهاجي 

0)0) وبملسجل بتاليخ  5) أغسطس 

5) أغسطس 0)0) .

عبد  أيت حسين  بلسيد   : بلبائع 

 44 لقم  بلساكن   JC1((09( هللا 

شالع بلوحدة حي بلحسني طريق عين 

بلشقف فاس.

عزيز  عامري  بلسيد   : بملشت4ي 
C73(504 بلساكن شالع بلرياض حي 

برمل طريق صفرو فاس1).
بيع أصل تجالي: لألصل بلتجالي 
شالع   5 برقم  بلكائن   7(918 عدد 
حي أمل ملعب بلخيل فاس بتنن   3

قدله 80000 دلهم.
أجل  دبخل  بلتعرضات  وتقبل 
تاليخ  من  يوما   15 عشر  خنسة 

بلنشرة بلثانية بالجريدة بلرسنية.
بلنشرة برولى

عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

3 مكرر

بملحكنة بلتجالية بفاس

مصلحة بلسجل بلتجالي
ملف : بيع لقم : 0/04)0)

حساب خاص : 99))
إشهال عقد بيع أصل تجالي

أمل  ذة.  توثيقي  عقد  بنقت�شى 
مشوبط بملوثقة بفاس مؤلخ بفاس 
 (0(0 سبتن 4  أغسطس و4   (4 في  

مسجل بفاس في 7 سبتن 4 0)0).
لقم  بلشحينة  سني4  بلسيد  باع 
)CC1146 بلساكن  بطاقته بلوطنية 
جعوبن  بلدين  عز  للسيد  بإيطاليا 
 C784914 بلوطنية  بطاقته  لقم 
بلسانية  عين  دوبل  بفاس  وبلساكن 
برصل  يعقوب  موالي  بوعلي  عين 
مقهى  بملسناة  للنقهى  بلتجالي 
بنطالق سني4 بملستغل بفاس لقم )0 
زوبغة مشروع بالنطالق تجزئة كريو 
بلوك ج وبملسجل بالسجل بلتجالي 
بثنن قدله   79734 بفاس تحت لقم 
بلشروط  حسب  دلهم   (00.000

بملنصوص عليها بعقد بلبيع.
وتقبل بلتعرضات بكتابة بلضبط 
باملحكنة بلتجالية بفاس دبخل أجل 
ببتدبء  ال يتعدى خنسة عشر يوما  

من بلنشرة بلثانية.
بلنشرة بلثانية

5 مكرر

بملحكنة بلتجالية بفاس

عقد بيع أصل تجالي
ملف بيع عدد 0)0)/106

حساب خاص : 1865
)بن سودة  بنقت�شى عقد توثيقي 
بفاس  مؤلخ  بفاس)  موثق  فؤبد 
بتاليخ 4) يناير 0)0) ومسجل بفاس 

بتاليخ 7) يناير 0)0).
أصالة  بربدة  بلغالي  بلسيد  باع 
بربدة  مريم  عن  ونيابة  نفسه  عن 
بربدة  بحند  بلسيد  ولثة  وبصفتهنا 
 (1 في  بملؤلخة  بإللبثة  بنقت�شى 
ديسن 4 018)، لقم بطاقته بلوطنية 

.C944(97
للسيدة هند بلتوبتي، لقم بطاقتها 
وبلساكنة بفاس   C437369 بلوطنية 
بلرقم 15 زنقة بلعربي بلدغمي حي بدل.
بفاس  بملستغل  بلتجالي  برصل 
زنقة سيدي بونافع حي بملرينيين   9(
وبملسجل في بسم بلهالك بحند بربدة.
بلتجالي  بالسجل  وبملسجل 
بثنن قدله   1636( بفاس تحت لقم 

00.000).) دلهم.
حسب بلشروط بملنصوص عليها 

بعقد بلبيع.
وتقبل بلتعرضات بكتابة بلضبط 
باملحكنة بلتجالية بفاس دبخل أجل 
ال يتعدى خنسة عشر يوما ببتدبء من 

بلنشرة بلثانية.
بلنشرة بلثانية

عن لئيس كتابة بلضبط

بإلمضاء : لطيفة بلتازي

121 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب بلتصفية وبلتسوية بلقضائية

بشعال
بقفل مسطرة بلتصفية بلقضائية

في موبجهة شركة نيطوولك لبولط 
بلسجل بلتجالي لقم : 1635)

بتاليخ  بلصادل  بلحكم  بنقت�شى 
لقم  بمللف  في   (0(0 بكتوبر  فاتح 
بلحكم  لقم   (0(0/8319/63
بلتجالية  قضت بملحكنة   (0(0/66

بطنجة :

مسطرة  بقفل   : موضوع  في 

بلقضائية بملفتوحة في موبجهة شركة 

 (6 نيطوولك لبولط بلكائنة قطعة 

بلحرة  بملنطقة  إي  �شي   4 ب  بلوك 

طنجة مع ما يت4تب على ذلك قانونا.
حرل بتاليخ فاتح أكتوبر 0)0)

عن لئيس كتابة بلضبط

16

بملحكنة بلتجالية بطنجة

مكتب بلتصفية وبلتسوية بلقضائية

شركة مالينا بينزبل في شخص منثلها 

بلقانوني

بلسجل بلتجالي لقم : 6543

بتاليخ  بلصادل  بلحكم  بنقت�شى 

لقم  بمللف  في   (0(0 بكتوبر  فاتح 

بلحكم  لقم   (0(0/8306/81

بلتجالية  قضت بملحكنة   (0(0/65

بطنجة :

بفتح مسطرة بلتصفية بلقضائية 

في  بينزبل  مالينا  شركة  موجهة  في 

قضائيا  بلقانوني  منثلها  شخص 

يعقوب  شالع  بالجتناعي  مقرها 

بملنصول لقم شقة 8 تطوبن، تحديد 

 30 في  بلدفع  عن  بلتوقف  تاليخ 

بكتوبر 017).

بلزنطالي  محند  بلسيد  تعيين 

قاضيا منتدبا وبلسيد محند حجاجي 

بالزمي  بلكريم  عبد  وبلسيد  له  نائبا 

سنديكا.

بلدبئنين  من  فاملطلوب  وعليه 

بملعين  للسنديك  بديونهم  بلتصريح 

بملبالغ  ضنن قائنة موقعة تتضنن 

بملطلوبة مرفقة بالوثائق ةذلك دبخل 

هذب  تاليخ  من  ببتدبء  شهرين  أجل 

طبقا  بلرسنية  بالجريدة  بالشعال 

للنادة 584 من م.ت.
حرل بتاليخ فاتح أكتوبر 0)0)

عن لئيس كتابة بلضبط

15
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بملحكنة بلتجالية بطنجة

ملف تفويت أصل تجالي
عن طريق بلبيع

ملف  لقم : 0/381)0)
يعلن لئيس مصلحة كتابة بلضبط 
بطنجة،أنه  بلتجالية  باملحكنة 
في مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
باع ولثة بملرحوم   (019 يوليو   ((  
بلسيدة  وهم  بلحوزي  بمعاذ  محند 
لبطاقة  بلحاملة  بلرقيوبق  فاطنة 
 K(5((34 لقم  بلوطنية  بلتعريف 
أصالة عن نفسها ونيابة عن أوالدها 
سعيد وعبد بلعالي وعز بلدين وزكرياء 
وفاطنة بلزهربء ومريم ونادية ونعينة 
بمعاذ بلحوزي وبلسيدة غيثة بمعاذ 
بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة  بلحوزي 
وبلسيد   K145451 لقم  بلوطنية 
بلحامل  بلحوزي  بمعاذ  يوسف 
لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 
أصالة عن نفسه ونيابة   K516(47
وفردوس  عن إخوته سكينة ونجالء 
بالسجل  وبملسجلين  بلحوزي  بمعاذ 
بلتجالي بطنجة تحت لقم )6)147، 
برصل بلتجالي بلكائن بطنجة شالع 
عبد  بلسادة  لفائدة   33 لقم  أنفا 
لبطاقة  بلحامل  بلسفياني  بلعزيز 
 K9((01 لقم  بلوطنية  بلتعريف 
نيابة عن ببنه بلقاصر محند بملختال 
بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بلسفياني 
وبلسيد   K570498 لقم  بلوطنية  
لبطاقة  بلحامل  بلسفياني  نعنان 
 K570601 لقم  بلوطنية  بلتعريف 
بلحاملة  بلقريش  سنية  وبلسيدة 
لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 
برصل  قينة  وحددت   K378361
بلتجالي موضوع بلبيع في مبلغ إجنالي 
0.000)5 خنسنائة وعشرون  قدله 

ألف دلهم.
بلتعرضات  جنيع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة بلضبط بهذه بملحكنة 
من  ببتدبء  يوما   15 أجل  دبخل 
84  تاليخ بلنشر بلثاني طبقا للفصل 

 وما يليه من مدونة بلتجالة.
بلنشرة بلثانية

عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

36 مكرر

بملحكنة بلتجالية بطنجة

ملف تقديم أصل تجالي كحصة

في شركة طول بلتأسيس

ملف لقم : )0/38)0)

كتابة  مصلحة  لئيس  يعلن 

بلضبط باملحكنة بلتجالية بطنجة، 

في مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى   أنه 

بدل  بلسيد  قدم   (0(0 سبتن 4   9

لبطاقة  بلحامل  بومهرو  بلدين 

 K33(795 لقم  بلوطنية  بلتعريف 
طهربن  زنقة   14 بطنجة  وبلساكن 

بالسجل  وبملسجل   7 شقة   3 طابق 

 ،99((0 بلتجالي بطنجة تحت لقم 

حي  بطنجة  بلكائن  بلتجالي  أصله 

 5573 4 تجزئة  بملرس بشناد بلشطر 

بلتأسيس  طول  شركة  في  كحصة 

SORES PHARMA SARL- مسناة 

AU

وبناء على تقرير مربقب بلحصص 

تم تقييم   (0(0 يناير   30 بملؤلخ في 

برصل بلتجالي بملذكول أعاله بقينة 

1.700.000 دلهم.

وعليه فإن جنيع بلتعرضات تقدم 

بكتابة بلضبط بهذه بملحكنة دبخل 

يوما ببتدبء   (15( أجل خنسة عشر 

من تاليخ بلنشر بلثاني طبقا للفصل 

84 وما يليه من مدونة بلتجالة.

بلنشرة بلثانية
عن لئيس كتابة بلضبط

خديجة أقشول

37 مكرر

بملحكنة بلتجالية بطنجة

ملف تقديم أصل تجالي كحصة

في شركة طول بلتأسيس

ملف لقم : 0/383)0)

بلضبط  كتابة  لئيس مصلحة  يعلن 

أنه  بطنجة،  بلتجالية  باملحكنة 

في مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 

بلسيد  قدم   ،(0(0 سبتن 4   ((

لبطاقة  بلحامل  محند  بلوليا�شي 

 K4(4809 لقم  بلوطنية  بلتعريف 

بملكسيك  شالع  بطنجة  وبلساكن 
لقم 44 بلطابق 1 بلشقة 3 وبملسجل

 بالسجل بلتجالي بطنجة تحت لقم 

بلذي هو  بلتجالي  أصله   ،138594

بطنجة  وبلكائن  عبالة عن صيدلية 
 (6 لقم  ولغة  وبد  زنقة   ( بلجربلي 

بلتأسيس  طول  شركة  في  كحصة 

 PHARMACIE ASSALAM مسناة 

.DE TANGER SARL-AU

وبناء على تقرير مربقب بلحصص 

فقد تم   ،(0(0 يوليو   (( بملؤلخ في 

تقييم برصل بلتجالي بملذكول أعاله 

بقينة 1.950.000 دلهم.

وعليه فإن جنيع بلتعرضات تقدم 

بكتابة بلضبط بهذه بملحكنة دبخل 

يوما ببتدبء   (15( أجل خنسة عشر 

من تاليخ بلنشر بلثاني طبقا للفصل 

84 وما يليه من مدونة بلتجالة.

بلنشرة بلثانية
عن لئيس كتابة بلضبط

خديجة أقشول

38 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف  لقم : 0/8)0)

حساب لقم : 60

شعبة معالجة صعوبة بملقاولة
 LE ملف تسوية قضائية لشركة
NOBLE TRAITEUR في شخص 

منثلها بلقانوني
بشعال

عن  بلصادل  بلحكم  بنقت�شى 

 15 بملحكنة بلتجالية بالرباط بتاليخ 

في بمللف بلتجالي لقم   (0(0 أكتوبر 

.(0(0/830(/13

حكم لقم 31.

بلرباط  بلتجالية  بملحكنة  قضت 

بفتح مسطرة بلتسوية بلقضائية في 

 LE NOBLE TRAITEUR حق شركة 

ذبت  بلقانوني  منثلها  شخص  في 

بلسجل بلتجالي لقم 58819.

 (0 ب  بالجتناعي  مقرها  بلكائن 

منر موالي علي بلشريف بلرباط.

ليلى عبو قاضيا  بلسيدة  وعنيت 

سينيل  صباح  وبلسيدة  منتدبا 

قاضيا منتدبا بالنيابة.

سنديكا  فلكي  بدليس  وبلسيد 

بقامة  جناء  بزنقة  عنوبنه  وبلكائن 

بسك شقة لقم 1 قطاع 9 حي بلرياض 

بلرباط.

بلدفع  عن  بلتوقف  تاليخ  وحدد 

في بلثنانية عشر شهرب بلسابقة لهذب 

بلحكم.

بلدبئنين  من  فاملطلوب   وعليه 

بملعين  للسنديك  بديونهم  بلتصريح 

بملبالغ  ضنن قائنة موقعة تتضنن 

بملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك دبخل 

نشر  تاليخ  من  ببتدبء  شهرين  أجل 

مع  بلرسنية  بالجريدة  بالشعال  هذب 

بالنسبة  بشهرين  بالجل  هذب  تنديد 

بلى بلدبئنين بلقاطنين خالج بملنلكة 

بملغربية طبقا للنوبد 584، 0)7، من 

مدونة بلتجالة.
حرل بتاليخ 15 أكتوبر 0)0)

عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

120

بملحكنة بلتجالية بالرباط

ملف  لقم : 0/41)0)

حساب لقم : 831)

بلطرف بالو8 : مصطفى سقوط

 : لقم بلبطاقة بلتعريف بلوطنية 

.C184410

بلطرف بلثاني : محند سقوط.

 : لقم بلبطاقة بلتعريف بلوطنية 

C65744 مغربي بلجنسية

بالصل بلتجالي : بيع بلتبغ.

بلرياض  حي  بلرباط   : بلعنوبن 

1 سكتول  بملركز بلتجالي تومازو لقم 

16، لقم بلسجل بلتجالي : 666)6.

بنصلحة  بلتعرضات  وستقبل 

بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 

15 يوما من صدول  بالرباط بلى غاية 

بالعالن بلثاني.

بإلعالن برو8
لئيس مصلحة بلسجل بلتجالي

122 مكرر
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بملحكنة بلتجالية بالرباط

ملف لقم : 0/37)0)

حساب لقم : )78)

بلطرف برو8 :

محند  بن  بلطالبي  قاسم 

بلوطنية  بلتعريف  بطاقة  لقم 

TA74663مغربي بلجنسية.

بلطرف بلثاني :

مسي4ها   MECADOM شركة 

بمين  محند  بلسيدين  بلقانونين 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بسليناني 

))D9456 مغربي بلجنسية. لوطنية 

لبطاقة  بلحامل  خربمز  سفيان 

مغربي   AE175(( بلتعريف بلوطنية 

بلجنسية.

ميكانيكي   : بلتجالي  برصل 

حي بملحيط بلرباط   15 بلعنوبن لقم 

لقم بلسجل بلتجالي : )10878.

بنصلحة  بلتعرضات  وستقبل 

بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 

 15 عشر  خنسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدول بإلعالن بلثاني.

بإلعالن برو8
 لئيس مصلحة بلسجل بلتجالي

28 مكرر

بملحكنة بلتجالية بالرباط

ملف لقم 0)0)/36

حساب لقم 715)

خليل،  حنين   : برو8  بلطرف 

بلوطنية  بلتعريف  بلبطاقة  لقم 

A701408، مغربي بلجنسية.

 PHARMACIE بلثاني  بلطرف 

شركة   KHALIL ADDOHA

بملقر  مسي4ها بلقانوني حنين خليل، 

بالجتناعي لقم 879 حي بلجديد، عين 

عودة.

صيدلية خليل   : برصل بلتجالي 

بلضحة.

حي بلجديد،   879 لقم   : بلعنوبن 

عين عودة.

لقم بلسجل بلتجالي : 63576.

بنصلحة  بلتعرضات  وستقبل 
بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 
 (15( بالرباط إلى غاية خنسة عشر 

يوما من صدول بإلعالن بلثاني.
بلنشرة بلثانية

لئيس مصلحة بلسجل بلتجالي

134 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات بملقاولة

فتح مسطرة بلتصفية بلقضائية 
في موبجهة شركة بديفيس ووللد 

 EDIFICE WORLD MARRAKECH
في شخص م.ق

ملف لقم 0/8306/53)0)
إشعال

 (0(0/63 لقم  بلقربل  بنقت�شى 
 (0(0 أكتوبر   13 بتاليخ  بلصادل 
لقم  بملقاولة  صعوبات  ملف  في 
بملحكنة  قضت   (0(0/8306/53

بلتجالية بنربكش :
فتح مسطرة بلتصفية بلقضائية 
 EDIFICE في موبجهة بديفيس ووللد 
WORLD MARRAKECH في شخص 
م.ق بملسجلة بالسجل بلتجالي لدى 
بملحكنة بلتجالية بنربكش تحت لقم 

.60647
بلرحيم  عبد  بلسيد  وعينت 

بسنيح قاضيا منتدبا.
سنديكا  بمزيل  محند  وبلسيد 
تصومعت   10  : وبلكائن  مصفيا 

ولزبزبت.
بلدبئنين  من  فاملطلوب  وعليه 
بملعين  للسنديك  بديونهم  بلتصريح 
بملبالغ  ضنن قائنة موقعة تتضنن 
بملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك دبخل 
أجل شهرين )1) من تاليخ نشر هذب 
طبقا  بلرسنية  بالجريدة  بالشعال 
 7(0  ،719  ،584 بملوبد  ملقتضيات 

من مدونة بلتجالة.
بشهرين  برجل  هذب  يندد   (1(
خالج  بلقاطنين  للدبئنين  بالنسبة 

بملنلكة بملغربية.
لئيس مصلحة كتابة بلضبط

127

بملحكنة بلتجالية بنربكش

مكتب صعوبات بملقاولة

فتح مسطرة بإلنقاد في موبجهة 
شركة فونتالفي سال غفبسيون 

سنتي سولنتد
 FONTALVIE MAROC SAR

 REVOLUTION SANTE SOLANID
في شخص م.ق

ملف لقم 19/)0/830)0)

إشعال

 (0(0/6( لقم  بلحكم  بنقت�شى 

 (0(0 أكتوبر   13 بتاليخ  بلصادل 

لقم  بملقاولة  صعوبات  ملف  في 

بملحكنة  قضت   (0(0/830(/19

بلتجالية بنربكش :

بفتح مسطرة بإلنقاد في موبجهة 

شركة فونتالفي سال غفبسيون سنتي 

سولنتد

 FONTALVIE MAROC SAR

 REVOLUTION SANTE SOLANID

بالسجل  بملسجلة  م.ق  شخص  في 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلتجالي 

بنربكش تحت لقم 75319.

بلرحيم  عبد  بلسيد  وعينت 

بسنيح قاضيا منتدبا وبلسيد محند 

بنجلون نائبا عنه.

سنديكا  كربم  سعيد  وبلسيد 

- مركب  بالحباس  بنجنع   : وبلكائن 

كنوز - عنالة ب بملكتب لقم 6 شالع 

عال8 بلفا�شي مربكش.

بلدبئنين  من  فاملطلوب  وعليه 

بملعين  للسنديك  بديونهم  بلتصريح 

بملبالغ  ضنن قائنة موقعة تتضنن 

بملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك دبخل 

أجل شهرين )1) من تاليخ نشر هذب 

طبقا  بلرسنية  بالجريدة  بالشعال 

 7(0  ،719  ،584 بملوبد  ملقتضيات 

من مدونة بلتجالة.

بشهرين  برجل  هذب  يندد   (1(

خالج  بلقاطنين  للدبئنين  بالنسبة 

بملنلكة بملغربية.
لئيس مصلحة كتابة بلضبط

126

بملحكنة بلتجالية بنربكش

مكتب صعوبات بملقاولة

فسخ مخطط بالستنربلية وفتح 
مسطرة تصفية قضائية في موبجهة 

شركة مطاحن بل 4كة
ملف لقم 018/8308/86)

ملف أصلي : 5)/0/15)0)

إشعال

 (0(0/61 لقم  بلحكم  بنقت�شى 

 (0(0 أكتوبر   13 بتاليخ  بلصادل 

لقم  بملقاولة  صعوبات  ملف  في 

 : أصلي  ملف   (018/8308/86

بملحكنة  قضت   (00(/15/(5

بلتجالية بنربكش :

بفسخ مخطط بالستنربلية وفتح 

مسطرة تصفية قضائية في موبجهة 

بملسجلة  بل 4كة  مطاحن  شركة 

بملحكنة  لدى  بلتجالي  بالسجل 

 6801 لقم  تحت  بنربكش  بلتجالية 

وتحديد تاليخ بلتوقف عن بلدفع في 

بملدة بملحددة سابقا بنوجب بلحكم 

بلتسوية  مسطرة  بفتح  بلقا�شي 

بلقضائية.

بلرحيم  عبد  بلسيد  وعينت 

بسنيح قاضيا منتدبا.

سنديكا  زعكون  مبالك  وبلسيد 

مصفيا وبلكائن : شالع عبد بلكريم 

جليز   4 شقة   60 عنالة  بلخطابي 

مربكش.

بلدبئنين  من  فاملطلوب  وعليه 

بملعين  للسنديك  بديونهم  بلتصريح 

بملبالغ  ضنن قائنة موقعة تتضنن 

بملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك دبخل 

أجل شهرين )1) من تاليخ نشر هذب 

طبقا  بلرسنية  بالجريدة  بالشعال 

 7(0  ،719  ،584 بملوبد  ملقتضيات 

من مدونة بلتجالة.

بشهرين  برجل  هذب  يندد   (1(

خالج  بلقاطنين  للدبئنين  بالنسبة 

بملنلكة بملغربية.
لئيس مصلحة كتابة بلضبط

125
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بملحكنة بلتجالية بنربكش

تقديم أصل تجالي حصة في شركة 
 أبو سلمى تيليكوم ش.م.م ش.و

ملف لقم 7)0/1)0)

حساب لقم 301)

في  بملؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

وبملسجل   (0(0 سبتن 4   (3 بتاليخ 

 (0(0 سبتن 4   (4 يوم  بنربكش 

بلحامل  قدم بلسيد بدفدبح حسن، 

لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

بتجزئة  بلساكن   ،WA90475

بلوحدة ) بلرقم 137 بلدلوة برشيد، 

لقم  باملحل  بلكائن  بلتجالي  برصل 

مربكش،  بملحاميد   4 سعادة   105

تحت  بلتجالي  بلسجل  في  بملسجل 

وبملعد على  بنربكش،   1(1180 لقم 

شكل شخص طبيعي بجنيع عناصره 

تم تقويم بلحصة  بملادية وبملعنوية، 

 5000 500.000 دلهم مقسنة إلى  بـ 

دلهم   100 بجتناعيةت  حصة 

للحصة في شركة أبو سلمى تيليكوم 

ش.م.م ش.و في طول بلتأسيس.

أعاله  بملذكول  بلبائع  دبئني  فعلى 

قسم  بلى  بتصريحاتهم  يتقدموب  أن 

بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 

دبخل أجل يبتدئ من تاليخ بإلعالن 

برو8 وينتهي في بليوم بلخامس عشر 

من نشر بالعالن بلثاني.
بإلعالن برو8

عن لئيس كتابة بلضبط

128 مكرر

بملحكنة بلتجالية بنربكش

ملف لقم : 8)0/1)0)

حساب عدد : 303)

بيع أصل تجالي
بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بنربكش 

ومسجل   (0(0 أكتوبر  فاتح  يوم 

 (0(0 أكتوبر   6 بتاليخ  بنربكش 

 RES57(84  : بلتالية  بملربجع  وفق 

باع   -OR50032 Qce22606

بلسيد بلبدلبنه فؤبد بحند حسين، 

بتاليخ بملزدبد  ألدنية،  جنسية  دو 

لبطاقة  بلحامل   1966 أكتوبر   (3  
صالحة   AB04144T لقم  بلتسجيل 
وبلساكن   (0(1 أكتوبر   (5 إلى غاية 
ج.س)  نهى  بتجزئة   10 بالشقة 
بلسيدة  لفائدة  مربكش،  بملحاميد 
بلجنسية،  مغربية  فاطنة،  بلديش 
 1978 يناير   11 بتاليخ  بملزدبدة 
للتعريف  بلوطنية  للبطاقة  بلحاملة 
بنربكش  وبلساكنة   E6((750 لقم 
جنيع  بلبول  بملنابهة  قطالة  مركز 
كنقهى  بملستغل  بلتجالي  برصل 
بلكائن  بلتجالي،  باملحل  وبملتوبجد 
بملحاميد   101 لقم  بلنهضة  بتجزئة 
عدد  بلعقالي  بلصك  ذي  مربكش 
بإلجنالية  مساحته   ،04/(5069(

4) مت4 مربع.
فعليا  فيه  بملزبو8  بلنشاط 
 MILK BAR OCUPANT هو 
 MOINS DE CINQ PERSONNES

.EXPLOITANT UN
مقيد بالسجل بلتحليلي تحت لقم 
تحت  بلت4تيبي  وبالسجل   1(66(0
لدى  بلتجالي  بالسجل   551 لقم 
بجنيع  مربكش  بلتجالية  بملحكنة 
عناصره بملادية وبملعنوية بثنن قدله 

170.000.00 دلهم.
أعاله  بملذكول  بلبائع  دبئني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموب  أن 
بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 
بنربكش دبخل أجل يبتدئ من تاليخ 
بليوم  في  وينتهي  برو8  بإلعالن  نشر 
بإلعالن  نشر  من  عشر  بلخامس 

بلثاني.
بإلعالن برو8

عن لئيس كتابة بلضبط

129 مكرر

بملحكنة بلتجالية بنربكش
ملف لقم : 0/130)0)

حساب عدد : 307)

بيع أصل تجالي
بتاليخ موثق  عقد   بنقت�شى 
بنربكش  مسجل   (0(0 أكتوبر   8  
تحت   (0(0 أكتوبر   9 بتاليخ 
سجل بإليدبع لقم   : بلتالية  بملربجع 
0/59148)0) أمر باستخالص تحت

عدد  توصيل   (0(0/518(4 عدد   
شركة  باعت   ،(0(0(303111049
 FORME BIEN-ETRE ET LOISIRS
محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 

بشريك وبحد.
 SPA TAWAB شركة  لفائدة 
محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 

بشريك وبحد.
بلكائن  بلتجالي  برصل  جنيع 
بلزلقطوني  شالع  جليز  بنربكش 
لقم  شقة  برو8  بلطابق  ب  عنالة 
للتجنيل  للعناية،  ملؤسسة  بملعد   3
بلتجالي  بالسجل  وبملقيد  وللتدليك 
عناصره  بجنيع   56013 تحت عدد 
بتنن إجنالي قدله  بملادية وبملعنوية 
00.000.00) دلهم تم بإلبربء منه في 

بلعقد.
أعاله  بملذكول  بلبائع  دبئني  فعلى 
قسم  إلى  يتعرضاتهم  يتقدموب  أن 
بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 
من  يبتدئ  أجل  دبخل  بنربكش، 
في  ويتنهي  برو8  بإلعالن  نشر  تاليخ 
من نشر   (15( بليوم بلخامس عشرب 

بإلعالن بلثاني .
بإلعالن برو8

عن لئيس كتابة بلضبط

130 مكرر

بملحكنة بلتجالية بنربكش
ملف لقم : 0/134)0)

حساب عدد : 317)

بيع أصل تجالي
بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 
بنربكش  ومسجل   (019 سبتن 4   9
بتاليخ 7 أكتوبر 019) باعا بلسيدبن: 
بلحامل  بلعربي  بلصالح  بلسيد 
لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 
لقم   1 بسعادة  بلساكن   445581

496 مربكش.
بلحامل  بينغري  حسن  وبلسيد 
لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 
دلب  بهيالنة  بلساكن   (98739

بلقا�شي لقم 178 مربكش.
بلعالي  عبد  بعنر  بلسيد  لفائدة 
بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
 4 وبلساكن باملحاميد   (6(347 لقم 

لقم 107 مربكش.

بلكائن  بلتجالي  برصل  جنيع 
بلقنالية  سويقة   ( لقم  باملتجر 
بيع  في  الستغالله  وبملعد  مربكش 
يعد  لم  وبلدي  بازبل  بلجلدية  بلسلع 
ودلك  بلتجالي  بالسجل  مسجال 
وبملعنوية  بملادية  عناصره  بجنيع 

بنبلغ 400.000.00 دلهنا.
بملذكولين  بلبائعين  دبئني  فعلى 
إلى  يتعرضاتهم  يتقدموب  أن  أعاله 
باملحكنة  بلتجالي  بلسجل  قسم 
بلتجالية بنربكش، دبخل أجل يبتدئ 
من تاليخ نشر بإلعالن برو8 ويتنهي في 
بليوم بلخامس عشرب من نشر بإلعالن 

بلثاني .
بإلعالن برو8

عن لئيس كتابة بلضبط

131 مكرر

بملحكنة بلتجالية بنربكش

ملف  لقم :  0/136)0)

حساب لقم : 1)3)

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
وبملسجل بنربكش   (0(0 ف 4بير   (5
بتاليخ 13 يوليو 0)0)، باعت شركة 
بلسجل  ذبت  تربنسبولبت  ماي 
بنربكش   89013 لقم  بلتجالي 
بطلس  مركب   51 برقم  وبلكائنة 
كولف بلشريفية طريق بمزميز جناعة 
من  وبملنثلة  مربكش  تاسلطانت 
ملقدم  بيت  بلحسين  بلسيد  طرف 
لفائدة   PB110498 بطاقته بلوطنية 
بطال  في  كرياسيون  جينس  شركة 
بلتأسيس وبملنثلة من طرف بلسيدة 
بلوطنية  بطاقتها  بلركربكي  منى 
بلتجالي  بالصل  جنيع   E4(0659
بلكائن برقم 51 مركب بطلس كولف 
جناعة  بمزميز  طريق  بلشريفية 
لغرض  وبملعد  مربكش  تاسلطانت 
بلتجالي  بالسجل  بلشركة وبملسجل 
بجنيع عناصره بملادية   89013 لقم 

وبملعنوية بنبلغ 30.000 دلهم.
أعاله  بملذكول  بلبائع  دبئني  فعلى 
قسم  بلى  بتعرضاتهم  يتقدموب  أن 
بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 
بنربكش دبخل أجل يبتدئ من تاليخ 
نشر بالعالن بالو8 وينتهي في بليوم 15 

يوما من نشر بالعالن بلثاني.
بإلعالن برو8

عن لئيس كتابة بلضبط

132 مكرر
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بملحكنة بلتجالية بنربكش
ملف  لقم : 0/137)0)

حساب لقم : 5)3)

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
وبملسجل بنربكش   (0(0 مالس   (7
قدم بلسيد   ،(0(0 يوليو   (1 بتاليخ 
لبطاقة  بلحامل  بلهوسة  لضوبن 
   BK144563 لقم  بلوطنية  بلتعريف 
بلسربغنة  دوبل  بالعزوزية  وبلساكنة 
 FERME طريق بسفي مربكش لشركة
بلكائن   .EQUESTRE TENSIFT
دوبل  بالعزوزية  بالجتناعي  مقرها 

بلسربغنة طريق بسفي مربكش.  
بلخيو8  تربية  لنشاط  وبملزبو8 
وبملسجل بالسجل  وتدليب بالطفا8، 
بلتجالي باملحكنة بلتجالية بنربكش 
بجنيع عناصره   1(((0( تحت لقم 
بنبلغ  قوم  وبملعنوية.  بملادية 

400.000 دلهم.
فعلى دبئني بلبائع بملذكول أعاله أن 
يتقدموب بتعرضاتهم بلى قسم بلسجل 
بلتجالي باملحكنة بلتجالية بنربكش 
دبخل بجل يبتدئ من نشر بالعالن 
من نشر   15 بليوم  في  بالو8 وينتهي 

بالعالن بلثاني.
بإلعالن برو8

عن لئيس كتابة بلضبط

133 مكرر

بملحكنة بلتجالية بنربكش
ملف  لقم :  0/138)0)

حساب لقم : 8)3)

بيع أصل تجالي
في مؤلخ  توثيقي  عقد   بنقت�شى 
بنربكش  مسجل   ،(019 ماي   (  

بتاليخ ) أكتوبر 0)0).
باع بلسيد لحسن بيت بنسعيد، 
لبطاقة  بلحامل  بلجنسية،  مغربي 

.E58543 بلتعريف بلوطنية لقم
بل 4هومي،  عنر  بلسيد  لفائدة 
لبطاقة  بلحامل  بلجنسية،  مغربي 
 EE608773 لقم  بلوطنية  بلتعريف 
جنيع بالصل بلتجالي بلكائن بعرصة 

بملالك بلوك ) لقم 50 مربكش.
وبملسجل بالسجل بلتجالي تحت 
بجنيع عناصره بملادية   38904 لقم 

وبملعنوية بنبلغ 150.000 دلهم.

فعلى دبئني بلبائع بملذكول أعاله أن 
يتقدموب بتعرضاتهم بلى قسم بلسجل 
بلتجالي باملحكنة بلتجالية بنربكش 
دبخل بجل يبتدئ من نشر بالعالن 
من نشر   15 بليوم  في  بالو8 وينتهي 

بالعالن بلثاني.
بإلعالن برو8

عن لئيس كتابة بلضبط

134 مكرر

بملحكنة بلتجالية بنربكش

ملف  لقم :  0/139)0)

حساب لقم : 7)3)

تفويت حق بلكربء  تجالي
بتاليخ  لسمي  عقد   بنقت�شى 
4 أغسطس 0)0)، مسجل بنربكش 
تم   ،(0(0 أغسطس   7 بتاليخ 
من  تجالي  محل  كربء  حق  تفويت 
بلقبيل  بلدين  عز  بلسيدبن  طرف 
بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
بنجلون  وسعيد   ،B47044( لقم 
بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
لقم B39471وذلك نيابة عن بلشركة 
بملسناة  بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 
وبملسجلة   SEDICA SARL باختصال 
بالسجل  بلتجالي باملحكنة بلتجالية 
لفائدة   ،3(073 لقم  بالدبلبلبيضاء، 
بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  بلشركة 
بملسجلة   ،  PIJIUI SARL بملسناة 
بالسجل بلتجالي للنحكنة بلتجالية 
بنربكش، لقم 103059، وبلتي ينوب 
بلحامل  بلقبيل  عدنان  بلسيد  عنها 
لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.BK3((804
ويتعلق بالمر باملحل بلتجالي لقم 
66 بلكائن بالطابق بالل�شي، بلكائن ب 
61 زنقة يوغوسالفيا، منر بلغندولي 
غي4  بلتجالي  لالصل  جليز  مربكش 
بملسجل  بالسجل بلتجالي بنربكش، 

بنبلغ 600.000 دلهم
فعلى دبئني بلبائع بملذكول أعاله أن 
يتقدموب بتعرضاتهم بلى قسم بلسجل 
بلتجالي باملحكنة بلتجالية بنربكش 
دبخل بجل يبتدئ من نشر بالعالن 
من نشر   15 بليوم  في  بالو8 وينتهي 

بالعالن بلثاني.
بإلعالن برو8

عن لئيس كتابة بلضبط

135 مكرر

بملحكنة بلتجالية بنربكش

بيع أصل تجالي
ملف لقم : 1)0/1)0)

حساب عدد 80))

في مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 

3) سبتن 4 0)0) ومسجلين بنربكش 

بتاليخ 8) سبتن 4 0)0).

حشدي  بلدين  عز  بلسيد  باع 

بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
بلساكن بدوبل عال8   EE45137 لقم 

سعادة مربكش لفائدة بلسيد كنا8 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بومهدي 
بلساكن بحي إيزيكي   E698141 لقم 

بلجديد لقم )3 مربكش.

بلكائن  بلتجالي  برصل  جنيع 

بن  هللا  عبد  شالع  مكرل   (( برقم 

ياسين مربكش بملعد للنيكانيك وبيع 

أجزبء بلسيالبت بملستغل تحت شعال 

عناصره  بجنيع  ميكانيك  تيسيو 

بالسجل  وبملسجل  وبملعنوية  بملادية 

بلتجالي باملحكنة بلتجالية بنربكش 

مبلغ  مقابل   107006 لقم  تحت 

300.000 دلهم.

أعاله  بملذكول  بلبائع  دبئني  فعلى 

قسم  بلى  بتعرضاتهم  يتقدموب  أن 

بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 

بنربكش دبخل أجل يبتدئ من تاليخ 

بليوم  في  وينتهي  برو8  بالعالن  نشر 

بلخامس عشر من نشر بالعالن بلثاني.
بإلعالن برو8

عن لئيس كتابة بلضبط

17 مكرر

بستدلبك خطأ وقع بالجريدة بلرسنية 

عدد 3)56 بتاليخ 5 أغسطس 0)0) 
إعالن لقم 150 مكرل

بملحكنة بلتجالية بنربكش
بيع أصل تجالي

ملف لقم : 0/83)0)
حساب لقم 063)

في مؤلخ  توثيقي  عقد   بنقت�شى 
 )1 يونيو 0)0)، باعت :

ذبت  شركة   BEARIC شركة 
لأسنالها  بملحدودة،  بملسؤولية 
مقرها بلكائن  دلهم   10.000

بلطابق  مربكش،   : ب  بالجتناعي   
بلسفلي إقامة مها، زبوية زنقة بلبنين 
بلسيد  لفائدة   55 لقم  حنبل  وببن 
بالصويرة  بلساكن  بنغدة،  خالد 
بلحامل  بملستقبل،  تجزئة   ،10(
لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.N15889
بلكائن  بلتجالي  برصل  جنيع 
بنربكش، بلطابق بلسفلي إقامة مها، 
زبوية زنقة بلبنين وببن حنبل لقم 55، 
وبملناسبات  بلحفالت  لتنوين  بملعد 
 LA SALLE A بسم  تحت  ومطعم، 
MANGER وبملقيد بالسجل بلتجالي 
عناصره  بجنيع   93(17 لقم  تحت 

بملادية وبملعنوية.
 1.500.000 قدله  إجنالي  بثنن 

DHS تم بإلبربء منه في بلعقد.
أعاله  بملذكول  بلبائع  دبئني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموب  أن 
بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 
بنربكش دبخل أجل يبتدئ من تاليخ 
بليوم  في  وينتهي  برو8  بإلعالن  نشر 
بلخامس عشر )15) من نشر بإلعالن 

بلثاني.
بلنشرة بلثانية

عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

بستدلبك خطإ وقع بالجريدة 
 بلرسنية عدد 3)56 بتاليخ

 5 أغسطس 0)0) 
إعالن لقم 149 مكرل

بملحكنة بلتجالية بنربكش
بيع أصل تجالي

ملف لقم : )0/8)0)
حساب لقم 060)

بنربكش  موثق  عقد  بنقت�شى 
ومسجل بتاليخ  (0(0 مالس   6  يوم 
باعت  بنربكش،   (0(0 مالس   17  
ذبت  شركة  ميتي  مربكش  شركة 
بلشريك  ذبت  محدودة  مسؤولية 
بلتجالي  بالسجل  مسجلة  بلوحيد، 
 ،31493 لقم  تحت  بنربكش 
صالح  دلب   10 بالجتناعي  مقرها 
منثلة  مربكش،  بلعروص  لياض 
 BRUNO بلسيد  طرف  من 
سفر  لجوبز  بلحامل   MANSUTTI
 VIA وبلساكن ب   YA8439069 لقم 
 URIL 50 TARCENTO UDINE
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 CLAUDE FRANCOIS للسيد 
بنربكش  بلساكن   MONTEIL
بلحامل   A31B بالم  ليفي4  إقامة 
 18DD98115 لقم  بلسفر  للجوبز 
 Madame وبلسيدة   40% بنسبة 
بلحاملة   Amalle GHOMRICHE
لقم  بلوطنية  بلتعريف  للبطاقة 
)PN80619 بنسبة %60 كل برصل 
 maison d’hotes بملسمى  بلتجالي 
بجنيع عناصره بملادية   CHAMADE
دلب صالح   10 بلكائن ب  وبملعنوية 
بملعد  مربكش،  بلعروس  لياض 
الستغال8 بيت بلضيافة وهو مسجل 
بالسجل بلتجالي بنربكش تحت لقم 
وذلك  بلتحليلي  بالسجل   31493

.DHS 680.000 بثنن قدله
أعاله  بملذكول  بلبائع  دبئني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموب  أن 
بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 
بنربكش دبخل أجل يبتدئ من تاليخ 
بليوم  في  وينتهي  برو8  بإلعالن  نشر 
بلخامس عشر من نشر بإلعالن بلثاني.

بلنشرة برولى

عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب بلتسوية وبلتصفية بلقضائية

فتح مسطرة بلتسوية بلقضائية
في حق شركة سيكوليتاس

عدد 0)
بشعال

 100 عدد  بلحكم  بنقت�شى 
 (0(0 سبتن 4   (4 بتاليخ  بلصادل 
لدى   (0(0/8303/  97 بامللف عدد 
بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكنة 
بلتسوية  مسطرة  بفتح  ق�شى  بلذي 
بلقضائية في حق شركة سيكوليتاس 
 46591 بلتجالي عدد  ذبت بلسجل 
366 شالع  وبلكائن مقرها بالجتناعي 
وعين  محند بلخامس بلدبل بلبيضاء 
منتدبا  قاضيا  سالم  بملهدي  بلسيد 
ونائبه عبد بلرفيع بوحنرية وبلسيد 
وبلكائن  سنديكا  بلعنربوي  محند 
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  مكتبه 

بلبيضاء.
بلدبئنيين  من  فاملطلوب  وعليه 
بملعين  للسنديك  بديونهم  بلتصريح 
بملبالغ  ضنن قائنة موقعة تتضنن 
بملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك دبخل  

نشر  تاليخ  من  ببتدبء  شهرين  أجل 

مع  بلرسنية  بالجريدة  بالشعال  هذب 

بالنسبة  بشهرين  برجل  هذب  تنديد 

إلى بلدبئنيين بلقاطنين خالج بملنلكة 

 719 و   584 للنوبد  طبقا  بملغربية 

و0)7 من مدونة بلتجالة.
عن لئيس كتابة بلضبط

33

بملحكنة بلتجالية بالدبل بلبيضاء
مكتب بلتسوية وبلتصفية بلقضائية

فتح مسطرة بلتسوية بلقضائية

في حق شركة بولوبوكينغ كالبو

عدد 19

بشعال
بنقت�شى بلحكم عدد 90 بلصادل 

بامللف   (0(0 سبتن 4   (1 بتاليخ 

عدد 90/)0/830)0) لدى بملحكنة 

بلذي ق�شى  بلتجالية بالدبل بلبيضاء 

بفتح مسطرة بلتسوية بلقضائية في 

ذبت  كالبو  بولوبوكينغ  حق شركة 

 1((173 عدد  بلتجالي  بلسجل 

178 شالع  وبلكائن مقرها بالجتناعي 

بوباتينون  إقامة  عائشة  بن  سفي4 

وعين  بلبيضاء  بلدبل  بلثاني  بلطابق 

بلرفيع بوحنرية قاضيا  بلسيد عبد 

وبلسيد  بملهدي سالم  ونائبه  منتدبا 

لشيد بلسبتي سنديكا وبلكائن مكتبه 

بالدبل  بملعاني  مصطفى  زنقة   (91

بلبيضاء.

بلدبئنيين  من  فاملطلوب  وعليه 

بملعين  للسنديك  بديونهم  بلتصريح 

بملبالغ  ضنن قائنة موقعة تتضنن 

بملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك دبخل  

نشر  تاليخ  من  ببتدبء  شهرين  أجل 

مع  بلرسنية  بالجريدة  بالشعال  هذب 

بالنسبة  بشهرين  برجل  هذب  تنديد 

إلى بلدبئنيين بلقاطنين خالج بملنلكة 

 719 و   584 للنوبد  طبقا  بملغربية 

و0)7 من مدونة بلتجالة.
عن لئيس كتابة بلضبط

34

بملحكنة بلتجالية بالدبل بلبيضاء
مكتب بلتسوية وبلتصفية بلقضائية

فتح مسطرة بلتسوية بلقضائية
في حق شركة فيجيطاليس

عدد 18
بشعال

بنقت�شى بلحكم عدد )5 بلصادل 
بامللف عدد   (0(0 يونيو   11 بتاليخ 
بملحكنة  لدى   (0(0/8319/(1
بلذي ق�شى  بلتجالية بالدبل بلبيضاء 
بلقضائية  بلتسوية  مسطرة  بفتح 

ذبت  فيجيطاليس  شركة  حق  في 
 15803 عدد  بلتجالي  بلسجل 
شالع   89 بالجتناعي  مقرها  وبلكائن 
بلسيد  وعين  بلبيضاء  بلدبل  أنفا 
بملهدي سالم قاضيا منتدبا وبلسيد 
محند توكاني سنديكا وبلكائن مكتبه 
76 شالع عبد بملومن بالدبل بلبيضاء.

بلدبئنيين  من  فاملطلوب  وعليه 
بملعين  للسنديك  بديونهم  بلتصريح 
بملبالغ  ضنن قائنة موقعة تتضنن 
بملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك دبخل  
نشر  تاليخ  من  ببتدبء  شهرين  أجل 
مع  بلرسنية  بالجريدة  بالشعال  هذب 
بالنسبة  بشهرين  برجل  هذب  تنديد 
إلى بلدبئنيين بلقاطنين خالج بملنلكة 
 719 و   584 للنوبد  طبقا  بملغربية 

و0)7 من مدونة بلتجالة.
عن لئيس كتابة بلضبط

35

بملحكنة بلتجالية بالدبل بلبيضاء
مكتب بلتسوية وبلتصفية بلقضائية

فتح مسطرة بلتسوية بلقضائية
في حق شركة بسيست بسول

عدد 1)
بشعال

 107 عدد  بلحكم  بنقت�شى 
 (0(0 أكتوبر   5 بتاليخ  بلصادل 
بامللف عدد 0)0) /108/)830 لدى 
بلبيضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكنة 
بلتسوية  مسطرة  بفتح  ق�شى  بلذي 
بسيست  شركة  حق  في  بلقضائية 
عدد  بلتجالي  بلسجل  ذبت  بسول 
بالجتناعي مقرها  وبلكائن   3909

بلدبل   5 شالع بلجيش بمللكي بلرقم   
سالم  بملهدي  بلسيد  وعين  بلبيضاء 
بلرفيع  عبد  ونائبه  منتدبا  قاضيا 
بلرحنان  عبد  وبلسيد  بوحنرية 
 6(5 وبلكائن مكتبه  بالمالي سنديكا 
شالع محند بلخامس بلطابق بلثالث 

بلدبل بلبيضاء.
بلدبئنيين  من  فاملطلوب  وعليه 
بملعين  للسنديك  بديونهم  بلتصريح 
بملبالغ  ضنن قائنة موقعة تتضنن 
بملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك دبخل  
نشر  تاليخ  من  ببتدبء  شهرين  أجل 
مع  بلرسنية  بالجريدة  بالشعال  هذب 
بالنسبة  بشهرين  برجل  هذب  تنديد 
إلى بلدبئنيين بلقاطنين خالج بملنلكة 
 719 و   584 للنوبد  طبقا  بملغربية 

و0)7 من مدونة بلتجالة.
عن لئيس كتابة بلضبط

36

بملحكنة بلتجالية بالدبل بلبيضاء
ملف لقم )994)1

حساب لقم : 10185

تفويت الحق في االيجار
فوتت :

 REPARATION بلشركة 
 DES MOTEURS ET
 T R A N S F O R M A T E U R S
 ELECTRIQUES ينثلها   LAHCEN
 REMOTELEC  MANCHAR
بلحامل للبطاقة بلوطنية   SARL AU

.B(64784
لفائدة :

.GILLMANN SARL شركة
بلكائنة  بلتجالي  بلحق  تفويت 
 70 لقم  تجزئة  ببوسكولة  مقرها 
بلدبل  بوسكولة  بلصناعي  بملركب 

بلبيضاء.
تسجل  بلتعرضات  فإن  وبذلك 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  بنكتب 
بالدبل  بلتجالي  بلسجل  مكتب 
عشرة  خنسة  أجل  دبخل  بلبيضاء 

يوما بملوبلي للنشرة برولى وبلثانية.
بإلعالن برو8

عن لئيس كتابة بلضبط

7 مكرر
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بملحكنة بلتجالية بالدبل بلبيضاء

ملف لقم 9946)1

حساب لقم : 18)10

بيع أصل تجاري
باع :

بلسيد محند بلوبفي بلغو8 بلحامل 
.JE137105 للبطاقة بلوطنية

لفائدة :
بلحامل  عول  بملصطفى  بلسيد 
بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.M(6(036
بيع برصل بلتجالي بملعد ملحلبة، 
بلكائنة بالدبل بلبيضاء عين بلشق 78 
بنيكريت وبملسجل بالسجل   33 زنقة 

بلتجالي لقم 390170.
تسجل  بلتعرضات  فإن  وبذلك 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  بنكتب 
بالدبل  بلتجالي  بلسجل  مكتب 
عشرة  خنسة  أجل  دبخل  بلبيضاء 

يوما بملوبلي للنشرة برولى وبلثانية.
بإلعالن برو8

عن لئيس كتابة بلضبط

8 مكرر

بملحكنة بلتجالية بالدبل بلبيضاء

ملف لقم 9948)1

حساب لقم : 0))10

تفويت أصل تجاري
فوتت :

م  م  ش  سوكوماديس  بلشركة 
عبد  بلسيد  ينثلها  وحيد  بشريك 
بلحامل  كنسي4  بلفاللي  بللطيف 

.B(((15 للبطاقة بلوطنية لقم
لفائدة : 

بلحامل  زوبن  إسناعيل  بلسيد 
لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 
بلتجالي،  برصل  بيع    B636941
لوبيو  تجزئة  بلبيضاء  بالدبل  بلكائن 
وبملسجلة  مومن  سيدي   1 لقم 

بالسجل بلتجالي لقم 9)640.
تسجل  بلتعرضات  فإن  وبذلك 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  بنكتب 
بالدبل  بلتجالي  بلسجل  مكتب 
عشرة  خنسة  أجل  دبخل  بلبيضاء 

يوما بملوبلي للنشرة برولى وبلثانية.
بإلعالن برو8

عن لئيس كتابة بلضبط

9 مكرر

بملحكنة بلتجالية بالدبل بلبيضاء
ملف لقم 9950)1

حساب لقم : 0))10

تفويت أصل تجاري
سوكوماديس  شركة   : فوتت 

.SOCOMADIS
لفائدة : 

 ISMAIL زوبن  بسناعيل  بلسيد 
.ZOUANE

بالدبل  بلكائن  بلتجالي  برصل 
)16 شالع محند بلسادس  بلبيضاء 
بالسجل  وبملسجل  بلشق،  عين 
لقم  تحت  بلبيضاء  بالدبل  بلتجالي 

.640(9
تسجل  بلتعرضات  فإن  وبذلك 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  بنكتب 
بالدبل  بلتجالي  بلسجل  مكتب 
عشرة  خنسة  أجل  دبخل  بلبيضاء 

يوما بملوبلي للنشرة برولى وبلثانية.
بإلعالن برو8

عن لئيس كتابة بلضبط

10 مكرر

بملحكنة بلتجالية بالدبل بلبيضاء
ملف لقم 9954)1

حساب لقم : 79)10

بيع أصل تجاري
باعت :

 TAPIS DU DETROIT بلشركة 
منثلة من  »طابي دو دطروب«   SARL
بلعيش فالح  ببو  بلسالم  طرف عبد 
 K148156 بلحامل للبطاقة بلوطنية
كنسي4 مقرها بالجتناعي بطنجة زنقة 
ياسنين إقامة وليدة ساحة موزبل، ما 

بين بلطابقين مكتب 4.
لفائدة : 

 BOVELTAPIS SARL بلشركة 
طرف  من  منثلة  طابي«  »بوفيل 
بلسيد بوعرفة بقضاض وبلسيد عبد 

بلهادي بنعال8.
مقرها بالجتناعي بطنجة.

لبيع  بملعد  بلتجالي  برصل  بيع 
بالدبل  بلكائن  كفرع،  وهو  بلسجاد 
)زنقة  تالودبنت  زنقة   11 بلبيضاء 
بالسجل  وبملسجل  سابقا)  بودلبن 
باملحكنة   (53747 لقم  بلتجالي 

بلتجالية بالدبل بلبيضاء.

تسجل  بلتعرضات  فإن  وبذلك 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  بنكتب 
بالدبل  بلتجالي  بلسجل  مكتب 
عشرة  خنسة  أجل  دبخل  بلبيضاء 

يوما بملوبلي للنشرة برولى وبلثانية.
بإلعالن برو8

عن لئيس كتابة بلضبط

11 مكرر

بملحكنة بلتجالية  بلدبلبلبيضاء

ملف لقم : 9956)1

حساب لقم : 10307

بيع بصل بلتجالي
باع بلسيد فيصل ببرشان بلحامل 

.S(69891 للبطاقة بلوطنية لقم
لفائدة 

 TOTAL BUILDING شركة 
بالجتناعي  مقرها  ش.م.م، 
مرس  شالع   (6 بالدبلبلبيضاء 
بلشقة  بالو8  بلطابق  بلسلطان 
بلتجالي  بالسجل  بملسجلة   3 لقم 

بالدبلبلبيضاء تحت لقم 467591.
بيع مجنوع بالصل بلتجالي بملعد 
 CAFE« وبملسناة  ومطعم  ملقهى 
زبوية  بالدبلبلبيضاء  بلكائن   ،»FAB
وبملسجل  سايح  وبمينة  بفرني  يعال 
باملحكنة   4(459( لقم  بلتجالي 

بلتجالية بالدبلبلبيضاء.
بلتعرضات  فان  وبذلك 
باملحكنة  بلضبط  بنكتب  تسجل 
بلتجالي  بلسجل  مكتب  بلتجالية 
يوما   15 أجل  دبخل  بالدبلبلبيضاء 

بملوبلي للنشرة بالولى وبلثانية.
بإلعالن برو8

عن لئيس كتابة بلضبط

12 مكرر

بملحكنة بلتجالية  بلدبلبلبيضاء

ملف لقم : 9.960)1

حساب لقم : 10.437

بيع بصل بلتجالي
بلعربقي  محند  بملرحوم  ولثة  باع 

وهم :
بلعربقي  هشام  موالي  بلسيد 
بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

لقم ب ك 7)).109.

بلحامل  قباج  حبيبة  بلسيدة 

ب  لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.90.438

بلحامل  بلعربقي  ملياء  بلسيدة 

ب  لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.449.675

بلحامل  بلعربقي  لجاء  بلسيدة 

ب  لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.37.503

بلحامل  بلعربقي  بما8  بلسيدة 

ب  لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.90.4(7

هشام  موالي  بلسيد  ينثلهم 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بلعربقي 

بلوطنية لقم ب ك 7)).109.

بلتجالي لقم  بلسجل  في  مسجل 

86.384 حاليا في بسم بلولثة سجل 

تجالي لقم 318.)44.

لفائدة

ينثلها بلسيد  »كوماتربك«  شركة 

لبطاقة  بلحامل  بننو�شى  محند 

بلتعريف بلوطنية لقم س 68).35.

بملعد  بلتجالي  بالصل  بيع 

بلكائن  بالجنلة  بالثوبب  لبيع 
زنقة سهيل لحسن   1 بالدبلبلبيضاء 

مصطفى  زبوية  نابولي  زنقة  سابقا 
بلتجالي  بالسجل  وبملسجل  بملعاني 
بلولثة  بسم  في  حاليا   86.384 لقم 

سجل تجالي لقم 318.)44.

بلتعرضات  فان  وبذلك 

باملحكنة  بلضبط  بنكتب  تسجل 
بلتجالي  بلسجل  مكتب  بلتجالية 

يوما   15 أجل  دبخل  بالدبلبلبيضاء 

بملوبلي للنشرة بالولى وبلثانية.
بإلعالن برو8

عن لئيس كتابة بلضبط

13 مكرر

بملحكنة بلتجالية  بلدبلبلبيضاء

ملف لقم : )996)1

حساب لقم : )1056

بيع بصل بلتجالي
باع بلسيد سعيد بهجاوي بلحامل 

.B695(83 للبطاقة بلوطنية لقم
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لفائدة 

بلحامل  بلصالحي  بلطيبي  بلسيد 

.MC1(7958 للبطاقة بلوطنية لقم

بيع مجنوع بالصل بلتجالي بملعد 

لصناعة بالنسجة بلبيع بالتقسيط، 
بلرقم   ( زنقة  بالدبلبلبيضاء  بلكائن 

بالسجل  وبملسجل  بلسنالة  حي   44

باملحكنة   193840 لقم  بلتجالي 

بلتجالية بالدبلبلبيضاء.

بلتعرضات  فان  وبذلك 

باملحكنة  بلضبط  بنكتب  تسجل 
بلتجالي  بلسجل  مكتب  بلتجالية 

يوما   15 أجل  دبخل  بالدبلبلبيضاء 

بملوبلي للنشرة بالولى وبلثانية.
بإلعالن برو8

عن لئيس كتابة بلضبط

14 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف تبليغ عدد 58/)0/841)0)

شركة مصبنة بلفصو8 برلبعة

STE PRESSING LES 4 SAISONS

إشعال

 بنقت�شى بلحكم عدد 56 بلصادل

ملف في   (0(0 أكتوبر   6  بتاليخ 

 صعوبات بملقـــاولــــة عــــــدد 49/)0/830)0)

قضــــــت بملحكنة بلتجالية باكادير :

بفتح مسطرة بلتصفية بلقضائية 

في حق شركة مصبنة بلفصو8 برلبعة  
0) زنقة بللينون  بلكائن مقرها برقم 

بملسجلة  أكادير  بلجديدة  بملدينة 

بالسجل بلتجالي لهذه بملحكنة تحت 
لقم 5517 تحليلي وبلت4تيبي لقم 863.

بتحديد فت4ة بلتوقف عن بلدفع 

عن  بلسابقة  شهرب  عشر  ثنانية  في 

صدول هذب بلحكم.

إدحنو   مصطفى  بلسيد  بتعيين 

قاضيا منتدبا وبلسيد خالد بلعظيمي 

نائبا له.

بدحلي  بلحسين  بلسيد  بتعيين 

مباشرة  في  مهنته  وتحديد  سنديكا 

إجربءبت بلتصفية بلقضائية كنا هي 

منصوص عليها قانونا مع وضع تقالير 

يعرض فيها بملربحل بلتي بتبعها.

بشنو8 بلحكم بالنفاذ بملعجل.
بلدبئنين  من  فاملطلوب  وعليه 
بلتصريح بديونهم للسنديك بعنوبنه 
بلحسين بدحلي بلكائن بشالع   : برتي 
بيليغ  دبل  عنالة  بسناعيل  موالي 
بلطابق بلثالث لقم 314 أكادير ضنن 
قائنة تتضنن بملبالغ بملطلوبة مرفقة 
شهرين  أجل  دبخل  وذلك  بالوثائق 
من تاليخ نشر هذب بالشعال بالجريدة 
 ،719  ،584 للنوبد  طبقا  بلرسنية 
0)7 و 1)7 من مدونة بلتجالة ويندد 
هذب برجل بشهرين بالنسبة للدبئنين 

بلقاطنين خالج بملنلكة بملغربية.
عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

18

بملحكنة بلتجالية بأكادير

مكتب بلسجل بلتجالي
ملف لقم 114 - 0)0)

حساب خصو�شي 1684
تناز8 عن أصل تجالي

تناز8 عن برصل  بنقت�شى عقد 
بلتجالي بملحرل بنكتب ذ. أبو حفص 
في  أكادير  بهيئة  محام  بلدين  نول 
 1( في  وبملصحح   (019 نوفن 4   ((
بمبالك  بلسيد  تناز8   ،(0(0 ف 4بير 
بيت وكريم بلحامل لبطاقة بلتعريف 
عن برصل   N800198 بلوطنية لقم 
بلتجالي  بالسجل  بملسجل  بلتجالي 
باملحكنة بلتجالية بأكادير تحت عدد 
 (85 لقم   6 ببلوك  وبلكائن   53848
لفائدة بلسيد لشيد  بسركاو أكادير، 
بيت وكريم بلحامل لبطاقة بلتعريف 
قدله  بثنن   J360479 لقم  بلوطنية 

10.000 دلهم.
كتابة  لئيس مصلحة  فإن  وذلك 
أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  بلضبط 
ضبط  بنكتب  تسجل  بلتعرضات 
بملحكنة بلتجالية بأكادير دبخل أجل 
بملوبلية   (15( يوما  عشر  بلخنسة 
 84  ،83 للنشرة بلثانية طبقا للنوبد 

و 104 من مدونة بلتجالة.
بإلعالن برو8

تحت جنيع بلتحفظات
لئيس مصلحة كتابة بلضبط

38 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
إشعال بقفل

 مسطرة بلتصفية بلقضائية
بنقت�شى  بلحكم عدد 10 بلصادل 

بمللف  في   (0(0 أكتوبر   7 بتاليخ 

 ،(0(0/831(/11 عدد  بلتجالي 

بنكناس  بلتجالية  بملحكنة  قضت 

بلقضائية  بلتصفية  مسطرة  يقفل 

في موبجهة مقاولة محند بوسعيد، 

بلكائن مقرها بإلجتناعي  بشالع بملالح 

و154   15( برقم  بلقدينة  بملدينة 
بلتجالي  بالسجل  بملسجل   مكناس 

ترتيبي،  و310  تحليلي   ((40( عدد 

مع ما يت4تب عن ذلك قانونا.
عن لئيس كتابة بلضبط

123

بملحكنة بلتجالية بنكناس

ملف لقم : 0/101)0)

إشهال تفويت حق بلكربء
بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

0)0) وبملسجل لدى إدبلة  أبريل   30

ماي   6 بتاليخ  بنكناس  بلتسجيل 

فوت كل   10814 تحت عدد   (0(0

من :

مغربي  محند  بجنة  بلسيد 

بلحامل لبطاقة بلتعريف  بلجنسية، 

.D55((1 بلوطنية عدد

مغربية  عائشة،  يشو  بلسيدة 

بلحاملة لبطاقة بلتعريف  بلجنسية، 

بلوطنية عدد D35840 سكناها برقم 

14 شالع 58 وجه عروس مكناس.

 HAKIM ET ANAS لشركة 

لأسنالها  بملسؤولية  شركة محدودة 

مقرها  بلكائن  دلهم   800.000

)م.ج)  مكيلد  بني  بشالع  بإلجتناعي 

بلقانوني  منثلها  في شخص  مكناس 

بلحامل  ملخنت4  بملجيد  عبد  بلسيد 

عدد  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

D5(4659 حق بلكربء وهو عبالة عن 
متجر كائن برقم 70 شرع ببن خلدون 

 300.000 مكناس بثنن قدله  )م.ج) 

دلهم.

وتقبل بلتعرضات بكتابة بلضبط 
بنكناس  بلتجالية  بملحكنة  لدى 
دبخل أجل ال يتعدى 15 يوما بملوبلية 
من   84 طبقا للنادة  للنشرة بلثانية  

مدونة بلتجالة.
بلنشرة برولى 

عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

124 مكرر

بملحكنة بلتجالية بنكناس

ملف لقم 116 - 0)
بيع أصل تجالي

تلقاه  توثيقي  عقد  بنقت�شى 
برستاذ أبو خالد زهي4 موثق بندينة 
باع   ،(0(0 أكتوبر   1( بتاليخ  أزلو 
بلحامل  بلرحنوني  عصام  للسيد 
لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 
)AD18835، بلساكن بحي مسرول ) 
لقم 174 تنالة جنيع برصل بلتجالي 
بسم  تحت  صيدلية  من  بملتكون 
في  وبملسجل  بلرحنوني«  »صيدلية 
بلسجل بلتجالي تحت عدد 86360، 
لقم  أنا�شي  عنالة  بنكناس  بلكائن 
»ك«  بلشطر  بإلسناعلية  لياض   7
صيلوحي  طالق  للسيد  مكناس   -
بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
بنكناس  بلساكن   ،V(80(3( لقم 
توبلكة   ( بلصحربء  تجزئة   44 لقم 
ألف  وثنانون  مائتين  قدله  بثنن 

دلهم )80.000) دلهم).
لذلك فإن جنيع بلتعرضات يجب 
باملحكنة  بلضبط  بكتابة  أن توضع 
بلتجالية بنكناس دبخل أجل خنسة 
صدول  تاليخ  من   (15( يوما  عشر 

بلنشرة بلثانية.
بإلعالن برو8

عن لئيس كتابة بلضبط

بملحكنة بلتجالية بنكناس

37 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة بلضبط

مكتب بلسجل بلتجالي

هبة أصل تجالي
إن لئيس مصلحة كتابة بلضبط 
 باملحكنة بالبتدبئية بتطوبن تطبيقا
مدونة  من   83 بلفصل  ملقتضيات 

بلتجالة بلقانون لقم 19.95.
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يعلن أنه بنقت�شى بملحرل بلثابت 

برستاذ  طرف  من  وبملحرل  بلتاليخ 

محند بلفرطاخ محامي بهيئة تطوبن 

 (0(0 سبتن 4   (5 بتاليخ  وبملحرل 

بلحامل  غزولة  محند  بلسيد  وهب 

 L9(6 لبطاقة بلتعريف بلوطنية لقم

بلعربية  بلجامعة  بشالع  وبلساكن 

لقم 50 تطوبن جنيع حقه في برصل 
بلتجالي  برصل  )نصف  بلتجالي 

بملنلوك مناصفة بينه وبين ببنه كريم 

شالع   85 بـ  بلكائن  للنحل  غزولة) 

موالي بلحسن بن بملهدي طريق طنة 
بلتجالي  بالسجل  وبملقيد  تطوبن 

تحت  بتطوبن  بالبتدبئية  باملحكنة 

لقم 468.

وذلك لفائدة بلسيد كريم غزولة 

بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

لقم l144950 بلساكن بشالع محند 

 ( إقامة محند   3(0 بلخامس عنالة 
بلطابق 3 لقم 4 تطوبن وبذلك يكون 

برصل  لجنيع  بلوحيد  بملالك  هو 

بملادية  عناصره  بجنيع  بلتجالي 

وبملعنوية.

بنصلحة  بلتعرضات  وستقبل 

بلسجل بلتجالي باملحكنة بالبتدبئية 

يوما من   15 بتطوبن وذلك إلى غاية 

صدول بإلعالن بلثاني.
بإلعالن برو8

بإلمضاء : لئيس مصلحة كتابة بلضبط

عبد بلسالم قايقاي

139 مكرر

بملحكنة بالبتدبئية بتطوبن

مصلحة كتابة بلضبط

مكتب بلسجل بلتجالي

بيع حصة أصل تجالي
إن لئيس مصلحة كتابة بلضبط 

 باملحكنة بالبتدبئية بتطوبن تطبيقا

مدونة  من   83 بلفصل  ملقتضيات 

بلتجالة بلقانون لقم 19.95.

بلعقد  بنقت�شى  أنه  يعلن 

طرف  من  وبملحرل  بلتاليخ  بلثابت 

بهيئة  محامي  بلنجال  محند  برستاذ 

ديسن 4   (6 بتاليخ  وبملحرل  تطوبن 

بدلي�شي  عنربن  بلسيد  باع   (018
بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
ببوعنان  وبلساكن   L16(707 لقم 
نصف  بتطوبن  تطوبن  مقهى  قرب 
بملخصص  للنحل  بلتجالي  برصل 
ببوعنان دوبل بومال8  بلوبقع  ملحلبة 
بالسجل  وبملقيد  تطوبن  دغيل  ظهر 
بلتجالي باملحكنة بالبتدبئية بتطوبن 

تحت لقم 0)483.
وذلك لفائدة بلسيد محند بلعاللي 
بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
بلساكن بشالع جبل   L5991(4 لقم 

برطلس لقم )10 تطوبن.
بنصلحة  بلتعرضات  وستقبل 
بلسجل بلتجالي باملحكنة بالبتدبئية 
يوما من   15 بتطوبن وذلك إلى غاية 

صدول بإلعالن بلثاني.
بإلعالن برو8

بإلمضاء : لئيس مصلحة كتابة بلضبط
عبد بلسالم قايقاي

138 مكرر

املحكمة االبتدائية بزاكورة
بيع عقال غي4 محفظ

ملف بلتنفيذ عدد 018/499)
 يعلن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

باملحكنة بالبتدبئية بزبكولة.
أن بيعا قضائيا سيقع بنقر هذه 
بملحكنة بتاليخ 8 ديسن 4 0)0) على 
بلساعة بلحادية عشرة صباحا وذلك 
محند  ضد  على  بملرببطي  لفائدة 
بملرببطي بلساكن بدوبل بيت خلفون 
وهي  تنزموط  قيادة  بفرب  جناعة 

كالتالي :
معد  ومنز8  ألضية  مساحة 
جناعة  خلفون  بيت  بدوبل  للسكن 
بفرب قيادة تنزموط يحده جنوبا ملك 
بلحجز  مزلعة  وغربا  وشناال  بلحو 
وشرقا بلوبد طولها من جهة بلجنوب 

في بتجاه بلشنا8.
مائة وبثنان وستون مت4ب وعرضها 
مت4ب  سبعون  بلجنوبية  بلجهة  من 
ألبعة  بملنز8  بنحادة  وعرضها 
ثننها  وحدد  مت4ب  ونصف  وخنسون 
وخنسون  مائة  مبلغ  في  بالفتتاحي 

بلف دلهم.

فعلى كل من يرغب في تقديم أي 

عرض بالتصا8 بقسم بلتنفيذ بهذه 

بلثنن  أن  إلى  بإلشالة  مع  بملحكنة 

يؤدى في بلحا8 مع زيادة %03.
لئيس مصلحة كتابة بلضبط

137

املحكمة االبتدائية بالصويرة
مشالكة في أصل تجالي

لقنه بالسجل بلتجالي : 38)1

ملف بالشهال عدد : 0)0)/)3

حساب لقم 1319

إن لئيس مصلحة كتابة بلضبط 

 باملحكنة بالبتدبئية بالصويرة تطبيقا

مدونة  من   83 بلفصل  ملقتضيات 

بلتجالة.

عرفي  عقد  بنقت�شى  أنه  يعلن 

ومصادق  موقع  منسوخة)  )صولة 

تحت   (0(0 ف 4بير   11 بتاليخ  عليه 

قام   (045 و   (044 و   (043 عدد 

باشربك  بلبودبلي  بلرجربجي  بلسيد 

ببنيه لشيد بلبودبلي وحسن بلبودبلي 

في برصل بلتجالي بملنلوك له وبلكائن 

بملسي4ة  شالع   6-02 لقم  باملحل 

بلصويرة وبملعد لبيع بلتبغ  بلخضربء 

على بلشكل بلتالي :

 بإشربك ببنه لشيد بلبودبلي بلحامل

 N153(0( لقم  بلوطنية  للبطاقة 

بنسبة %40.

 بإشربك ببنه حسن بلبودبلي بلحامل

 N106511 لقم  بلوطنية  للبطاقة 

بنسبة %40.

بلبودبلي  بلرجربجي  وبحتفظ 

بنسبة %20.

بنصلحة  بلتعرضات  وستقبل 

بلسجل بلتجالي باملحكنة بالبتدبئية 

بالصولية دبخل أجل يبتدئ من تاليخ 

في  ويتنهي  برو8  بإلعالن  هذب  نشر 

بليوم بلخامس عشر من نشر بالعالن 

بلثاني.
بإلعالن برو8

لئيس مصلحة كتابة بلضبط

136 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
إعالن عن تفويت محل للرياضة

ملف بيع  )0/6)0)

حساب خصو�شي لقم 75)6

كتابة  مصلحة  لئيس  يعلن 

بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 

باملحندية أنه بنقت�شى عقد توثيقي 

0)0) وسجل  سبتن 4   3 أبرم بتاليخ 

باملحندية   (0(0 سبتن 4   8 بتاليخ 

بلكائن  بلتجالي  برصل  تفويت  تم 

 15 لقم  بملتنبي  ساحة  باملحندية 

للرياضة  محل  عن  عبالة  وهو 

»بملحندية تازي سبول«  يحنل بسم 

بملسجل بالسجل بلتجالي باملحكنة 

 ،(16( عدد  باملحندية  بالبتدبئية 

من طرف بلسيد محند تازي شرتي 

 ،BH300(17 بطاقته بلوطنية عدد 

بحي بلقدس  بلقاطن بالدبل بلبيضاء 
بلسيد  لفائدة  بملحندية،   705 لقم 

نول بلدين بوصابة بطاقته بلوطنية 

بالدبل  بلقاطن   BH300(17 عدد 
زنقة فالصوفي إقامة مونية  بلبيضاء 

بثنن  وذلك   14 بلشقة   5 بلطابق 

ثناننائة   (800.000( قدله  إجنالي 

ألف دلهم.

بلتعرضات  جنيع  فإن  وعليه 

يجب أن تقدم إلى كتابة ضبط هذه 

من  يوما   15 أجل  دبخل  بملحكنة 

تاليخ بلنشرة بلثانية.
بإلعالن برو8

عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

39 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بتنغير
شعبة بلسجل بلتجالي

عدد : 0/06)0)

يعلن لئيس مصلحة كتابة بلضبط 

أنه  بتنغي4  بإلبتدبئية  بملحكنة  لدى 

بلعرفي عن  بلتفويت  بنقت�شى عقد 

برصل بملؤلخ في 18 أغسطس 016) 

تناز8 بلسيد حسن بيت بخلف وبيت 

محند  للسيد  برجيتا  كالين  بخلف 

عبد  دوبدي،  مصطفى  بمكون، 

وبيت سعيد حسن بمكون  بللطيف 
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 جنيع برصل بلتجالي بلكائن بدوبل 

تناللت بيت سدلبت بلجبل بلسفلي 

من  بملتكون  تنغي4  دبدس  بومالن 

بلضبط  كتابة  لدى  بملسجل  فندق 

بالسجل  بتنغي4  بإلبتدبئية  باملحكنة 

و1098   1096 لقم  تحت  بلتحليلي 

بجنيع عناصره بملادية  وبملعنوية.

بلتعرضات  جنيع  فإن  وعليه 

تقدم لكتابة بلضبط بهذه بملحكنة 

دبخل أجل  شعبة بلسجل بلتجالي  

15 يوما بملوبلية للنشرة بلثانية.
بلنشرة برولى

29 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرو
قسم بلسجل بلتجالي
ملف : بيع أصل تجالي

لقم : 0/01)0)

حساب لقم : 5471
إشهال بيع أصل تجالي

تلقاه  توثيقي  عقد  بنقت�شى 

بتاليخ  بفاس  بملوثق  ذ.سعد سقاط 

11 مالس 0)0) مسجل بفاس في 19 

مالس 0)0).

بلهادي  بلسيد  باع  بنوجبه 

وبلحامل  بلولثة  باقي  مع  تشندشت 

 Z1(1080 لبطاقة بلتعريف بلوطنية

 16 غاية  إلى  صالحيتها  بملنتدة 
))0) وبلساكن بحي ه 4ي  أغسطس 

محند  للسيد  كندل صفرو.  بينوزبل 

صالحة   C(36547 بطاقته  قايدي 

إلى غاية 16 ديسن 4 ))0) وبلساكن 

بشالع بومية عين بلسلطان بينوزبل 

كندل صفرو.

هو  بلذي  بلتجالي  برصل  كافة 

بلحلويات  لصنع  محل  عن  عبالة 

وبلبيع بالتقسيط بلكائن بحي بملصلى 

بينوزبل كندل صفرو وبملقيد بالسجل 

 10108 بلتجالي بصفرو تحت لقم 

 650.000 تحليلي بثنن إجنالي قدله 

دلهم، ستنائة وخنسون ألف دلهم، 

عليها  بملنصوص  بلشروط  حسب 

بعقد بلبيع.

بكتابة  بلتعرضات  تقبل  بحيث 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بصفرو 

15 يوما ببتدبء  دبخل أجل ال يتعدى 

من تاليخ بلنشرة بلثانية طبقا للفصل 

84 من بلقانون بلتجالي وما يليه.

بلنشرة بلثاني

6 مكرر

بملحكنة بالبتدبئية بصفرو

قسم بلسجل بلتجالي
ملف : بيع أصل تجالي

لقم : )0/0)0)

حساب لقم : 5536
إشهال بيع أصل تجالي

تلقته  توثيقي  عقد  بنقت�شى 

بصفرو  بملوثقة  فال�شي  ذة.نعينة 

0)0) مسجل بفاس  يونيو   ( بتاليخ 

في 4) يونيو 0)0).

بلرحيم  بلسيد عبد  باع  بنوجبه 

لبطاقة  بلحامل  بلسباعي بالدلي�شي  

بملنتدة   B4(085 بلوطنية  بلتعريف 

 (0(8 يوليو   9 غاية  إلى  صالحيتها 

وبلساكن بحي مساي تجزئة ياسنينة 

لقم 94) صفرو.

بطاقته  شاكر  محند  للسيد 

 (8 غاية  إلى  صالحة   CB31106

آيت  بدوبل  وبلساكن   (0(( ديسن 4 

كافة  صفرو.  بلعنوصر  زعيكوم 

برصل بلتجالي بلذي هو عبالة عن 

بزنقة  بلكائن  بلحلويات  لبيع  محل 

صفرو  حبونة   101 لقم  بالدلي�شي 

بصفرو  بلتجالي  بالسجل  وبملقيد 

بثنن  تحليلي   3((( لقم  تحت 

مائة  دلهم،   140.000 إجنالي قدله 

وألبعون ألف دلهم، حسب بلشروط 

بملنصوص عليها بعقد بلبيع.

بكتابة  بلتعرضات  تقبل  بحيث 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بصفرو 

15 يوما ببتدبء  دبخل أجل ال يتعدى 

من تاليخ بلنشرة بلثانية طبقا للفصل 

84 من بلقانون بلتجالي وما يليه.
بلنشرة بلثانية

7 مكرر

بملحكنة بالبتدبئية بصفرو
قسم بلسجل بلتجالي

ملف : بيع أصل تجالي
لقم : 0/03)0)

حساب لقم : 5938
إشهال بيع أصل تجالي

تلقته  توثيقي  عقد  بنقت�شى 
بملوثقة  حسني  خوالني  ذة.مريم 
 (0(0 سبتن 4   ( بتاليخ  بصفرو 
 (0(0 سبتن 4   8 في  بفاس  مسجل 
أخرزوز   محند  بلسيد  باع  بنوجبه 
بلوطنية   بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
)C(0904 بملنتدة صالحيتها إلى غاية 
بزنقة  وبلساكن   (0(0 أكتوبر   (1
صفرو  كندل  إينوزبل  مزيان  بيت 
بطاقتها  بنطيب  بوشرى  للسيدة 
غاية  إلى  صالحة    EE74443 لقم  
وبلساكن بنربكش   (0(6 ف 4بير   (6

بملسي4ة 1 س، عنالة 530 شقة 11.
هو  بلذي  بلتجالي  برصل  كافة 
عبالة عن محل لبيع بردوبت بملنزلية 
5 طريق  بملستغل بإينوزبل كندل لقم 
صفرو عنالة لشيد  وبملقيد بالسجل 
 76(6 لقم  تحت  بصفرو  بلتجالي 
 140.000 تحليلي بثنن إجنالي قدله 
دلهم،  ألف  وألبعون  مائة  دلهم، 
عليها  بملنصوص  بلشروط  حسب 

بعقد بلبيع.
بكتابة  بلتعرضات  تقبل  بحيث 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئية بصفرو 
15 يوما ببتدبء  دبخل أجل ال يتعدى 
من تاليخ بلنشرة بلثانية طبقا للفصل 

84 من بلقانون بلتجالي وما يليه.
بلنشرة بلثانية

8 مكرر

املحكمة االبتدائية بسطات
قسم بلسجل بلتجالي

بيع أصل تجالي
يعلن لئيس مصلحة كتابة بلضبط 

باملحكنة بالبتدبئية بسطات.
لقم  تجالي  أصل  بيع  وقع  أنه 
هو عبالة عن مقهى بملسناة   14654
فضاء أمين فود بلكائنة بشالع برمي4ة 
زنقة بلقرويين بسطات  1 لال عائشة 

بلسيد حسن  بلبائع  بين  بالت4ب�شي   
بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  صوبلي، 
بلوطنية )W(6(30 وبلساكن بشالع 
بلحسن بلثاني لقم 48 بلطابق بلثالث 

سطات وبملشت4يات :
لبطاقة  بلحامل  وكيلي،  لضوبن   
 W(470(8 بلوطنية  بلتعريف 

وبلساكن بدوبل بوالد بنهال بلثوبلث.
بلحامل  مالح،  بلسالم  عبد   -  (
بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 
W17(480 وبلساكن بدوبل بوالد بنهال 
بلثوبلث وبلذي بنتقل بنوجب عقد 
 (0(0 سبتن 4   17 في  بملؤلخ  لسمي 
هشام  برستاذ  طرف  من  وبملحرل 
وذلك  سطات  بندينة  موثق  بلنبال 
طبقا ملقتضيات بلقانون بملنظم لبيع 

برصل بلتجالي.
تقبل  بلتعرضات  فإن  وعليه 
بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط  بكتابة 
بلتجاي)  بلسجل  )قسم  بسطات 
وذلك دبخل أجل 15 يوما ببتدبء من 

تاليخ بلنشرة بلثانية.
بلنشرة بلثانية

لئيس مصلحة كتابة بلضبط

39 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه 
بن صالح

ملف بيع لقم 0)0)/45
بيع أصل تجالي

مصصح  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 (0(0 أغسطس   (6 بتاليخ  بإلمضاء 
 (0(0 أغسطس   (9 ومسجل بتاليخ 
سني4  بلسيد  باع  بلتسجيل،  بإدبلة 
بلوطنية  للبطاقة  بلحامل  لبديوس، 
تجزئة  بلساكن   IB47676 لقم 
للسيد  صالح  بن  بلفقيه  جوهرة 
للبطاقة  بلحامل  لبديوس،  هشام 
وبلساكن   IB70108 لقم  بلوطنية 
بلفقيه بن   47 بلرقم  تجزئة جوهرة، 
صالح، نصف برصل بلتجالي بلكائن 
 1 لقم  عنالة  بلثاني  بلحسن  بشالع 
بملعروف   4 إقامة لبديوس محل لقم 
باليس  وحلويات  مخ زة  بسم  تحت 
باملحكنة  بلتجالي  بالسجل  وبملقيد 
تحت  صالح  بن  بالفقيه  بالبتدبئية 
لقم )676 بعناصره بملادية وبملعنوية 

بثنن قدله 60.000 دلهم.
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فعلى دبئني بلبائع بملذكول أعاله أن 
يتقدموب بتعرضاتهم إلى قسم بلسجل 
بلتجالي باملحكنة بالبتدبئية بالفقيه 
بن صالح دبخل أجل يبتدئ من تاليخ 
بليوم  في  وينتهي  برو8  بإلعالن  نشر 
بلخامس عشر )15) من نشر بإلعالن 

بلثاني.
بلنشرة بلثانية

40 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
بيع أصل تجالي

ملف لقم 0)0)/13
حساب لقم : 0030461)

بلطرف برو8 :
بلسيد عبد بلرحيم بنحنادي بن 
بلساكن  تاجر،  مهنته  ولقية،  عنر 
بسال بملحيط بلعيايدة، إقامة بلنجاح 
1، عنالة 30، شقة 7. بلحامل لبطاقة 
 ،E3014(( لقم  بلوطنية  بلتعريف 
بلصالحة إلى غاية 15 ديسن 4 9)0). 
يوليو   11 مغربي بلجنسية، مزدبد في 

1964 بآسفي.
بنت  بنحنادي  خديجة  بلسيدة 
عنر ولقية، لبة بيت، بلساكنة بسال 
لقم  فيال   ،5 سكتول  بلسالم،  حي 
بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة   .108(
بلصالحة   ،E(58676 لقم  بلوطنية 
مغربية   .(0(( يناير   16 غاية  إلى 
أغسطس   8 في  مزدبدة  بلجنسية، 

1966 بنربكش.
بلطرف بلثاني :

بلعربي  بن  لباق  لحا8  بلسيد 
بلساكن بسال  وفاطنة، مهنته تاجر، 
طريق بلقنيطرة، تجزئة سعيد حجي، 
بلتعريف  لبطاقة  بلحامل   .65 لقم 
بلصالحة   ،A591513 لقم  بلوطنية 
مغربي   .(0(8 يوليو   16 غاية  إلى 
 1956 مالس   6 مزدبد في  بلجنسية، 

بخنيشات سيدي قاسم.
 MILK« مقهى   : بلتجالي  برصل 

BAR CAFE« وبملسمى »مقهى آدم«.
بسال،  بلكائن  بلعقال   : بلعنوبن 
عنالة  شالع بلسالم تجزئة م 4وكة، 

)1، متجر ).

لقم بلتسجيل : فينا يخص بلسيد 
لقم  تحت  بنحنادي  بلرحيم  عبد 
بنحنادي  وبلسيدة خديجة   4(5(6

تحت لقم 8)5)4.
بنصلحة  بلتعرضات  وستقبل 
بلسجل بلتجالي باملحكنة بالبتدبئية 
بسال إلى غاية خنسة عشر )15) يوما 

من صدول بإلعالن برو8 وبلثاني.
بلنشرة بلثانية

122 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

مصلحة كتابة بلضبط

تقديم أصل تجالي كحصة في شركة
(0(0/48

حساب لقم )387
كتابة  مصلحة  لئيس  يعلن 
بقلعة  بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 
عرفي  بلسربغنة أنه بنقت�شى عقد  
ومسجل   (0(0 أكتوبر   1( مؤلخ في 
بلسربغنة،  بقلعة  بلتاليخ  بنفس 
بلعنربني  بلعزيز  عبد  بلسيد  فوت 
 98 لقم  بلزيتون  بتجزئة  بلساكن 
بلحامل  بلسربغنة،  قلعة  بلعطاوية 
لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 
I411968 إلى بلشركة ذبت بملسؤولية 
غي4 بملحدودة بشريك وحيد بملسناة 
 CONSULTING EL AMRANY«
بلكائن  بلتجالي  برصل   »SARL AU
بشالع محند بلخامس لقم 198 قلعة 
»محاسب  لـ  بملخصص  بلسربغنة 
بملادية  عناصره  بجنيع  معتند« 
بلشركة  هذه  في  كحصة  وبملعنوية 
بهذه  بلتجالي  بالسجل  وبملسجل 
بثنن   7490 لقم  تحت  بملحكنة 

إجنالي قدله 50.000 دلهم.
تسجل  بلتعرضات  فإن  وبذلك 
بنكتب بلضبط باملحكنة بالبتدبئية 
بقلعة بلسربغنة دبخل أجل 15 يوما 

بملوبلية للنشرة برولى وبلثانية.
بلنشرة برولى

لئيس مصلحة كتابة بلضبط

بإلمضاء : إبربهيم بقشوب

121 مكرر

بملحكنة بالبتدبئية بقلعة بلسربغنة

تقديم أصل تجالي كحصة في شركة
(0(0/47

حساب لقم : )380

كتابة  مصلحة  لئيس  يعلن 

بقلعة  بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط 

عرفي  عقد  بنقت�شى  أنه  بلسربغنة 

مؤلخ في 18 سبتن 4 0)0)، ومسجل 

بقلعة   (0(0 بتن 4   (( بتاليخ 

فوت بلسيد حسن أزمي  بلسربغنة، 

 67( لقم  بتجزئةبرمل  بلساكن 

لبطاقة  بلحامل  بلسربغنة  قلعة 
إلى   Y54547 بلتعريف بلوطنية لقم 
بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  بلشركة 
 GROUPE بملسناة  وحيد  بشريك 
 SCOLAIRES OTHMANE BNOU
برصل   AFFANE PRIVE SARLAU
برمل  بتجزئة  بلكائن  بلتجالي 
قلعة  و751   750 لقم  بلعطاوية 
»بستغال8   8 بملخصص  بلسربغنة 
عناصره  بجنيع  تعلينية«  مؤسسة 
هذه  في  كحصة  وبملعنوية  بملادية 
بلتجالي  بالسجل  بلشركة وبملسجل 
 53(0 لقم  تحت  بملحكنة  بهذه 
دلهم.  500.000 بثنن إجنالي قدله 
تسجل  بلتعرضات  فإن  وبذلك 
بنكتب بلضبط باملحكنة بالبتدبئية 
بقلعة بلسربغنة دبخل أجل خنسة 
عشر )15) يوما بملوبلية للنشرة برولى 

وبلثانية.

بلنشرة بلثانية
بإلمضاء : لئيس كتابة بلضبط

ببربهيم  أقشوب

123 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعالن عن بيع أصل تجالي

يعلن لئيس مصلحة كتابة بلضبط 
بولزبزبت  بالبتدبئية  باملحكنة 
بتاليخ محرل  عقد  بنقت�شى   أنه 
ومسجل   (0(0 أغسطس   31  
 (0(0 سبتن 4   18 بتاليخ  بولزبزبت 
وسعدن  بد  هللا  عبد  بلسيد  فوت 
جنيع  وسعدن،  بد  لضوبن  للسيد 
بملوبد  لبيع  بملعد  بلتجالي  برصل 
وبلكائن بالتقسيط،  بلغذبئية 

محند  شالع  بلغفالي  بقسالية   
وبملسجل  بولزبزبت،  بلخامس 
بالسجل بلتجالي بهذه بملحكنة تحت 
عناصره  بجنيع  وذلك   ((66 لقم 

بملادية وبملعنوية.
وبناء عليه فإن جنيع بلتعرضات 
تقدم لكتابة بلضبط بهذه بملحكنة 
مكتب بلسجل بلتجالي دبخل أجل 

15 يوما بملوبلية للنشرة بلثانية.
بلنشرة بلثانية

132 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
ملف لقم 0/33)0)

حساب لقم )0/1390)0)
بيع برصل بلتجالي

طرف  من  موثق  عقد  بنقت�شى 
في  مؤلخ  مدغري  وفاء   بملوثقة 
بتاليخ  ومسجل   (0(0 سبتن 4   (5
محند  بلسيد  باع   (0(0 أكتوبر   (
لفائدة بلسيدة سالة  بشرف صابر، 

بمي4.
بملعد  بلتجالي  برصل  مجنوع 
)صيدلية صابر)  بملسناة  للصيدلية 
بلكائنة بتنالة سكتول 1 لقم )36 مرس 
بلخي4 وبملقيدة بالسجل بلتجالي تحت 
 40.000 قدله  بثنن   1089(0 لقم 
دلهم وبذلك فإن بلتعرضات تسجل 
بنكتب بلضبط باملحكنة بالبتدبئية 
بتنالة مكتب بلسجل بلتجالي دبخل 
برولى  للنشرة  بملوبلي  يوما   15 أجل 

وبلثانية.
بلنشرة بلثانية

عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

135 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة بلسجل بلتجالي
ملف عدد 0/94)0)
لقم بلحساب : 3033

)يذكر هذب بلرقم على بلفاتولة)

تفويت أصل تجالي
)بلنشرة برولى)

بنوجب عقد توثيقي مؤلخ في 5) 
عي�شى  بلسيد  وهب   (0(0 سبتن 4 
بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بمغال  ببن 
بلوطنية لقم JE(04605 للسيد عنر 
بلتعريف لبطاقة  بلحامل  بمغال  ببن 



15035 الجريدة الرسميةعدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0)) 

جنيع   JE1405(0 لقم  بلوطنية   
بلتجالي  برصل  في  بملشاعة  حقوقه 
بلكائن  بلتجالي  بملنصب على بملحل 
بلصناعي  بلحي  بولقرطاس  بعنالة 
بلتجالي  بالسجل  وبملسجل  بتيزنيت 
بثنن  قوم  وقد   1965( لقم  تحت 

قدله 100.000 دلهم.
تسجل  بلتعرضات  فإن  وبذلك 
بالبتدبئية  بملحكنة  ضبط  بنكتب 
بتيزنيت دبخل أجل خنسة عشر يوما 
طبقا  بلثانية  للنشرة  بملوبلية   (15(

للنادة 84 من مدونة بلتجالة.
بلنشرة برولى

عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

19 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر 
الكبير

عقد بيع أصل تجالي
ملف لقم : 0/04)0)

حساب عدد 1706
 بنقت�شى بلعقد بلعرفي بملؤلخ في
بإدبلة  وبملسجل   (016 نوفن 4   (1
 (016 نوفن 4   (( بتاليخ  بلتسجيل 

تحت لقم 016140417055) .
بلسرحاني  برمين  بلسيد  باع 
للسيد عبد   LA45644 وطنيته لقم 

.LB109461 بملجيد حنينن وطنيته
برصل بلتجالي ملحل بيع بلدجاج 

بلعسكر  دوبل  بحي  بلوبقع  للدكان 
بلقصر   195 لقم  تطفت  شالع 
بلكبي4 وبملسجل باملحكنة بالبتدبئية 
 1183( لقم  تحت  بلكبي4  بالقصر 
بجنيع عناصره بملادية وبملعنوية وقد 
 140.000 مبلغ  في  بلبيع  ثنن  حدد 

دلهم.
تقديم  دبئن  كل  فعلى  وعليه 
أجل  دبخل  بملحكنة  لهذه  تعرضه 

أقصاه 15 يوما من بلنشر بلثانية.
بلنشرة برولى

عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط
أنس بملصباحي

20 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن بيع أصل تجالي

ملف عدد 0/16)0)
حساب لقم 15549

بنقت�شى عقد موثق من طرف د 
سبتن 4   (( في  بدليس فتاحي مؤلخ 
سبتن 4   (4 بتاليخ  ومسجل   (0(0
 HERITIER بلسيد  باع   (0(0
بلسيدة  إلى   FETTAHI JAMILA
بلحاملة   MARIA EL MAKTOUB
لقم  بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 
AB81(670 مجنوع برصل بلتجالي 
 Avenue ب  بلكائن   6658 لقم 
بملزبو8   Attahrir n° 131 El Jadida

 Pharmacien occupant فيه نشاط

وذلك   moins de trois commis

بملذكولة  وبلكيفية  بلشروط  حسب 

في بلعقد.

تقبل  بلتعرضات  فإن  وعليه 

بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط  بكتابة 

من  يوما   15 أجل  دبخل  بالجديدة 

تاليخ بلنشرة بلثانية.

بلنشرة برولى
بملشرف عن مصلحة بلسجل بلتجالي

40 مكرر

بملحكنة بالبتدبئية بالجديدة

بيع أصل تجالي

ملف لقم : 0/17)0)

حساب لقم : 15797

في مؤلخ  موثق  عقد   بنقت�شى 

بتاليخ ومسجل   (0(0 سبتن 4   (4 

حنيد  بلسيد  باع   (0(0 أكتوبر   7

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بوزي 

بلسيد  إلى   I190389 لقم  بلوطنية 

لبطاقة  بلحامل  بملنكادي  لشيد 

 M(89313 لقم  بلوطنية  بلتعريف 

مجنوع برصل بلتجالي.

 RES NAJMAT  : ب  بلكائن 

 AL JANOUB 3 IMM A3,

EL JADIDA

 EXPLOITANT : بملزبو8 فيه نشاط
MILK BAR

وبلكيفية  بلشروط  وذلك حسب 
بملذكولة في بلعقد.

تقبل  بلتعرضات  فإن  وعليه 
بالبتدبئية  باملحكنة  بلضبط  بكتابة 
من  يوما   15 أجل  دبخل  بالجديدة 

تاليخ بلنشرة بلثانية.
بلنشرة برولى

بملشرف على مصلحة بلسجل بلتجالي

30 مكرر

املحكمة االبتدائية بفاس
ملخص بلحكم أو بلقربل

بالسم بلعائلي : بلشايب.
بالسم بلشخ�شي : عبد بملالك ببن 
بحند وأمه فاطنة بنت محند بملولود 
بدوبل  بلساكن  باملنز8،   1961 سنة 
بملنز8  بمطرناغة  جناعة  بلسربغنة 
سبتن 4   3 صفرو حكم عليه بتاليخ 
بلجنايات  غرفة  طرف  من   (0(0
بلنال  أجل جناية إضربم  بفاس من 
بثنتين  بسنتين  ذلك  عن  ومعاقبته 
حبسا نافذب وتحنيله بلصائر وبإلجبال 

في بردنى.
بلرئيس

منثل بلنيابة بلعامة
كاتب بلضبط

21
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء

املديرية اإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجستيك 

بالدار البيضاء

ملخص قربل قصد بلنشر

تحديد بمللك بلعام بلبحري

ما بين مسجد بلحسن بلثاني وسيدي 

عبد بلرحنان بلتابع لجناعة بلدبل 

بلبيضاء، بملنطقة بلحضرية موالي 

يوسف - عنالة مقاطعات بلدبل 

بلبيضاء - أنفا، جهة بلدبل بلبيضاء 

سطات

من بلوتد )19 إلى بلوتد 00)

إعالن عن إجربء بحث عنومي

للتجهيز  بالقليمي  بملدير  قربل 

بالدبل  وبللوجستيك  وبلنقل 

م.ت.م.ع.م/  : لقم   : بلبيضاء 

بتاليخ  ت.م.ع.ب/0)/455) 

بلذي   (0(0 أكتوبر   1(

من ببتدبء  سيجرى،   بنقتضاه 

 30 غاية  إلى   (0(0 نوفبنر  فاتح 

بشأن  بحث عنومي   ،(0(0 نوفن 4 

مشروع تحديد بمللك بلعام بلبحري 

ما بين مسجد بلحسن بلثاني وسيدي 

بلدبل  لجناعة  بلتابع  بلرحنان  عبد 

موالي  بلحضرية  بملنطقة  بلبيضاء، 

بلدبل  مقاطعات  عنالة   - يوسف 

بلبيضاء - أنفا، جهة بلدبل بلبيضاء 

سطات من بلوتد )19 إلى بلوتد 00) 

وسوف يوضع ملف بلبحث بلعنومي 

موالي  بلحضرية  بملنطقة  بنكاتب 

بلدبل  مقاطعات  عنالة   - يوسف 

بلبيضاء - أنفا، ملدة شهر وبحد لتلقي 

يهنهم  من  وتصريحات  مالحظات 

برمر.

41

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه
إعالن عن إجربء بحث

وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 
بلحوض بملائي رم بلربيع ببني مال8، 
 - بملفاسيس  قيادة  بنقر  سيجري 
 (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء  بلفقربء 
بحث في   (0(0 نوفن 4   19 إلى غاية 
مشروع بلت4خيص بحفر وجلب بملاء، 
لفائدة بلسيد صالح لكيب بلعنوبن 
953 حي بلفوسفاط بولنوبل خريبكة، 
أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق 
بالستعناالت بملنزلية وبلسقي بامللك 
بملدعو بملرس وبملرس بيا�شي بلبالغة 
 97 آل   (3 و  خدبديم   4 مساحته 
بملفاسيس  بجناعة  بلكائن  سنتيال 
دبئرة  بلفقربء   - بملفاسيس  قيادة 

خريبكة إقليم خريبكة.
لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 
بملفاسيس قيادة بملفاسيس - بلفقربء 

دبئرة خريبكة إقليم خريبكة.
48

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه
إعالن عن إجربء بحث

وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 
بلحوض بملائي رم بلربيع ببني مال8، 
بئ4   - بولنوبل  قيادة  بنقر  سيجري 
 (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء  مزوي 
بحث في   (0(0 نوفن 4   19 إلى غاية 
مشروع بلت4خيص بحفر وجلب بملاء، 
لفائدة بلسيد محند زنوبكي بلعنوبن 
بئ4  ببربهيم  بوالد  بلعاتي  بوالد  دوبل 
بملتعلق بحفر وجلب  مزوي خريبكة، 
بملنزلية  بالستعناالت  أجل  من  بملاء 
بملرس  بملدعو  بامللك  بملاشية  وبلوبء 
بلبالغة مساحته نصف خدبم بلكائن 
بجناعة بئ4 مزوي قيادة بولنوبل - بئ4 

مزوي دبئرة خريبكة إقليم خريبكة.
لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 
بئ4 مزوي   - بئ4 مزوي قيادة بولنوبل 

دبئرة خريبكة إقليم خريبكة.
49

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه
إعالن عن إجربء بحث

وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 
بلحوض بملائي رم بلربيع ببني مال8، 
سيجري بنقر قيادة بمزولة ببتدبء من 
نوفن 4   19 إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9
بلت4خيص  مشروع  في  بحث   (0(0
بلسيد  لفائدة  بملاء،  وجلب  بحفر 
محند نبيه بلعنوبن تجزئة متاح بلخي4 
سطات،   131 بلرقم  بلثاني  بلشطر 
أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق 
بالستعناالت بملنزلية وبلسقي بامللك 
بملدعو حنري بئ4 لخفانشة ) بلبالغة 
بلكائن  سنتيال   89 آل   44 مساحته 
دبئرة  بمزولة  قيادة  كدبنة  بجناعة 

سطات بلشنالية إقليم سطات.
لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 
سطات  دبئرة  بمزولة  قيادة  كدبنة 

بلشنالية إقليم سطات.
50

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه
إعالن عن إجربء بحث

وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 
بلحوض بملائي رم بلربيع ببني مال8، 
سيجري بنقر قيادة بني يكرن ببتدبء 
 19 غاية  إلى   (0(0 نوفن 4   9 من 
مشروع  في  بحث   (0(0 نوفن 4 
لفائدة  بلت4خيص بحفر وجلب بملاء، 
بلعنوبن  جرموني  محند  بلسيد 
يكرين،  بني  جناعة  بلولبلقة  دوبل 
أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق 
بالستعناالت بملنزلية وبلسقي بامللك 
�شي  بوالد  بلولبلقة  مكرط  بملدعو 
بعنر بلبالغة مساحته ) آل 77 سنتيال 
بلكائن بجناعة بني يكرن قيادة بني 
إقليم  بلجنوبية  دبئرة سطات  يكرن 

سطات.
لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 
دبئرة  يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

سطات بلجنوبية إقليم سطات.
51

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه
إعالن عن إجربء بحث

مدير  أصدله  قربل  بنوجب 
بلربيع ببني  بملائي رم  وكالة بلحوض 
كيسر  قيادة  بنقر  سيجري  مال8، 
إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء 
في مشروع  بحث   (0(0 نوفن 4   19
لفائدة  بلت4خيص بحفر وجلب بملاء، 
بلسيد بلبشي4 بملرتجل بلعنوبن دوبل 
بلعوبسة بوالد بلزقاق كيسر سطات، 
أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق 
بالستعناالت بملنزلية وبلسقي بامللك 
بملدعو بلض بلحفرة بلبالغة مساحته 
بجناعة  بلكائن  سنتيال   17 آل   54
سطات  دبئرة  كيسر  قيادة  كيسر 

بلجنوبية إقليم سطات.
لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 
سطات  دبئرة  كيسر  قيادة  كيسر 

بلجنوبية إقليم سطات.
52

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه
إعالن عن إجربء بحث

مدير  أصدله  قربل  بنوجب 
بلربيع ببني  بملائي رم  وكالة بلحوض 
كيسر  قيادة  بنقر  سيجري  مال8، 
إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء 
في مشروع  بحث   (0(0 نوفن 4   19
لفائدة  بلت4خيص بحفر وجلب بملاء، 
حي  بلعنوبن  زهي4  محند  بلسيد 
موالي بلرشيد مج 3 شالع بو لقم 40 
بملتعلق بحفر وجلب  بلدبل بلبيضاء، 
بملنزلية  بالستعناالت  أجل  من  بملاء 
بلحطة  بلض  بملدعو  بامللك  وبلسقي 
هكتال   1 مساحته  بلبالغة  بياض 
كيسر  قيادة  لينا  بجناعة  بلكائن 
دبئرة سطات بلجنوبية إقليم سطات.
لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 
سطات  دبئرة  كيسر  قيادة  لينا 

بلجنوبية إقليم سطات.
53
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 
ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 
عبو  أوالد  قيادة   بنقر  سيجري  
بلهدبمي ببتدبء من  9 نون 4 0)0) إلى 
غاية 19 نون 4 0)0)  بحث في مشروع 
لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر  بلت4خيص 
بلسيد  بوشعيب ناصي4 بلعنوبن دوبل 
بوالد بلزير سيدي بنحندون برشيد، 
أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق 
بامللك  بالستعناالت بملنزلية وبلسقي  
مساحته  بلبالغة  بلت4سة  بملدعو 
بلكائن  سنتيال   8 آل   87 هكتال   3
بنحندون  سيدي  زبوية  بجناعة 
قيادة بوالد عبو بلهدبمي دبئرة برشيد 

بقليم برشيد.
لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة    
أزبوية سيدي بنحندون قيادة بوالد 
بقليم  برشيد  دبئرة  بلهدبمي  عبو 

برشيد.
54

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 
ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 
ببتدبء  كيسر  بنقر قيادة   سيجري  
من  9 نون 4 0)0) إلى غاية 19 نون 4 
بلت4خيص  مشروع  في  بحث    (0(0
بلسيد    لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر 
بوالد  دوبل  بلعنوبن  محند  عبا�شي 
سطات،   بندبود  سيدي  عال8  �شي 
أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق 
بالستعناالت بملنزلية بملنفرذة   بامللك 
بملدعو بلض سهيب  بلبالغة مساحته 
بجناعة   بلكائن  سنتيال   56 آل   4(
سطات  دبئرة  كيسر  قيادة  كيسر 

بلجنوبية بقليم سطات.
لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة    
سطات  دبئرة  كيسر  قيادة  أكيسر 

بلجنوبية بقليم سطات.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 

ببتدبء  كيسر  بنقر قيادة   سيجري  

من  9 نون 4 0)0) إلى غاية 19 نون 4 

بلت4خيص  مشروع  في  بحث    (0(0

بحفر وجلب بملاء لفائدة بلسيد   عبد 

هللا ولد عدبلة بلعنوبن دوبل  بملناصرة 

سطات،    كيسر  جناعة  بلحنادبت 

أجل   من  بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق 

بلحطة   بلض  بملدعو  بامللك  بلسقي 

سنتيال   98 آل   37 بلبالغة مساحته 

كيسر قيادة كيسر  بلكائن بجناعة  

دبئرة سطات بلجنوبية بقليم سطات.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة    

سطات  دبئرة  كيسر  قيادة  كيسر 

بلجنوبية بقليم سطات.

56

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

بلربيع ببني  بملائي رم  وكالة بلحوض 

كيسر  قيادة   بنقر  سيجري   مال8 

إلى غاية   (0(0 نون 4   9 من   ببتدبء 

مشروع  في  بحث    (0(0 نون 4   19

لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر  بلت4خيص 

بحند بوسنة بلعنوبن دوبل   بلسيد   

كيسر  لينة  بلحاجب  بلسنينات 

سطات، بملتعلق بحفر وجلب بملاء من 

وبلسقي  بملنزلية  بالستعناالت  أجل  

بامللك بملدعو لما8 بلبالغة مساحته 

59 آل )4 سنتيال بلكائن بجناعة لينا 

قيادة كيسر دبئرة سطات بلجنوبية 

بقليم سطات.

 لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة    

سطات  دبئرة  كيسر  قيادة  لينا 

بلجنوبية بقليم سطات.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 

سيجري  بنقر قيادة  بني يكرن ببتدبء 

من  9 نون 4 0)0) إلى غاية 19 نون 4 

بلت4خيص  مشروع  في  بحث    (0(0

بلسيد     لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر 

بلعنوبن دوبل بوالد  بملصطفى دالحي  

سطات،   يكرين  بني  بلثوبلث  نهال 

أجل   من  بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق 

بالستعناالت بملنزلية بملنفردة وبلسقي 

بلبالغة  بناصر  بالد  بملدعو  بامللك 

بالكبي4  ونصف  خدبمان  مساحته 

بني  قيادة  بلثوبلث  بجناعة  بلكائن 

بقليم  بلجنوبية  دبئرة سطات  يكرن 

سطات.

 لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة    

بلثوبلث قيادة بني يكرن دبئرة سطات 

بلجنوبية بقليم سطات.

58

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 

تيغسالين  قيادة   بنقر  سيجري  

إلى غاية   (0(0 نون 4   9 من   ببتدبء 

مشروع  في  بحث    (0(0 نون 4   19

لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر  بلت4خيص 

بيت  بلعنوبن  بوحو  محند  بلسيد   

بملتعلق  خنيفرة،  تيغاليسين  شرو 

بلسقي  أجل   من  بملاء  بحفر وجلب 

بلبالغة  بملنز8   فدبن  بملدعو  بامللك 

بلكائن  بل   51 هكتال   1 مساحته 

تيغسالين قيادة تيغسالين   بجناعة  

دبئرة بلقباب بقليم خنيفرة.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة    

دبئرة  تيغسالين   قيادة  تيغسالين 

بلقباب بقليم خنيفرة.

59

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه
إعالن عن إجربء بحث

وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 
بلحوض بملائي رم بلربيع ببني مال8، 
بوشان  بثنين  قيادة  بنقر  سيجري 
إلى غاية   (0(0 نوفن 4   3 من  ببتدبء 
مشروع  في  بحث   (0(0 )1 نوفن 4 
لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر  بلت4خيص 
بلسيد حازم عبد بلرحنن، بلعنوبن : 
تجزئة جوهر لقم ))1 تالكة مربكش، 
أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق 
سقي 5 هكتالبت فقط بامللك بملدعو 
 18 مساحته  بلبالغة  »بلعزيب«، 
33 سنتيال، تقريبا،  71 آل و  هكتال و 
قيادة  حنو  آيت  بجناعة  بلكائن 
إقليم  بلرحامنة  دبئرة  بوشان  بثنين 

بلرحامنة.
لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 
آيت حنو قيادة بثنين بوشان دبئرة 

بلرحامنة إقليم بلرحامنة.
60

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 
ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 
عبدون  أوالد  قيادة  بنقر  سيجري 
إلى غاية   (0(0 نوفن 4   3 من  ببتدبء 
مشروع  في  بحث   (0(0 )1 نوفن 4 
لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر  بلت4خيص 
بلسيد عبد بلجليل بدلبوي ومن معه 
 37 فيال  بلعيدي  تجزئة   : بلعنوبن 
بملتعلق بحفر  أوالد عبدون خريبكة، 
فندق  تزويد  أجل  من  بملاء  وجلب 
 »IV-2بلريحان« بملدعو  بامللك  باملاء 
34 سنتيال،  آل و   1 بلبالغة مساحته 
قيادة  عبدون  أوالد  بجناعة  بلكائن 
إقليم  خريبكة  دبئرة  عبدون  أوالد 

خريبكة.
لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 
عبدون  أوالد  قيادة  عبدون  أوالد 

دبئرة خريبكة إقليم خريبكة.
61
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

مال8  ببني  بلربيع  رم  بملائي  بلحوض 

سيجري بنقر قيادة أغبالة ببتدبء من 

)1 نوفن 4  إلى غاية   (0(0 نوفن 4   3

بلت4خيص  مشروع  في  بحث   (0(0

بلسيد  لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر 

: بلعنوبن  وشخنون  وعلي   موحى 

دوبل تغرمت بغبالة بلقصيبة، بملتعلق 

بلسقي  أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر 

بلبالغة  »بكشا8«  بملدعو  بامللك 

بلكائن  مربع،  مت4   37410 مساحته 

دبئرة  أغبالة  قيادة  أغبالة  بجناعة 

أغبالة إقليم بني مال8.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

أغبالة  دبئرة  أغبالة  قيادة  أغبالة 

إقليم بني مال8.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 

بمبالك  أوالد  قيادة  بنقر  سيجري 

إلى غاية   (0(0 نوفن 4   3 من  ببتدبء 

مشروع  في  بحث   (0(0 )1 نوفن 4 

لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر  بلت4خيص 

وبلسيد  زعطوم  محند  بلسيد 

بوالد  دوبل   : بلعنوبن  زعطوم  موني4 

مال8،  بني  بمبالك  أوالد  بعريف  بن 

أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق 

سقي 5 هكتالبت فقط بامللك بملدعو 

 8 مساحته  بلبالغة  لوي«  »جان 

سنتيال،   80 و  آل   60 و  هكتالبت 

قيادة  بمبالك  أوالد  بجناعة  بلكائن 

أوالد بمبالك دبئرة بني مال8 إقليم بني 

مال8.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

أوالد بمبالك قيادة أوالد بمبالك دبئرة 

بني مال8 إقليم بني مال8.

63

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 

سعيد  أوالد  قيادة  بنقر  سيجري 

 (0(0 نوفن 4   3 من  ببتدبء  بلوبد 

في  بحث   (0(0 )1 نوفن 4  غاية  إلى 

مشروع بلت4خيص بحفر وجلب بملاء 

لحسن  بن  محند  بلسيد  لفائدة 
بلعنوبن : حي دبلكوم مجنوعة 1 لقم 

وجلب  بحفر  بملتعلق  مال8،  بني   1

بملاء من أجل سقي 5 هكتالبت فقط 

بلبالغة  »بلصحصاح«  بامللك بملدعو 

 47 آل و   60 هكتالبت و   5 مساحته 

بلكائن بجناعة أوالد سعيد  سنتيال، 

بلوبد قيادة أوالد سعيد بلوبد دبئرة 

قصبة تادلة إقليم بني مال8.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

أوالد سعيد بلوبد قيادة أوالد سعيد 

بني  إقليم  تادلة  قصبة  دبئرة  بلوبد 

مال8.

64

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

بلحوض بملائي رم بلربيع ببني مال8، 

من ببتدبء   ...  سيجري بنقر جناعة 

)1 نوفن 4  إلى غاية   (0(0 نوفن 4   3

بلت4خيص  مشروع  في  بحث   (0(0

بلسيد  لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر 

بن  حي   : بلعنوبن  بلحر�شي،  محند 

بملتعلق  خريبكة،  بولنوبل  بدليس 

سقي  أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر 

 حديقة فيال بامللك بملدعو »بلنخيل -

 85 1 آل و  بلبالغة مساحته   ،»V10(

خريبكة  بجناعة  بلكائن  سنتيال، 

باشوية خريبكة عنالة خريبكة.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

عنالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 
ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 
بلربع  آيت  قيادة  بنقر  سيجري 
إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء 
مشروع  في  بحث   (0(0 19 نوفن 4 
لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر  بلت4خيص 
 : بلعنوبن  محند  بوعالكة  بلسيد 
بني   8 لقم   ( تجزئة بلحسنية بلوك 
من  بملتعلق بحفر وجلب بملاء  مال8، 
بامللك  هكتالبت فقط   5 أجل سقي 
بملدعو »بوعالقة ) وزمربك« بلبالغة 
 91 آل و   87 15 هكتالبت و  مساحته 
سنتيال، بلكائن بجناعة كطاية قيادة 
تادلة إقليم  بلربع دبئرة قصبة  آيت 

بني مال8.
لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 
كطاية قيادة آيت بلربع دبئرة قصبة 

تادلة إقليم بني مال8.
66

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 
ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 
وكيل  بني  قيادة  بنقر  سيجري 
إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء 
مشروع  في  بحث   (0(0 19 نوفن 4 
لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر  بلت4خيص 
بلسيد محند مالك وبلسيدة لحنة 
حي أوالد سيدي   : بملعطاوي بلعنوبن 
شنان بلوك 1 زنقة 3 لقم 83 بلفقيه 
وجلب  بحفر  بملتعلق  صالح،  بن 
بامللك بملدعو  بلسقي  من أجل  بملاء 
آل  67 مساحته  بلبالغة   »بربحو« 
بني  بجناعة  بلكائن  سنتيال،   1 و 
وكيل قيادة بني وكيل دبئرة بلفقيه بن 

صالح إقليم بلفقيه بن صالح.
لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 
بني وكيل قيادة بني وكيل دبئرة بلفقيه 

بن صالح إقليم بلفقيه بن صالح.
67

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 
ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 
وكيل  بني  قيادة  بنقر  سيجري 
إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء 
مشروع  في  بحث   (0(0 19 نوفن 4 
لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر  بلت4خيص 
 بلسيد محند بملعطي بلرببح بلعنوبن :
تعاونية أوالد بعلي بلدهي4بت بلفقيه 
وجلب  بحفر  بملتعلق  صالح،  بن 
بامللك بملدعو  بلسقي  من أجل  بملاء 
»دوبل ولد عي�شى« بلبالغة مساحته 1 
بلكائن  55 سنتيال،  آل و   33 هكتال و 
بجناعة بني شكدب8 قيادة بني وكيل 
دبئرة بلفقيه بن صالح إقليم بلفقيه 

بن صالح.
لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 
دبئرة  وكيل  بني  قيادة  شكدب8  بني 
بن  بلفقيه  إقليم  صالح  بن  بلفقيه 

صالح.
68

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 
ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 
من  ببتدبء   ..... قيادة  بنقر  سيجري 
19 نوفن 4  إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9
بلت4خيص  مشروع  في  بحث   (0(0
لفائدة بلسيد بدل  بحفر وجلب بملاء 
:  كي4و وبلسيد محند كي4و بلعنوبن 
دوبل بيت علي وحساين فم بلعنصر 
وجلب  بحفر  بملتعلق  مال8،  بني 
بامللك بملدعو  بلسقي  من أجل  بملاء 
 8500 مساحته  بلبالغة  »بملنجولة« 
فم  بجناعة  بلكائن  مربع،  مت4 
بلعنصر قيادة ودبئرة بني مال8 إقليم 

بني مال8.
لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 
مال8  بني  ودبئرة  قيادة  بلعنصر  فم 

إقليم بني مال8.
69



15039 الجريدة الرسميةعدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0)) 

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

بلربيع ببني  بملائي رم  وكالة بلحوض 

مال8 سيجري بنقر قيادة آيت ويرة 

إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء 

مشروع  في  بحث   (0(0 19 نوفن 4 

لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر  بلت4خيص 

: بلعنوبن  محند  ويشن   بلسيد 
13 بلقصيبة،  6 لقم  حي بلنصر زنقة 

أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق 

»بوضربس«  بملدعو  بامللك  بلسقي 

آل   37 و  هكتال   3 مساحته  بلبالغة 

دير  بجناعة  بلكائن  سنتيال،   60 و 

دبئرة  ويرة  آيت  قيادة  بلقصيبة 

بلقصيبة إقليم بني مال8.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

دبئرة  آيت ويرة  بلقصيبة قيادة  دير 

بلقصيبة إقليم بني مال8.

70

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

بلربيع  رم  بملائي  بلحوض  وكالة 

بنقر  سيجري  مال8،  ببني 

من ببتدبء  مال8  بني   جناعة 

19 نوفن 4  إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9

بلت4خيص  مشروع  في  بحث   (0(0

بلسيدة  لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر 
لياض   : بلعنوبن  بلخي4بوي،  فاتحة 

مال8،  بني   176 لقم  بلسالم 

أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق 

بالستعناالت بملنزلية بملنفردة بامللك 

بلبالغة   ،»330-2 »بلصومعة  بملدعو 

بلكائن  سنتيال،   1( آل و   1 مساحته 

بجناعة بني مال8 باشوية بني مال8 

عنالة بني مال8.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

بني مال8 باشوية بني مال8 عنالة بني 

مال8.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه
إعالن عن إجربء بحث

مدير  أصدله  قربل  بنوجب 
بلربيع  رم  بملائي  بلحوض  وكالة 
بنقر  سيجري  مال8،  ببني 
من ببتدبء  مال8  بني   جناعة 
19 نوفن 4  إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9
بلت4خيص  مشروع  في  بحث   (0(0
بحفر وجلب بملاء لفائدة بلسيد أحند 
حصا8،  هللا  عبد  وبلسيد  حصا8 
بني  بلوبد  بسعيد  أوالد   : بلعنوبن 
من  بملتعلق بحفر وجلب بملاء  مال8، 
بملنفردة  بملنزلية  بالستعناالت  أجل 
 ،»274-2 »بلصومعة  بملدعو  بامللك 
)1 سنتيال،  آل و   1 بلبالغة مساحته 
بلكائن بجناعة بني مال8 باشوية بني 

مال8 عنالة بني مال8.
لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 
بني مال8 باشوية بني مال8 عنالة بني 

مال8.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه
إعالن عن إجربء بحث

مدير  أصدله  قربل  بنوجب 
بلربيع  رم  بملائي  بلحوض  وكالة 
بنقر  سيجري  مال8،  ببني 
من ببتدبء  خريبكة   جناعة 
19 نوفن 4  إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9
بلت4خيص  مشروع  في  بحث   (0(0
مؤسسة  لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر 
 AL MIJHAR JUNIOR PRIVEE
 : بلعنوبن  توماني،  بوشتى  منثلها 
إقامة جوهرة عنالة 3 لقم د طابق 3 
سيدي مومن بلدبل بلبيضاء، بملتعلق 
تزويد  أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر 
بملدعو  بامللك  مدلسة  لبناء  ولش 
 ،»EQUIPEMENT SCOLAIRE«
3) سنتيال،  آل و   6 بلبالغة مساحته 
باشوية  خريبكة  بجناعة  بلكائن 

خريبكة عنالة خريبكة.
لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 
عنالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 

سني4  بني  قيادة  بنقر  سيجري 

إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء 

مشروع  في  بحث   (0(0 19 نوفن 4 

لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر  بلت4خيص 

 : بلعنوبن  ببصايري  بلعربي  بلسيد 

36 حي بلسكيكينة وبدي زم، بملتعلق 

بلسقي  أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر 

زلوب8«  »مرح  بملدعو  بامللك  باملاء 

آل  (1 و  هكتال   1 مساحته   بلبالغة 

بني  بجناعة  بلكائن  سنتيال،   80 و 

سني4 قيادة بني سني4 دبئرة وبدي زم 

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

بني سني4 قيادة بني سني4 دبئرة وبدي 
زم إقليم خريبكة.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

بلحوض بملائي رم بلربيع ببني مال8، 

بئ4   - بولنوبل  قيادة  بنقر  سيجري 

 (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء  مزوي 

بحث في   (0(0 نوفن 4   19 إلى غاية 

مشروع بلت4خيص بحفر وجلب بملاء، 

لفائدة جنعية بلنول لبناء مسجد أبي 

قصيد  بوعزى  ينثلها  بلصديق  بكر 

بلحاج  قدول  حي  مكرل   36 بلعنوبن 

بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق  خريبكة، 

بامللك  باملاء  من أجل تزويد مسجد 

بلبالغة مساحته  بلطرق  بين  بملدعو 

بئ4  بجناعة  بلكائن  مربع  مت4   600

مزوي قيادة بولنوبل - بئ4 مزوي دبئرة 

خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

بئ4 مزوي   - بئ4 مزوي قيادة بولنوبل 

دبئرة خريبكة إقليم خريبكة.

75

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

بلحوض بملائي رم بلربيع ببني مال8، 

بسحاق  آيت  قيادة  بنقر  سيجري 

إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء 

في مشروع  بحث   (0(0 نوفن 4   19

لفائدة  بلت4خيص بحفر وجلب بملاء، 

حي  بلعنوبن  ببشال  ياسين  بلسيد 

بلنهضة بيت بسحاق خنيفرة، بملتعلق 

 1 أجل سقي  من  بملاء  بحفر وجلب 

بلبالغة  بويبان  بملدعو  بامللك  هكتال 

بلكائن  آل   49 هكتال   7 مساحته 

آيت  قيادة  بسحاق  آيت  بجناعة 

بسحاق دبئرة بلقباب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

آيت بسحاق قيادة آيت بسحاق دبئرة 

بلقباب إقليم خنيفرة.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

بلحوض بملائي رم بلربيع ببني مال8، 

أكلنام   - لهري  قيادة  بنقر  سيجري 

 (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء  أزكزب 

بحث   (0(0 نوفن 4   19 غاية  إلى 

وجلب  بحفر  بلت4خيص  مشروع  في 

طلو  بلبشي4  بلسيد  لفائدة  بملاء، 

بلعنوبن عين تيدوت لهري خنيفرة، 

أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق 

بلسقي بامللك بملدعو تبحي4ت بلبالغة 

بلكائن  سنتيال   56 آل   7 مساحته 

أكلنام   - لهري  قيادة  لهري  بجناعة 

أزكزب دبئرة خنيفرة إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

لهري قيادة لهري - أكلنام أزكزب دبئرة 

خنيفرة إقليم خنيفرة.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

بلحوض بملائي رم بلربيع ببني مال8، 

أكلنام   - لهري  قيادة  بنقر  سيجري 

 (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء  أزكزب 

بحث في   (0(0 نوفن 4   19 إلى غاية 

مشروع بلت4خيص بحفر وجلب بملاء، 

لفائدة بلسيد يوسف طالوي بلعنوبن 

بملتعلق  لهري خنيفرة،  تايدوت  عين 

بلسقي  أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر 

بلبالغة  تومليلين  بملدعو  بامللك 

بلكائن  سنتيال   (6 آل   (9 مساحته 

أكلنام   - لهري  قيادة  لهري  بجناعة 

أزكزب دبئرة خنيفرة إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

لهري قيادة لهري - أكلنام أزكزب دبئرة 

خنيفرة إقليم خنيفرة.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

بلحوض بملائي رم بلربيع ببني مال8، 

تيغسالين  قيادة  بنقر  سيجري 

إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء 

في مشروع  بحث   (0(0 نوفن 4   19

لفائدة  بلت4خيص بحفر وجلب بملاء، 

بلسيد محند دلقاوي بلعنوبن شالع 

بلحسن بلثاني لقم ) بلقباب خنيفرة، 

أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق 

بملدعو  بامللك  فقط  هكتال   5 سقي 

مساحته  بلبالغة  ناملي4بز  بحفربون 

بلكائن  سنتيال   37 آل   40 هكتال   6

تيغسالين  قيادة  تيغسالين  بجناعة 

دبئرة بلقباب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

دبئرة  تيغسالين  قيادة  تيغسالين 

بلقباب إقليم خنيفرة.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

بلربيع ببني  بملائي رم  وكالة بلحوض 

بلقباب  قيادة  بنقر  سيجري  مال8، 

إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء 

في مشروع  بحث   (0(0 نوفن 4   19

لفائدة  بلت4خيص بحفر وجلب بملاء، 

معه  ومن  بلحر�شي  بمبالك  بلسيد 

يعقوب سيدي  دوبل موالي  بلعنوبن 

بملتعلق بحفر  يحيى بساعد خنيفرة، 

بامللك  بلسقي  أجل  من  بملاء  وجلب 
بملدعو تينجاض وبكلنام بوتونة بول 

بلبالغة مساحته 3 هكتال 98 آل  33 

سنتيال بلكائن بجناعة سيدي يحيى 

أو ساعد قيادة بلقباب دبئرة بلقباب 

إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

سيدي يحيى أو ساعد قيادة بلقباب 

دبئرة بلقباب إقليم خنيفرة.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

بلحوض بملائي رم بلربيع ببني مال8، 
بلنسول  كهف  قيادة  بنقر  سيجري 

إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء 

في مشروع  بحث   (0(0 نوفن 4   19

لفائدة  بلت4خيص بحفر وجلب بملاء، 

حي  بلعنوبن  بلعزوي  حدو  بلسيد 

بملتعلق  خنيفرة،  فالة  فاهلل  بلرجا 

بلسقي  أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر 

بلبالغة  بوحلحا8  بملدعو  بامللك 

)9 سنتيال  آل   11 1 هكتال  مساحته 

بلكائن بجناعة سيدي عنرو قيادة 

إقليم  خنيفرة  دبئرة  بلنسول  كهف 

خنيفرة.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 
بلنسول  كهف  قيادة  عنرو  سيدي 

دبئرة خنيفرة إقليم خنيفرة.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

بلربيع ببني  بملائي رم  وكالة بلحوض 

بلقباب  قيادة  بنقر  سيجري  مال8، 

إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء 

في مشروع  بحث   (0(0 نوفن 4   19

لفائدة  بلت4خيص بحفر وجلب بملاء، 

بيت  بلعنوبن  قلعي  عقى  بلسيد 

يحيى  سيدي  بسلينان   ببربهيم 

بساعد خنيفرة، بملتعلق بحفر وجلب 

بامللك بملدعو  بلسقي  من أجل  بملاء 

 40 آل    39 مساحته  بلبالغة  تاونزب 

سنتيال بلكائن بجناعة سيدي يحيى 

أو ساعد قيادة بلقباب دبئرة بلقباب 

إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

سيدي يحيى أو ساعد قيادة بلقباب 

دبئرة بلقباب إقليم خنيفرة.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

بلحوض بملائي رم بلربيع ببني مال8، 

تيغسالين  قيادة  بنقر  سيجري 

إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء 

في مشروع  بحث   (0(0 نوفن 4   19

لفائدة  بلت4خيص بحفر وجلب بملاء، 

بلسيد محند بخرفي بلعنوبن تجزئة 

حي بلنسيم خنيفرة،   16 بلنصر لقم 

أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق 

سقي 5 هكتالبت فقط بامللك بملدعو 

هكتال   7 مساحته  بلبالغة  بسيف 

بجناعة  بلكائن  سنتيال   4 آل   4(

دبئرة  تيغسالين  قيادة  تيغسالين 

بلقباب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

دبئرة  تيغسالين  قيادة  تيغسالين 

بلقباب إقليم خنيفرة.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 

بلحنام ببتدبء  بنقر قيادة   سيجري  

من  9 نون 4 0)0) إلى غاية 19 نون 4 

بلت4خيص  مشروع  في  بحث    (0(0

بلسيدة  لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر 

بندبوود  بالد  بلعنوبن  سناع  بلهام 

سال،   40 زنقة موالي بوسلهام لقم 

أجل   من  بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق 

بلسقي بامللك بملدعو بكلنام بلبالغة 

بلكائن  سنتيال    4( آل   61 مساحته 

بجناعة بم بلربيع قيادة بلحنام دبئرة 

بكلنوس بقليم خنيفرة.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة    

بم بلربيع قيادة بلحنام دبئرة بكلنوس 

بقليم خنيفرة.

84

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 

بكلنام  لهري  قيادة   بنقر  سيجري  

إلى   (0(0 نون 4   9 من   ببتدبء  بزكزب  

غاية 19 نون 4 0)0)  بحث في مشروع 

لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر  بلت4خيص 

بلسيد عبد بلوبحد بحدجول  بلعنوبن 

مزكوشن دوبل بمهروق لهري خنيفرة، 

أجل   من  بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق 

بكر  تنليلين  بملدعو  بامللك  بلسقي 

) هكتال   بلبالغة مساحته  محسين،  

بجناعة  بلكائن  سنتيال    69 آل   50

لهري قيادة لهري بكلنام بزكزب دبئرة  

خنيفرة بقليم خنيفرة.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة    

لهري قيادة لهري بكلنام بزكزب دبئرة  

خنيفرة بقليم خنيفرة.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

ببني  بلربيع  رم  بملائي  بلحوض 

بلقباب   قيادة  بنقر  سيجري   مال8 

إلى غاية   (0(0 نون 4   9 من   ببتدبء 

مشروع  في  بحث    (0(0 نون 4   19

لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر  بلت4خيص 

بلسيد بملصطفى بلسباعي ومن معه  

بلعنوبن دوبل بيت �شي بوعزة سيدي 

يحيي بساعد  خنيفرة، بملتعلق بحفر 

بلسقي بامللك  من أجل   وجلب بملاء 

بملدعو تولي بلبالغة مساحته )3 آل 9 

سنتيال  بلكائن بجناعة سيدي يحيى 

بو ساعد قيادة بلقباب دبئرة بلقباب 

بقليم خنيفرة.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة    

سيدي يحيى بو ساعد قيادة بلقباب 

دبئرة بلقباب بقليم خنيفرة.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 

لهري-أكلنام   قيادة  بنقر  سيجري  

إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء 

في مشروع  بحث   (0(0 نوفن 4   19

لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر  بلت4خيص 

معه  ومن  عبدبوي  سعيد  بلسيد 

بلعنوبن بيت وبحي بيت عنو عي�شى 

بملتعلق  خنيفرة،  بزكزب  بكلنام 

بلسقي  أجل  من   بملاء  بحفر وجلب 

بامللك بملدعو فدبن بننليون بلبالغة 

63 سنتيال  آل   17 3 هكتال  مساحته 

قيادة  بزكزب  بكلنام  بجناعة  بلكائن 

خنيفرة  دبئرة  بزكزب  لهري-أكلنام 

إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

بكلنام بزكزب قيادة لهري-أكلنام بزكزب 

دبئرة خنيفرة إقليم خنيفرة.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 

تيغسالين  قيادة  بنقر  سيجري  

إلى غاية   (0(0 9 نوفن 4  ببتدبء من  

بحث في مشروع    (0(0 نوفن 4   19

لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر  بلت4خيص 

بلسيد قسو بلقاس ومن معه بلعنوبن 

بملتعلق  خنيفرة،  بلقباب  لندة  دوبل 

بلسقي  أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر 

بلبالغة  تامهيدت  بملدعو  بامللك 

بلكائن  مربع  مت4   5656 مساحته 

تيغسالين  قيادة  تيغسالين  بجناعة 

دبئرة بلقباب إقليم خنيفرة   .

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

دبئرة  تيغسالين  قيادة  تيغسالين 

بلقباب إقليم خنيفرة   .
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

مال8  بني  بلربيع  رم  بملائي  بلحوض 

بسحاق     آيت  قيادة  بنقر  سيجري  

إلى   (0(0 نوفن 4   9 من    ببتدبء 

في  بحث   (0(0 نوفن 4   19 غاية 

مشروع بلت4خيص بحفر وجلب بملاء 

بلعنوبن  لشيد  صلح  بلسيد  لفائدة 

بلحي بلجديد بيت بسحاق خنيفرة، 

أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق 

بلسقي بامللك بملدعو تناشت بلبالغة 

مربع  مت4   6447 هكتال   1 مساحته 

بلكائن بجناعة وبو مانة قيادة آيت 

بسحاق دبئرة بلقباب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

دبئرة  بسحاق  آيت  قيادة  مانة  وبو 

بلقباب إقليم خنيفرة.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 
ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 
بيعيش   أوالد  قيادة  بنقر  سيجري  
إلى غاية   (0(0 9 نوفن 4  ببتدبء من  
بحث في مشروع    (0(0 نوفن 4   19
لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر  بلت4خيص 
بلسيد بلزعيم بلبقالي بلعنوبن دوبل 
أوالد  بلزوبئر  كفاي  بلسعيدبنية 
يعيش بني مال8  بملتعلق بحفر وجلب 
بامللك بملدعو  بلسقي  من أجل  بملاء 
 76 آل   4( مساحته  بلبالغة  بلزوبئر 
أوالد  بجناعة  بلكائن  مربع  سنتيال 
بيعيش قيادة أوالد بيعيش دبئرة بني 

مال8 إقليم بني مال8.     
لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 
أوالد بيعيش قيادة أوالد بيعيش دبئرة 

بني مال8 إقليم بني مال8.
90

وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 
ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 
ناصر  أوالد  قيادة  بنقر  سيجري  
إلى غاية   (0(0 9 نوفن 4  ببتدبء من  
في مشروع  بحث   (0(0 نوفن 4   19
لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر  بلت4خيص 
معه  ومن  مرزبق  محند  بلسيد 
بلجابري جناعة  بوالد  دوبل  بلعنوبن 
وجلب  بحفر  بملتعلق  ناصر،  بوالد 
هكتالبت   5 سقي  أجل  من  بملاء 
بلبالغة  فرشان  بملدعو  بامللك  فقط 
67 سنتيال  آل   57 6 هكتال  مساحته 
قيادة  ناصر  أوالد  بجناعة  بلكائن 
أوالد ناصر دبئرة بني مو�شى بلغربية 

إقليم بلفقيه بن صالح. 
لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 
دبئرة  ناصر  أوالد  قيادة  ناصر  أوالد 
بني مو�شى بلغربية إقليم بلفقيه بن 

صالح.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 

نيسلي  تيزي  قيادة  بنقر  سيجري  

إلى غاية   (0(0 9 نوفن 4  ببتدبء من  

في مشروع  بحث   (0(0 نوفن 4   19

لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر  بلت4خيص 

بلعنوبن  بلزكربوي  سعيد  بلسيد 

بني  أغبالة  دبئرة  بملركز  نيسلي  تيزي 

من  بملاء  وجلب  بحفر  مال8،بملتعلق 

وبلسقي  بملنزلية  بإلستعناالت  أجل 

بامللك بملدعو غروط نبويشتا بلبالغة 

بلكائن  سنتيال   50 آل   76 مساحته 
تيزي  قيادة  نيسلي  تيزي  بجناعة 

نيسلي دبئرة أغبالة إقليم بني مال8.     

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دبئرة 

أغبالة إقليم بني مال8.
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وكالة بلحوض بملائي رم بلربيع

نظام بملياه

إعالن عن إجربء بحث
وكالة  مدير  أصدله  قربل  بنوجب 

ببني مال8  بلربيع  بملائي رم  بلحوض 

بيعيش   أوالد  قيادة  بنقر  سيجري  

إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9 من  ببتدبء 

في مشروع  بحث   (0(0 نوفن 4   19

لفائدة  بملاء  وجلب  بحفر  بلت4خيص 

دوبل  بلعنوبن  هيبتي  أحند  بلسيد 

مال8   بني  يعيش   أوالد  بحنيدة 

أجل  من  بملاء  وجلب  بحفر  بملتعلق 

بإلستعناالت بملنزلية وبلسقي بامللك 

مساحته  بلبالغة  بلحنريات  بملدعو 

بلكائن  سنتيال   83 آل   49 هكتال   1

أوالد  قيادة  بيعيش  أوالد  بجناعة 

بني  إقليم  مال8  بني  دبئرة  بيعيش 

مال8.

لقد تم وضع بمللف بنقر جناعة 

أوالد بيعيش قيادة أوالد بيعيش دبئرة 

بني مال8 إقليم بني مال8.
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة   أصدلته  قربل  بنوجب 

لقم  لسبو  بملائي  بلحوض  وكالة 

أكتوبر   15 بتاليخ  ح.ج)0/370)0) 

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

بملسمى مكيكن ذي شهادة بالستغال8 

 (0(0 سبتن 4   11 بتاليخ   (5 عدد 

تزكيت  بلت4ببية  بالجناعة  بملتوبجد 

ببتدبء  بفربن  إقليم  بفربن،  باشوية 

إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9 تاليخ  من 

18 نوفن 4 0)0) بحث علني في شأن 

مشروع بلت4خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحته  سقي  أجل  من  منه  بملاء  

هكتالب لفائدة بلسيد بجا عبد   3,15

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بلقادل 

.D(50((9 بلوطنية
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة   أصدلته  قربل  بنوجب 

لقم  لسبو  بملائي  بلحوض  وكالة 

أكتوبر   14 بتاليخ  ح.ج0/3684)0) 

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

عقد  ذي  بعلي  خويا  فدبن  بملسمى 

303ص  بعدد  ض  مخالجة  نظي4 

بلت4ببية  بالجناعة  بملتوبجد   3(4

دبئرة تيفلت،  سيدي عبد بلرزبق،  

تاليخ  من  ببتدبء  بلخنيسات  إقليم 

نوفن 4   18 إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

بلت4خيص بإنجاز بئ4 وجلب بملاء  منه 

 0,9315 مساحة  سقي  أجل  من 

هكتالب لفائدة بلسيدة بمبالكة لعشي4 

بلوطنية   بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 

.XA70899
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة   أصدلته  قربل  بنوجب 

لقم  لسبو  بملائي  بلحوض  وكالة 

أكتوبر   14 بتاليخ  ح.ج0/3687)0) 

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

شربء  عقد  ذي  بلشالف  بئ4  بملسمى 

بملتوبجد  ص113   174 بعدد  ض 

عال8  سيدي  بلت4ببية  بالجناعة 

إقليم  بلخنيسات،  بملصدل،دبئرة 

 9 تاليخ  من  ببتدبء  بلخنيسات 

نوفن 4   18 غاية  إلى   (0(0 نوفن 4 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

بلت4خيص بإنجاز بئ4 وجلب بملاء  منه 

هكتالب   1,30 من أجل سقي مساحة 

بمبالكة  بلدلقاوي  بلسيدة  لفائدة 

بلوطنية   بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 

.X184(73
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة   أصدلته  قربل  بنوجب 

لقم  لسبو  بملائي  بلحوض  وكالة 

أكتوبر   15 بتاليخ  ح.ج0/3716)0) 

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

لسم  عقود  ذي  بلخي4  موبو  بملسمى 

 387 وعدد   (90 بعدد  ض  شربء 

 (64 وعدد   (80 وعدد   5(( وعدد 

بالجناعة  بملتوبجد   (79 وعدد 

بلت4ببية إقدبل،  دبئرة بلحاجب، إقليم 

نوفن 4   9 من تاليخ  بلحاجب ببتدبء 

 (0(0 نوفن 4   18 غاية  إلى   (0(0

بحث علني في شأن مشروع بلت4خيص 

من  منه  بملاء   وجلب  ثقب  بإنجاز 

أجل سقي مساحة 13 هكتالب لفائدة 

بلسيد بلعيساوي عبد بلكريم بلحامل 

.D79081  لبطاقة بلتعريف بلوطنية
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني

مديرة   أصدلته  قربل  بنوجب 

لقم  لسبو  بملائي  بلحوض  وكالة 

أكتوبر   15 بتاليخ  ج0/3708)0) 

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

بلرسم  ذي  بلبشي4  ملك  بملسمى 

بملتوبجد   1(79/59 عدد  بلعقالي 

دبئرة  بالجناعة بلت4ببية عين كرمة،  

عين عرمة، إقليم مكناس ببتدبء من 

 18 غاية  إلى   (0(0 نوفن 4   9 تاليخ 

شأن  في  علني  بحث   (0(0 نوفنن 4 

مشروع بلت4خيص بجلب بملاء  من وبد 

لدم من أجل  سقي مساحة )) هكتال 

لفائدة بلسيد باحاجي محند بلحامل 

.D(3(54  لبطاقة بلتعريف بلوطنية
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني

مديرة   أصدلته  قربل  بنوجب 

لقم  لسبو  بملائي  بلحوض  وكالة 

 14 بتاليخ  ح.ج0/3693)0) 

سيجري  بلذي   (0(0 أكتوبر 

ذي  لعطشان  بملسمى  بلعقال  على 

 R/18(13 عدد  بلعقالي  بلرسم 

بيت  بلت4ببية  بالجناعة  بملتوبجد 

إقليم  بلخنيسات،  دبئرة  سي 4ن، 

تاليخ من  ببتدبء   بلخنيسات 

 9 نوفن 4 0)0) إلى غاية 18 نوفن 4 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

بلت4خيص بإنجاز ثقب وجلب بملاء  من 

10 هكتال لفائدة  أجل سقي مساحة 

لبطاقة  بلحامل  زهي4  بوبية  بلسيد 

.D144999  بلتعريف بلوطنية
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة   أصدلته  قربل  بنوجب 

لقم  لسبو  بملائي  بلحوض  وكالة 

أكتوبر   14 ح.ج)0/369)0)بتاليخ 

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

بلرسم  ذي   4 بلخضربوي  بملسمى 

ذي عقد   67/16686 بلعقالي عدد 

كربء ض بعدد 1)) ص)15 بملتوبجد 

بوخلفن،   بيت  بلت4ببية  بالجناعة 

إقليم بلحاجب ببتدبء  دبئرة أكوبلي، 

إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9 تاليخ  من 

18 نوفن 4 0)0) بحث علني في شأن 

مشروع بلت4خيص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 منه من أجل سقي مساحة  بملاء  

هكتالب لفائدة بلسيدة بوعزة بهيجة 

بلوطنية   بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 

.D106616
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة   أصدلته  قربل  بنوجب 

لقم  لسبو  بملائي  بلحوض  وكالة 

أكتوبر   14 بتاليخ  ح.ج0/3683)0) 

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

بلض  بملسمى فرجيه ذي عقد كربء 

 (0(0 يونيو   (4 فالحية حرل بتاليخ 

مجاط،   بلت4ببية  بالجناعة  بملتوبجد 

إقليم مكناس  دبئرة بحوبز مكناس، 

إلى   (0(0 نوفن 4   9 من تاليخ  ببتدبء 

بحث علني   (0(0 نوفنن 4   18 غاية 

بإنجاز  بلت4خيص  مشروع  شأن  في 

أجل  من  منه  بملاء   وجلب  ثقب 

هكتالبت   4,4555 مساحة  سقي 

لفائدة بلسيد عبد بلعزيز خضربوي 

لبطاقة  بلحامل  لعنيم  ومحند 

ولقم   VA8(671 بلوطنية  بلتعريف 

.D751389

101
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة  أصدلته  قربل  بنوجب 

وكالة بلحوض بملائي لسبو لقم ح.ج 

أكتوبر   15 بتاليخ   (0(0/3718

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

بملسمى بووبنو ذي عقد بعت4بف ببيع 

بملتوبجد   (46 ص   367 بعدد  ض 

دبئرة  كيكو،  بلت4ببية  بالجناعة 

بوملان، إقليم بوملان، ببتدبء من تاليخ 

نوفن 4   18 إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

بملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  بلت4خيص 

منه، من أجل سقي مساحة 071),1 

هكتالب لفائدة بلسيد غودبن ببربهيم 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  معه  ومن 

.UA15767 بلوطنية
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة  أصدلته  قربل  بنوجب 

وكالة بلحوض بملائي لسبو لقم ح.ج 

أكتوبر   15 بتاليخ   (0(0/3713

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

لقم  مطلب  ذي  عين جنا8  بملسمى 

بالجناعة  بملتوبجد   16/17075

بلت4ببية عين بلجوهرة، دبئرة تيفلت، 

تاليخ  من  ببتدبء  بلخنيسات،  إقليم 

نوفن 4   18 إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

بملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  بلت4خيص 

منه، من أجل سقي مساحة 1,4670 

هكتالب لفائدة بلسيد بلصالح حدهم 

بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

.XA((((1
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة  أصدلته  قربل  بنوجب 

وكالة بلحوض بملائي لسبو لقم ح.ج 

أكتوبر   15 بتاليخ   (0(0/3703

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

شهادتي  ذي  بلدعيدعة  بملسمى 

لقم  و   81/10189 لقم  بمللكية 

بالجناعة  بملتوبجد   16/41645

بلت4ببية عين بلجوهرة، دبئرة تيفلت، 

تاليخ  من  ببتدبء  بلخنيسات،  إقليم 

نوفن 4   18 إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

بملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  بلت4خيص 

 1,96 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

عال8  حجاج  بلسيد  لفائدة  هكتالب 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  معه  ومن 

.XA3313( بلوطنية
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة  أصدلته  قربل  بنوجب 

وكالة بلحوض بملائي لسبو لقم ح.ج 

أكتوبر   15 بتاليخ   (0(0/3700

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

بملسمى فدبن شعبة بلبئ4 ذي مطلب 

بملتوبجد بالجناعة   16/18018 لقم 

دبئرة  بولحسن،  علي  بيت  بلت4ببية 

ببتدبء  بلخنيسات،  إقليم  تيفلت، 

إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9 تاليخ  من 

18 نوفن 4 0)0) بحث علني في شأن 

مشروع بلت4خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  بملاء 

))0,96 هكتالب لفائدة بلسيد بكالي 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بدليس 

.XA334(7 بلوطنية
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة  أصدلته  قربل  بنوجب 

وكالة بلحوض بملائي لسبو لقم ح.ج 

أكتوبر   13 بتاليخ   (0(0/3677

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

شهادة  ذي  بوفربن  فدبن  بملسمى 

بملتوبجد   16/46590 لقم  بمللكية 

بالجناعة بلت4ببية بيت مينون، دبئرة 

بلخنيسات،  إقليم  بلخنيسات، 

إلى   (0(0 نوفن 4   6 من تاليخ  ببتدبء 

علني  بحث   (0(0 نوفن 4   16 غاية 

في شأن مشروع بلت4خيص بإنجاز بئ4 

وجلب بملاء منه، من أجل بالستعنا8 

بلسيد  لفائدة  بملاشية  وإلوبء  بملنزلي 

لبطاقة  بلحامل  بلحسين  بنح�شي 

.X9165 بلتعريف بلوطنية
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة  أصدلته  قربل  بنوجب 

وكالة بلحوض بملائي لسبو لقم ح.ج 

أكتوبر   13 بتاليخ   (0(0/3679

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

ذي   1 بملسمى فدبن كرمة بن قدول 

بملتوبجد   40 36 ص  شربء ض بعدد 

بلطلبة،  مقام  بلت4ببية  بالجناعة 

بلخنيسات،  إقليم  تيفلت،  دبئرة 

إلى   (0(0 نوفن 4   6 من تاليخ  ببتدبء 

علني  بحث   (0(0 نوفن 4   16 غاية 

بإنجاز  بلت4خيص  مشروع  شأن  في 

من أجل سقي  منه،  بئ4 وجلب بملاء 

هكتالب لفائدة بلسيد   1,73 مساحة 

نول بلدين دكيدك وببربهيم كرشت 

بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

.EB111166و AB141516

107

وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة  أصدلته  قربل  بنوجب 

وكالة بلحوض بملائي لسبو لقم ح.ج 

أكتوبر   13 بتاليخ   (0(0/3678

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

بملسمى كركولة ذي بلرسم بلعقالي 

بملتوبجد بالجناعة   (1/673(8 لقم 

وبد  دبئرة  بلغربية،  غياتة  بلت4ببية 

من تاليخ  ببتدبء  إقليم تازة،  أمليل، 

نوفن 4   16 إلى غاية   (0(0 نوفن 4   6

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

بملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  بلت4خيص 

منه، من أجل سقي مساحة 1,3503 

لشيد  لغويلي  بلسيد  لفائدة  هكتالب 

بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

.F45064(
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة  أصدلته  قربل  بنوجب 

وكالة بلحوض بملائي لسبو لقم ح.ج 

أكتوبر   13 بتاليخ   (0(0/3676

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

ذي   3 بوشويطينة  فدبن  بملسمى 

 81/5091 لقم  بلعقالي  بلرسم 

بيت  بلت4ببية  بالجناعة  بملتوبجد 

إقليم  تيفلت،  دبئرة  بولحسن،  علي 

تاليخ من  ببتدبء   بلخنيسات، 

نوفن 4   16 إلى غاية   (0(0 نوفن 4   6

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

بملاء  وجلب  بئ4  بإنجاز  بلت4خيص 

منه، من أجل سقي مساحة 1,7477 

بلشامخي  بلسيد  لفائدة  هكتالب 

بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة  فاطنة 

.AB3(398 بلوطنية

109
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة  أصدلته  قربل  بنوجب 

وكالة بلحوض بملائي لسبو لقم ح.ج 

أكتوبر   13 بتاليخ   (0(0/3675

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

بملسمى عين بلسعيدي ذي عقد شربء 

بملتوبجد   (97 ص   (44 بعدد  ض 

بالجناعة بلت4ببية سيدي عبد بلرزبق، 

بلخنيسات،  إقليم  تيفلت،  دبئرة 

إلى   (0(0 نوفن 4   6 من تاليخ  ببتدبء 

علني  بحث   (0(0 نوفن 4   16 غاية 

بإنجاز  بلت4خيص  مشروع  شأن  في 

من أجل سقي  منه،  بئ4 وجلب بملاء 

1,40 هكتالب لفائدة بلسيدة  مساحة 

لبطاقة  بلحاملة  بمينة  بنعابد 

.AB650485 بلتعريف بلوطنية
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة  أصدلته  قربل  بنوجب 

وكالة بلحوض بملائي لسبو لقم ح.ج 

أكتوبر   13 بتاليخ   (0(0/3674

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

بلرسم  ذي  بملصابن  فدبن  بملسمى 

بملتوبجد   16/(917( لقم  بلعقالي 

بلطلبة،  مقام  بلت4ببية  بالجناعة 

بلخنيسات،  إقليم  تيفلت،  دبئرة 

إلى   (0(0 نوفن 4   6 من تاليخ  ببتدبء 

علني  بحث   (0(0 نوفن 4   16 غاية 

بإنجاز  بلت4خيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب بملاء منه، من أجل سقي 

هكتالب لفائدة بلسيد   8,40 مساحة 

زبيد بلحاج بلحامل لبطاقة بلتعريف 

.XA17616 بلوطنية
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة  أصدلته  قربل  بنوجب 

وكالة بلحوض بملائي لسبو لقم ح.ج 

أكتوبر   13 بتاليخ   (0(0/3673

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

بملسمى بسلي ذي عقد شربء ض بعدد 

بالجناعة  بملتوبجد   (44 ص   (18

دبئرة  بلحنربء،  دبل  سيدي  بلت4ببية 

بملنز8، إقليم صفرو، ببتدبء من تاليخ 

نوفن 4   16 إلى غاية   (0(0 نوفن 4   6

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

بملاء  وجلب  بئ4  بإنجاز  بلت4خيص 

منه، من أجل سقي مساحة 0,7664 

هكتالب لفائدة بلسيد بملغاوي بحند 

بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

.U1381
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة  أصدلته  قربل  بنوجب 

وكالة بلحوض بملائي لسبو لقم ح.ج 

أكتوبر   13 بتاليخ   (0(0/367(

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

بمللكية  ذي شهادة   ( بمللولي  بملسمى 

67/13603 بملتوبجد بالجناعة  عدد 

أكولبي،  دبئرة  يعزم،  آيت  بلت4ببية 

تاليخ من  ببتدبء  بلحاجب،   إقليم 

نوفن 4   16 إلى غاية   (0(0 نوفن 4   6

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

منه،  بلت4خيص بحفر بئ4 وجلب بملاء 

هكتالبت   5 أجل سقي مساحة  من 

إلياس  بلزوبغي  بلسيد  لفائدة 

بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

.D93(707
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة  أصدلته  قربل  بنوجب 

وكالة بلحوض بملائي لسبو لقم ح.ج 

أكتوبر   13 بتاليخ   (0(0/3671

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

بملسمى بلض فالحية موضوع بلرسم 

بلعقالي عدد ك 40)9 ذي عقد كربء 

يوليو   (6 بتاليخ  فالحية حرل  ألض 

بلت4ببية  بالجناعة  بملتوبجد   (017

آيت بولزوين، دبئرة بلحاجب، إقليم 

نوفن 4   6 ببتدبء من تاليخ  بلحاجب، 

 (0(0 نوفن 4   16 غاية  إلى   (0(0

بحث علني في شأن مشروع بلت4خيص 

من  منه،  بملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتالبت   5 مساحة  سقي  أجل 

حسان  وبلغازي  بلسيد  لفائدة 

بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

.B4(6395
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة  أصدلته  قربل  بنوجب 

وكالة بلحوض بملائي لسبو لقم ح.ج 

أكتوبر   1( بتاليخ   (0(0/3663

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

بملسمى بوفلوس ذي مطلب بلتحفيظ 

بالجناعة  بملتوبجد   67/5931 لقم 

بلت4ببية إقدبل، دبئرة بلحاجب، إقليم 

نوفن 4   6 ببتدبء من تاليخ  بلحاجب، 

 (0(0 نوفن 4   16 غاية  إلى   (0(0

بحث علني في شأن مشروع بلت4خيص 

من  منه،  بملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

أجل سقي مساحة 1775,) هكتالبت 

بلحامل  لحو  خوتي  بلسيد  لفائدة 

.D(1196 لبطاقة بلتعريف بلوطنية
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة  أصدلته  قربل  بنوجب 

وكالة بلحوض بملائي لسبو لقم ح.ج 

أكتوبر   14 بتاليخ   (0(0/3688

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

بملسمى اللوزلي 7 ذي شهادة بمللكية 

بالجناعة  بملتوبجد   R/(7860 عدد 

دبئرة  بلت4ببية خنيس سيدي يحيى، 

ببتدبء  بلخنيسات،  إقليم  تيفلت، 

إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9 تاليخ  من 

في  علني  بحث   (0(0 نوفن 4   18

شأن مشروع بلت4خيص بإنجاز ثقب 

سقي  أجل  من  منه،  بملاء  وجلب 

مساحة 38,) هكتالبت لفائدة بلسيد 

لبطاقة  بلحامل  محند  بلنرببط 

.AB1(5967 بلتعريف بلوطنية
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة  أصدلته  قربل  بنوجب 

وكالة بلحوض بملائي لسبو لقم ح.ج 

أكتوبر   14 بتاليخ   (0(0/3681

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

بمللكية  شهادة  ذي  دكدك  بملسمى 

16/47544 بملتوبجد بالجناعة  عدد 

بلت4ببية عين بلجوهرة، دبئرة تيفلت، 

تاليخ  من  ببتدبء  بلخنيسات،  إقليم 

نوفن 4   18 إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

بملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  بلت4خيص 

بملنزلي  بالستعنا8  أجل  من  منه، 

وإلوبء بملاشية وبلسقي مساحة 30,) 

خالد  ميكو  بلسيد  لفائدة  هكتالبت 

بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

.C5193
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
مديرة  أصدلته  قربل  بنوجب 

وكالة بلحوض بملائي لسبو لقم ح.ج 

أكتوبر   14 بتاليخ   (0(0/3691

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

بلدولة موضوع بلرسم  بملسمى ملك 

مشروع   K/1((88 لقم  بلعقالي 
بالجناعة  بملتوبجد   1316108 لقم 

بلت4ببية آيت نعنان، دبئرة بلحاجب، 

تاليخ من  ببتدبء  بلحاجب،   إقليم 

نوفن 4   18 إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

وجلب  ثقب  بإنجاز  بلت4خيص 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  بملاء 

 STE شركة  لفائدة  هكتالبت   5

.AGRIPLATINA SARL AU
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وكالة بلحوض بملائي لسبو

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني

مديرة  أصدلته  قربل  بنوجب 

وكالة بلحوض بملائي لسبو لقم ح.ج 

أكتوبر   15 بتاليخ   (0(0/3701

بلعقال  على  سيجري  بلذي   (0(0

ذي بلرسم بلعقالي   ( بملسمى ملرزن 

بملتوبجد بالجناعة  41/(8087 لقم 

بملنز8،  دبئرة  تابودة،  لبس  بلت4ببية   

تاليخ من  ببتدبء  صفرو،   إقليم 

نوفن 4   18 إلى غاية   (0(0 نوفن 4   9

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0(0

بلت4خيص بإنجاز بئ4 وجلب بملاء منه، 

 1,(443 مساحة  سقي  أجل  من 

محند  ملرزن  بلسيد  لفائدة  هكتالب 

بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

.C104790
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