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 ................................................................................................TERRE NEGOCE179(5

5)179بالي مي صابل....................................................................................................... 
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 .......................................................................................................SCRAB FISH179(7
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 ................................................................................................ PRETTY INVEST17127

 ................................................................................................3D PYRAMIDES17127
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 ......... SOCIÉTÉ DE TRAVAUX AGRICOLES INDUSTRIELS ET PUBLICS17128

 ........................................................................................................... SADRIKA 17128

 .............................................................................MO&SA-BROWS CENTRE1712(

 .....................................................................................AMIFIRSTCOM  SARL1712(

 ......................................................................................................... SEGONAD1712(

 .......................STE SOLVAY ECONOMICS AND MANAGEMENT PRIVE1712(

 ...................................................................................... SEGONAD SERVICES17139

 ............................................................................................................DK MOH17139

 ......................................................................................................... SEGONAD17139

 ................................................................................................................DK MA17131

 ............................................................................................................SADRIKA17131

 ............................................................................................. 17131شركة 3ط بويلدينغ

 ....................................................................................... SEGPNAD SERVICES17132

 ............................................................................................................SADRIKA17132

................................................................................................................. 17132ل دك 

 ........................................................................................................ ATLAS PRO17132

 ....................................................................................NOUR EL KHAIR ELEC17133

 .............................................................. ALSHARQ MOROCCO HOLDING17133

 ................................................................................. KOSA LEGUMES sarl au17133

 ....................................................................................................MED WAHAB17133

 ...............................................................................YAKKOUT STORE sarl au17134

 ..................................................................................................LOCARCHIVES17134

 .............................................................................................NASSAR IMPORT17134

 .................................................................................GENEVRIER INDUSTRIE17135

 ...........................................................LE COURTIER DE MARRAKECH sarl17135

 .....................................................INTERNATIONAL FOOD PROCESSING17135

 ................................................................................. NEW ROADS TRADING17136



صفحة صفحة

عدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929) الجريدة الرسمية16872  

 ............................................................................................ YOUSSEF SAMAK17136
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 .............................................................................................FOREFAHD SARL1717(

 ................................................................................................ )1717هي9مانوس بولبس

..................................................................................................................  SPAM1717(

 ......................................................................................  GROUPE AL HADAR1717(

17189بميفيس سرفيس.................................................................................................. 

 ................................................................................MAJD INVESTISSEMENT17189

 ..................................................................................................FOREDA SARL 17189

 ............................................................................. IBTISSAMAT CALIFORNIA17189

 ......................................................................................SAHAM ASSURANCE17189

 ..................................................................................................... AB PARKING17181

 ...............................SOCIETE D’INVESTISSEMENTS ENERGETIQUES SA17181
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 .........................................................................................RUSH.INC SARL AU17182
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 عدالة بكامير بمبوتنان  وتنزع بدوجبه ملك ة بلقطع بأللض ة بلالزمة

17312 لهذب بلغرض............................................................................................ 

تق�صي  بلعامة  بملنفعة  بأن  سعلن  مرسوم  مشروع  ونشر  بإيدبع  إعالن 

بلقروية  بالجداعة  بت كرت  بليدكي  بملنتوج  تفريغ  نقطة  بإحدبث 

 بلتامري عدالة أكامير بمبوتنان وانزع ملك ة بلقطعة بأللض ة بلالزمة

17317 لهذب بلغرض............................................................................................ 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم بملعلنون في م دبن بإلشهال بلقانوني إثبات هويتهم وبليلطات بمليندة إليهم.
وال تتحدل بإلمبلة أية ميؤول ة ف دا يتعلق بدضدون بإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
شركة بلدلبسات مهى فييك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE - FISCALITE

TEL N° : 95.28.52.83.52

FAX N° : 05.28.52.79.82

محاسبة - ضربئب

شالع محدد بلخامس، أوالم تايدة

 AGRICOLE TAFILALET شركة

DATTES

 ش.م.م ذبت بلشريك بلوح د

شالع محدد بلخامس، حي بملوييات

أوالم تايدة، إقل م تالومبنت

ترح ل بملقر بالجتداعي للشركة 
بدقت�صى محضر مدبوالت بلجدع 

بتاليخ بملؤلخ  بالستثنائي،   بلعام 

) نوفد 9 2929، قرل بلشريك بلوح د 

بشركة  لش د  بلبي طة  بلي د 

  AGRICOLE TAFILALET DATTES

ش.م.م ذبت بلشريك بلوح د :

للشركة  بالجتداعي  بملقر  ترح ل 

محدد  بشالع  حال ا  بملتوبجد 

بلخامس، حي بملوييات، أوالم تايدة، 

 : إلى بلعنوبن برتي  إقل م تالومبنت، 

بلحي بلصناعي تاس ال،   ،46 بقعة ب 

بنزكان،  عدالة  بلجهامية،  بلدشي9ة 

أيت ملول.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

 2929 نوفد 9   16 يوم  بتالومبنت 

تحت بلرقم 1475.
ملخص من أجل بلنشر

شركة بلدلبسات مهى فييك ش.م.م

1 P

شركة بلدلبسات مهى فييك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE - FISCALITE

TEL N° : 95.28.52.83.52

FAX N° : 05.28.52.79.82

محاسبة - ضربئب

شالع محدد بلخامس، أوالم تايدة

 DOMAINES شركة

AGRICOLES ROM
DAROM 

 ش.م.م ذبت بلشريك بلوح د

شالع محدد بلخامس، حي بملوييات

أوالم تايدة، إقل م تالومبنت

ترح ل بملقر بالجتداعي للشركة 
بدقت�صى محضر مدبوالت بلجدع 

بتاليخ بملؤلخ  بالستثنائي،   بلعام 

بلشريك  قرل   ،2929 نوفد 9   (

لش د  بلبي طة  بلي د  بلوح د 

 DOMAINES AGRICOLES بشركة 

ذبت  ش.م.م   ROM - DAROM

بلشريك بلوح د :

للشركة  بالجتداعي  بملقر  ترح ل 

محدد  بشالع  حال ا  بملتوبجد 

بلخامس، حي بملوييات، أوالم تايدة، 

 : إلى بلعنوبن برتي  إقل م تالومبنت، 

بلحي بلصناعي تاس ال،   ،46 بقعة ب 

بنزكان،  عدالة  بلجهامية،  بلدشي9ة 

أيت ملول.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

 2929 نوفد 9   1( يوم  بتالومبنت 

تحت بلرقم 1485.
ملخص من أجل بلنشر

شركة بلدلبسات مهى فييك ش.م.م

2 P

شركة بلدلبسات مهى فييك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE - FISCALITE

TEL N° : 95.28.52.83.52

FAX N° : 05.28.52.79.82

ATLANTIC PALMS شركة

 ش.م.م ذبت بلشريك بلوح د

بقعة ب 46، بلحي بلصناعي تي ال

بلدشي9ة بلجهامية، عدالة بنزكان

أيت ملول

بلفسخ بملبكر

بدقت�صى محضر مدبوالت بلجدع 

 ATLANTIC بلعام بالستثنائي لشركة

بلشريك  ذبت  ش.م.م   PALMS

بلوح د، بملنعقد يوم ) نوفد 9 2929 

بملبكر  بلفسخ  بلوح د  بلشريك  قرل 

للشركة وتع ين شركة بلدلبسات مهى 

بملتوبجد  ش.م.م   SETMAF فييك 

محدد  بشالع  بالجتداعي  مقرها 

بلخامس، حي بملوييات، أوالم تايدة. 

ملقتض ات  طبقا  وذلك  كدصفي 

بألسا�صي  بلقانون  من   22 بلفصل 

للشركة بملعن ة باألمر.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بانزكان 

بلرقم  تحت   2929 نوفد 9   17 يوم 

.1(35
ملخص من أجل بلنشر

شركة بلدلبسات مهى فييك ش.م.م

3 P

شركة بلدلبسات مهى فييك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE - FISCALITE

TEL N° : 95.28.52.83.52

FAX N° : 05.28.52.79.82

محاسبة - ضربئب

شالع محدد بلخامس، أوالم تايدة

DOMAINE EL BSSITA شركة
 ش.م.م ذبت بلشريك بلوح د

شالع محدد بلخامس، حي بملوييات

أوالم تايدة، إقل م تالومبنت

بلزيامة في لأس بملال بالجتداعي
من 199.999 ملهم إلى 1.999.999 

ملهم
ترح ل بملقر بالجتداعي للشركة 

بدقت�صى محضر مدبوالت بلجدع 

بتاليخ بملؤلخ  بالستثنائي،   بلعام 

بلشريك  قرل   ،2929 نوفد 9   (

لش د  بلبي طة  بلي د  بلوح د 

  DOMAINE EL BSSITA بشركة 

ش.م.م ذبت بلشريك بلوح د :

بالجتداعي  بملال  لأس  في  بلزيامة 

 199.999 مبلغ  في  حال ا  بملحدم 

ملهم   (99.999 قدله  بدبلغ  ملهم، 

بلجديد  بملال  بلرأس  ل صبح  وهذب 

1.999.999 ملهم وذلك بإصدبل  هو 

999) حصة بجتداع ة من فئة 199 

وذلك  نقدب  فيها  بالكتتاب  ثم  ملهم 

كدا يلي :

 (999  : لش د  بلبي طة  بلي د 

حصة بجتداع ة.

بملجدوع : 999) حصة بجتداع ة.

بملامة  تعديل  تم  ذلك  إثر  وعلى 

بألسا�صي  بلقانون  من  بليابعة 

للشركة :
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بملال  لأس   : بليابع  بلفصل 
بالجتداعي

للشركة  بالجتداعي  بملال  لأس 
ملهم   1.999.999 مبلغ  في  محدم 
حصة بجتداع ة   19999 مقيم إلى 
على  موزعة  ملهم   199 فئة  من 

بلشكل بلتالي :
 19999  : بلي د بلبي طة لش د 

حصة بجتداع ة.
حصة   19999  : بملجدوع 

بجتداع ة.
للشركة  بالجتداعي  بملقر  ترح ل 
محدد  بشالع  حال ا  بملتوبجد 
بلخامس، حي بملوييات، أوالم تايدة، 
 : إلى بلعنوبن برتي  إقل م تالومبنت، 
بلحي بلصناعي تاس ال،   ،46 بقعة ب 
بنزكان،  عدالة  بلجهامية،  بلدشي9ة 

أيت ملول.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 
 2929 نوفد 9   16 يوم  بتالومبنت 

تحت بلرقم 1476.
ملخص من أجل بلنشر

شركة بلدلبسات مهى فييك ش.م.م

4 P

شركة بلدلبسات مهى فييك ش.م.م
SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE - FISCALITE
TEL N° : 95.28.52.83.52
FAX N° : 05.28.52.79.82

محاسبة - ضربئب
شالع محدد بلخامس، أوالم تايدة

 DOMAINES شركة
 AGRICOLES ROM - DAROM

- NORD EST
 ش.م.م ذبت بلشريك بلوح د

شالع محدد بلخامس، حي بملوييات
أوالم تايدة، إقل م تالومبنت

ترح ل بملقر بالجتداعي للشركة 
بدقت�صى محضر مدبوالت بلجدع 
بتاليخ بملؤلخ  بالستثنائي،   بلعام 
بلشريك  قرل   ،2929 نوفد 9   (
لش د  بلبي طة  بلي د  بلوح د 
 DOMAINES AGRICOLES بشركة 
 ROM - DAROM - NORD EST

ش.م.م ذبت بلشريك بلوح د :

للشركة  بالجتداعي  بملقر  ترح ل 
محدد  بشالع  حال ا  بملتوبجد 
بلخامس، حي بملوييات، أوالم تايدة، 
 : إلى بلعنوبن برتي  إقل م تالومبنت، 
بلحي بلصناعي تاس ال،   ،46 بقعة ب 
بنزكان،  عدالة  بلجهامية،  بلدشي9ة 

أيت ملول.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 
 2929 نوفد 9   1( يوم  بتالومبنت 

تحت بلرقم 1486.
ملخص من أجل بلنشر

شركة بلدلبسات مهى فييك ش.م.م

5 P

شركة بلدلبسات مهى فييك ش.م.م
SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE - FISCALITE
TEL N° : 95.28.52.83.52
FAX N° : 05.28.52.79.82

 INSTITUT ABDOUN شركة
MARYAM II PRIVE

ش.م.م
بلحي بإلمبلي، أوالم تايدة

إقل م تالومبنت
تأسيس

بدقت�صى عقد عرفي موقع بددينة 
 2929 نوفد 9   17 أوالم تايدة بتاليخ 
بتاليخ تالومبنت  بددينة   ومسجل 
تم وضع بلقانون   ،2929 نوفد 9   1(
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة تتديز بالخاص ات برت ة :
شركة   : بالجتداع ة  بلتيد ة 
 INSTITUT ABDOUN MARYAM II

PRIVE ش.م.م.
بلشركاء :

عبدون وبليامة   بلي دبت 

بليالم  عبد  وعبدون  بلحد د  عبد 
هللا  عبد  وعبدون  ببربه م  وعبدون 
علي  أيت  وبلي دة  مريم  وعبدون 

بمجوض  ديجة.
بلغرض بالجتداعي :

للتعل م  مؤسية  بستغالل 
بلخاص.

وبلتكوين  بلب دبغوجي  بلتكوين 
بمليتدر.

تنظ م مولبت للتكوين.

بلتكوين بلفالحي وبلتقني.
بالستي9بم وبلتصدير.
بلتجالة بصفة عامة.

بإلمبلي،  بلحي   : بالجتداعي  بملقر 
أوالم تايدة، إقل م تالومبنت.

بملدة : حدمت مدة بلشركة في )) 
سنة ببتدبء من يوم بلتأسيس بلنهائي 

للشركة.
: حدم لأس بملال مبلغ  لأس بملال 
 1999 إلى  مقيم  ملهم   199.999
199 ملهم  حصة بجتداع ة من فئة 

وموزع على بلشكل برتي :
بلي د عبدون عبد بلحد د : 4)1 

حصة بجتداع ة.
بلي د عبدون عبد بليالم : 4)1 

حصة بجتداع ة.
 1(4  : ببربه م  عبدون  بلي د 

حصة بجتداع ة.
 1(4  : هللا  عبد  عبدون  بلي د 

حصة بجتداع ة.
حصة   ((  : برنية عبدون مريم 

بجتداع ة.
أمجوض  علي  أيت  بلي دة 

 ديجة : 125 حصة بجتداع ة.
بملجدوع : 1999 حصة بجتداع ة.
عبدون بلي د  عين   :  بلتي ي9 

للشركة  وح د  كديي9  بليالم  عبد 
وذلك ملدة ثالث سنوبت.

بلينة بالجتداع ة : تبتدئ في فاتح 
يناير وتنتهي في 31 مسيد 9، وبستثناء 
بألولى  بالجتداع ة  بلينة  تبتدئ 
بالسجل  بلشركة  تسج ل  يوم  من 

بلتجالي.
كافة  بعد  صم   : بأللااح 
بلتكال ف بلقانون ة وكذب بملنصوص 
عليها في بلقانون بألسا�صي يوزع بلباقي 
على بلشركاء نيبة حصصهم في لأس 

بملال بالجتداعي للشركة.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 
 2929 نوفد 9   1( يوم  بتالومبنت 

تحت لقم 1487.
ملخص من أجل بلنشر

شركة بلدلبسات مهى فييك ش.م.م

6 P

LAUMAGRA
SARL AU

بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بالدبل 

 2929 أكتوار   5 بتاليخ  بلب ضاء 

ميؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

ذبت  وح د  شريك  ذبت  محدومة 

باملوبصفات بلتال ة :

LAUMAGRA : بالسم

بلحي   141  : بالجتداعي  بملقر 

بلصناعي أوالم صالح بوسكولة بلدبل 

بلب ضاء.

 - بستي9بم   : بالجتداعي  بلهدف 

تصدير، كربء برالت.

بلشكل بلقانوني : ش.م.م بشريك 

وح د.

بلرأسدال : حدم لأسدال بلشركة 

 1999 199.999 ملهم مقيم إلى  ب 

حصة من ق دة 199 ملهم.

بلي د  بلوح د  للشريك  وتعوم 

.Laurent Maurice GRADEL

: تيي9 بلشركة من طرف  بلتي ي9 

بلي دة كريدة مكولي.

بلينة بالجتداع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 مسيد 9 من كل سنة.

أنجز بإليدبع   : بإليدبع بلقانةوني 

بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلقانوني 

بلب ضاء بتاليخ ) نوفد 9 2929 تحت 
لقم 753963.

بلسجل بلتجالي : 478815.

7 P

SOCIETE RIA ACCESSOIRE
SARL AU

بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

شركة  تم إنشاء   ،2929 سبتد 9   22

بلشريك  ذبت  بمليؤول ة  محدومة 

بلخصائص  تحدل  وبلتي  بلوح د، 

بلتال ة :

STE RIA ACCESSOIRE : بلتيد ة

وشربء  ب ع   : بالجتداعي  بلهدف 

آالت ولوبزم بلخ اطة.
 199.999  : بلشركة  لأسدال 

ملهم.
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بملقر بالجتداعي : مبل بلحدربء زنقة 
بلشهاب لقم 539 سال.

مدة بلشركة : )) سنة ببتدبء من 
تاليخ بلتأسيس.

تم تع ين بلي د ل زول   : بلتي ي9 
بحدد ميي9ب للشركة.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
لدى  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 
بتاليخ بيال  بالبتدبئ ة   بملحكدة 
12 نوفد 9 2929 تحت لقم 4)352.

مقتطف وا ان

8 P

 SOCIETE SMARTWIN
SERVICE

SARL
بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 
شركة  تم إنشاء   ،2929 أكتوار   1(
تحدل  وبلتي  بمليؤول ة،  محدومة 

بلخصائص بلتال ة :
 SMARTWIN  : بلتيد ة 

SERVICE
وشربء  ب ع   : بالجتداعي  بلهدف 
بملدلس ة  وبللوبزم  بملكتب ة  بللوبزم 

ومعدبت بإلعالم ات. 
 199.999  : بلشركة  لأسدال 

ملهم.
بلوفاء  تجزئة   : بالجتداعي  بملقر 
بلعدالة 1A بلشقة لقم 12 سكتول 4 

حي بلفرح بلقرية، سال.
مدة بلشركة : )) سنة ببتدبء من 

تاليخ بلتأسيس.
بلتي ي9 : تم تع ين بلي دة شتوبن 

مل كة ميي9ة للشركة.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
لدى  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 
بتاليخ بيال  بالبتدبئ ة   بملحكدة 
16 نوفد 9 2929 تحت لقم 35376.

مقتطف وا ان

9 P

MICHOUAT FAJR
تأسيس شركة محدومة بمليؤول ة

تسج له  تم  عرفي  عقد  إثر  على 
 ،2929 نوفد 9   2 بتاليخ  بالرااط 
لشركة  بألسا�صي  بلنظام  وضع  تم 
باملديزبت بملحدومة  بمليؤول ة   ذبت 

بلتال ة :

MICHOUAT FAJR : بلتيد ة

بلصفة بلقانون ة : ش م م.

بلنصر  حي   : بالجتداعي  بملقر 
سكتول ) لقم 3 عين عومة.

أهدبف   : بالجتداعي  بلغرض 

بلشركة هي :

مطعم ومشوبة.

وعلى بلعدوم كل عدل ة مرتبطة 

بشكل مباشر أو غي9 مباشر بالغرض 

بالجتداعي للشركة.

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

تأسيس بلشركة.

من  تبتدئ   : بالجتداع ة  بلينة 

فاتح يناير وتنتهي يوم 31 مسيد 9 من 

كل سنة ما عدب بلينة بألولى تبتدئ 

من تاليخ بلتسج ل.

في  محدم  بالجتداعي  بلرأسدال 

 1999 إلى  مقيدة  ملهم   199.999

199 ملهم  حصة بجتداع ة من فئة 

مقيم كالتالي :

حصة   519  : بلي د بدل فطوش 

بق دة 199 ملهم للحصة.

 4(9  : بلعدربوي  أسداء  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة.

: تم إسنام مهام بلتي ي9  بلتي ي9 

إلى بلي د بدل فطوش.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نوفد 9   17 بتاليخ  بتدالة  بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 4379.

10 P

ZH ADVISORY
SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

وذبت شريكة وح دة

يقدل لأسدالها ب : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : لقم 1، زنقة بلحوز، 

مكتب لقم 2، بليوي�صي

بلرااط

في مؤلخ  عرفي  عقد   بدقت�صى 

بتاليخ ومسجل   ،2929 أكتوار   2 

بلشريكة  قرلت   2929 أكتوار   26

بلوح دة في بلشركة ما يلي :

بالجتداعي  بلنشاط  تعديل 

للشركة ل صبح كدا يلي :

مرشدة في تي ي9 بلشركات.

تاجر بستي9بم وتصدير بلخدمات.

وبالستفيالبت  بلدلبسات  مكتب 

وبألبحاث.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

تحت لقم   ،2929 نوفد 9   1( بتاليخ 

 : لقم  بلتجالي  بلسجل   .198679

.1917((

11 P

HS EVOLUTION

SARL

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

وذبت شريكة وح دة

يقدل لأسدالها ب : 19.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : حي بلجو، لقم 38

تدالة

في مؤلخ  عرفي  عقد   بدقت�صى 

بتاليخ ومسجل   ،2911 سبتد 9   6 

قرلت بلشريكة   ،2911 سبتد 9   14

بلوح دة في بلشركة ما يلي :

وذلك  للشركة  بمليبق  بلفسخ 

بيبب توق ف نشاط بلشركة.

بملجدولي  هند  بلي دة  تع ين 

بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 

.AD43934 لقم

تع ين بملكان لتصف ة بلشركة.

لقم  بلجو،  حي   : بملقر بالجتداعي 

38، تدالة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

تحت   ،2911 مسيد 9   15 بتاليخ 

 : بلسجل بلتجالي لقم   .71377 لقم 

.7892(

12 P

بلي د جوزيف علون

ف دوس ي9 بلحق

47 شالع لحال بمليك ني

بلدبل بلب ضاء

بلهاتف : 95.22.31.25.24

 CENTRE DE NEPHROLOGIE
 ET HEMODIALYSE

BOUSKOURA
شركة محدومة بمليؤول ة

بلسجل بلتجالي : 389787
بلدبل بلب ضاء

نقل بملقر بلرئي�صي للشركة
بالستثنائي  بلعام  بلجدع  قرل 
 2929 يناير   19 بتاليخ  بملنعقد 
بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  للشركة 
 CENTRE DE NEPHROLOGIE ET
 HEMODIALYSE BOUSKOURA
ملهم على   199.999 ذبت بلرأسدال 
نقل بملقر بلرئيس للشركة ببوسكولة، 

تجزئة بلبياتين لقم 54.
وفقا لذلك تم تعديل بملامة لقم 4 

للقانون بألسا�صي للشركة.
باملحكدة  تم  بلقانوني  بإليدبع 
مالس   17 في  بلتجالية للدبل بلب ضاء 

2929 تحت بلرقم 734655.
بدثابة نسخة وا ان

ف دوس ي9 بلحق

13 P

L & B EXPERT COMPANY
شركة محدومة بمليؤول ة
لأسدالها : 199.999 ملهم

19، زنقة ط 9ق، شقة 1، حيان
بلرااط

حل بلشركة قبل بألوبن
عامي  بلغي9  بلعام  بلجدع  قرل 
حل بلشركة   2929 نوفد 9   3 بتاليخ 
لعدم إنجاز بلهدف بالجتداعي وذلك 
ببتدبء من بلتاليخ بملذكول أعاله، كدا 
بن  بلي د  تع ين  بلعام  بلجدع  قرل 
كدصفي للشركة  عزوز محدد فهد، 
زنقة ط 9ق،   ،19  : في بلعنوبن بلتالي 

شقة 1، حيان، بلرااط.
تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكدة 
نوفد 9   17 بتاليخ  بلتجالية بالرااط، 

2929، تحت لقم 1)1985.
بدثابة مقتطف وا ان

14 P
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STE REST HOUSE
شركة محدومة بمليؤول ة

لأسدالها : 199.999 ملهم

19، زنقة ط 9ق، شقة 1 حيان - 

بلرااط

حل بلشركة قبل بألوبن
بلعامي  بلغي9  بلعام  بلجدع  قرل 

حل بلشركة   291( نوفد 9   5 بتاليخ 

وذلك  بالجتداعي،  بلهدف  النتهاء 

ببتدبء من بلتاليخ بملذكول أعاله، كدا 

قرل بلجدع بلعام تع ين بلي د ملين 

جد ل، كدصفي للشركة في بلعنوبن 

 - حيان  ط 9ق،  نقة   19  : بلتالي 

بلرااط,

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نوفد 9   27 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

)291، تحت لقم )19315.
بدثابة مقتطف وا ان

15 P

STE MDCE
تأسيس شركة

 2( بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

وضع  تم  بالرااط،   2929 يول و 

بلتأسي�صي لشركة محدومة  بلقانون 

بمليؤول ة.

.STE MDCE : بلتيد ة

بستي9بم   : بالجتداعي  بلهدف 

بكييوبلبت بملوضة وبلتجالة.

عدالة   4 متجر   : بملقر بالجتداعي 

شالع عالل بن عبد هللا بمليي9ة   25

1 - تدالة.

مدة بلشركة : )) سنة ببتدبء من 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

 59.999  : بالجتداعي  بلرأسدال 

ملهم مقيدة إلى 599 حصة من فئة 

199 ملهم للحصة بلوبحدة مقيدة 

كدا يلي :

259 حصة من فئة   : بومي أمين 

199 ملهم للحصة بلوبحدة.

مروبن يزبن : 259 حصة من فئة 

199 ملهم للحصة بلوبحدة.

بلتي ي9 : 
بلي د بومي أمين.

بلي د مروبن يزبن.
فاتح  من   : بالجتداع ة  بلينة 
مسيد 9 من كل سنة ما   31 يناير إلى 
تاليخ  من  تبتدئ  بألولى  بلينة  عدب 

بلتسج ل.
بلضبط  بكتابة  بإليدبع  تم 
 5 باملحكدة بالبتدبئ ة بتدالة بتاليخ 
بلتسج ل  لقم  تحت   2929 نوفد 9 
بلتجالي  بلسجل  لقم   1369

.131181
16 P

STE ATR PROMO
SARL

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX
DIVERS

شركة أ - ط - ل برومو
ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس
 18 بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
تأسيس شركة  تم   2929 أغيطس 
بلغفولي  أحدد  بلي د  طرف  من 
بلغفولي  لش د  بلي د   ،X46466
AB331837 وبلي د عثدان بلغفولي 

AB336752، ذبت بملديزبت بلتال ة :
بلتيد ة : شركة أ - - ل برومو ذبت 

ميؤول ة محدومة.
بلشركة  تأسيس  تم   : بلغرض 
وأعدال  بلفالحي  بالستغالل  لغرض 

بلبناء وأعدال أ رى.
بلب ضاء،  بلدبل   : بملقر بالجتداعي 
بلطابق   ،2 عدالة  بلصنوار،  زنقة 

بلرببع شقة 12.
بلرأسدال : لأسدال بلشركة يصل 

إلى مائة ألف ملهم 199.999 ملهم.
 (( تصل مدة بلشركة إلى   : بملدة 

سنة.
تيي9 بلشركة ملدة غي9   : بلتي ي9 
أحدد  بلي د  طرف  من  محدمة 

بلغفولي وبلي د لش د بلغفولي.
بالسجل  بلشركة  تسج ل  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلتجالي 

بلب ضاء تحت لقم 472357.
17 P

بليفال  الد

 بي9 محاسب

بلهاتف : )9537.68.15.5

STE ACANDO
SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة
ذبت شريك وح د

تحويل مقر بلشركة
مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بالرااط بتاليخ )1 مسيد 9 )291 قرل 
بملوبفقة  بلعامي  بلغي9  بلعام  بلجدع 
عنوبنها  من  بلشركة  مقر  نقل  على 
عوة،  ضاية  بزنقة  بلكائن  بلقديم 
عدالة 22، شقة 4، أكدبل - بلرااط، 
إلى بملقر بلجديد بلكائن بدلتقى شالع 
 ،49 عدالة  أحفي9،  وزنقة  بلعلويين 
 - حيان  بلطابق بلثالث،   ،( مكتب 

بلرااط.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نوفد 9   23 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929 إيصال لقم )557.
للخالصة وبإلشهال

18 P

بريكو أنفيست ش.م.م

STE BRICO INVEST
SA

شركة مياهدة
لأسدالها بالجتداعي : 85.142.999 

ملهم
بملقر بالجتداعي : )19، طريق 

بوسكولة - 9)291 بلدبل بلب ضاء
بلسجل بلتجالي بالدبل بلب ضاء 

تحت لقم 7)))12
بلتعريف بلضريبي : 61)2292

1 -  بدوجب محضر مجلس بإلمبلة 
 2929 أكتوار   21 للشركة بملؤلخ في 
بلكائن  جديد،  فرع  تأسيس  تقرل 
بلدين،  زنقة ناصح  بلب ضاء،  بالدبل 
بليفلي،  بلطابق   ،3 آنفا  إقامة 
محدد  بلي د  وتع ين  بملعاليف 

بنجلون كديي9 للفرع بملذكول.
لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم    -  2
كتابة ضبط بملحكدة بلتجالية بالدبل 
 2929 نوفد 9   29 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 4)7545.
للدقتطف وبلب ان

بملدثل بلقانوني

19 P

STE TRANSPORT T.Y
SARL AU

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
قد   2929 )2 سبتد 9  بلرااط بتاليخ 
بمليؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدومة بشريك وح د.
 STE TRANSPORT  : بلتيد ة 

.T.Y
بلهدف بالجتداعي :

نقل بلبضائع.
بستي9بم وتصدير.

بملتاجر.
ملهم   59.999  : لأسدال بلشركة 
مقيدة إلى 599 حصة من فئة 199 

ملهم للحصة بلوبحدة.
 599  : بلي دة سناء آيت منصول 

حصة.
من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.
من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 
31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
مبيات عوب   6 مركز بلرااط   : بملقر 
 - أكدبل   16 عدالة  بلرببع  بلطابق 

بلرااط.
بمليي9ة : سناء أيت منصول.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 
.147493

20 P

STE ZAZIA CAFE
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
قد   2929 فاتح سبتد 9  بتاليخ  سال 
بمليؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدومة.
.STE ZAZIA CAFE : بلتيد ة

تقديم   : بالجتداعي  بلهدف 
بلوجبات بليريعة - مقهى.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 
فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

199 ملهم للحصة بلوبحدة.
سع د بلعالطي : 599 حصة.

أحدد بلخاني : 259 حصة.
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فهد بحد صة : 259 حصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

تجزئة سع د حجي،   ،16  : بملقر 

طريق بلقن طرة - سال.

بمليي9 : محدد علي مومو.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

.32253

21 P

STE HAZEM COFFE SHOP
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

قد   2929 سبتد 9   22 بتاليخ  سال 

بمليؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدومة.

 STE HAZEM COFFE  : بلتيد ة 

.SHOP

 - مطعم   : بالجتداعي  بلهدف 

بستي9بم   - مقهى  سريعة  وجبات 

وتصدير.

ملهم   19.999  : لأسدال بلشركة 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

199 ملهم للحصة بلوبحدة.

حنان بنشلحة : 599 حصة.

عبد بملج د بنشلحة  : 599 حصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

بملقر : لقم 43 تجزئة صابر بلدويبي 

إقامة بلنهضة لع ايدة سال.

وعبد  بنشلحة  حنان   : بمليي9ة 

بملج د بنشلحة.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

.32255

22 P

 STE L’AFRICAINE POUR
 LE COMMERCE ET
L’INVESTISSEMENT

بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ في سال 
بتاليخ 7 أكتوار 2929 قد تم تأسيس 

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة.
 STE L’AFRICAINE  : بلتيد ة 
 POUR LE COMMERCE ET

.L’INVESTISSEMENT
بالستشالبت   : بالجتداعي  بلهدف 

في بلتي ي9.
ملهم   19.999  : لأسدال بلشركة 
مقيدة إلى 199 حصة من فئة 199 

ملهم للحصة بلوبحدة.
 59  : بألمربني  بلزهربء  فاطدة 

حصة.
عامل سل داني  : 59 حصة.

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

بلسجل بلتجالي.
من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 
31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
حجي،  سع د  تجزئة   16  : بملقر 

طريق بلقن طرة - سال.
بمليي9ة : فاطدة بلزهربء بألمربني.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 
.32265

23 P

STE MAGHREB DALLAGE
SARL

في محرل  عرفي  عقد   بدقت�صى 
نظام  تكوين  تم   2929 أكتوار   12  
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  أسا�صي  

بملحدومة  صائصها كالتالي :
 STE MAGHREB  : بلتيد ة 

.DALLAGE
تدالس   : بالجتداعي  بلهدف 

بلشركة بألهدبف بلتال ة :
أعدال طالء  اصة.

إنشاءبت  أو  أعدال  مقاول 
مختلفة.

بلتجالة.
بملقر بالجتداعي : قطاع )1 بلوك م 

لقم 16 حي بلرياض - بلرااط.
مائة ألف   : لأس بملال بالجتداعي 
إلى   مقيم  ملهم   199.999 ملهم 
1999 حصة ق دة كل وبحدة  ألف  

مائة  ملهم 199.
تم تع ين بلي د محدد   : بلتي ي9 
كريم حجي9ة بلحامل لبطاقة بلتعريف 
وبلي د   A662199 لقم  بلوطن ة 
لبطاقة  بلحامل  بلشاملي  لش د 
 H234228 لقم  بلوطن ة  بلتعريف 
كديي9بن وح دبن للشركة وملدة غي9 

محدومة.
وضع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلضبط  كتابة  لدى  بلقانوني  بمللف 
باملحكدة بلتجالية بالرااط تحت لقم 

بلسجل بلتجالي 147717.
24 P

STE RAFAHA IMMOBILIER
SARL

في محرل  عرفي  عقد   بدقت�صى 
نظام  تكوين  تم   2929 نوفد 9   16
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  أسا�صي  

بملحدومة  صائصها كالتالي :
 STE RAFAHA  : بلتيد ة 

.IMMOBILIER SARL
بلهدف : تدالس بلشركة بألهدبف 

بلتال ة :
جد ع عدل ات بلتطوير بلعقالي أو 

بلبناء أو بلتقي م.
بألول  بلطابق   : بالجتداعي  بملقر 
زنقة نابولي   (4 عدالة   95 شقة لقم 

بملح ط بلرااط.
مائة ألف   : لأس بملال بالجتداعي 
إلى   مقيم  ملهم   199.999 ملهم 
1999 حصة ق دة كل وبحدة  ألف  

مائة  ملهم 199.
: تم تع ين بلي د أسامة  بلتي ي9 
بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  هرازبن 
بلوطن ة لقم )AS 117 كديي9 وح د 

للشركة وملدة غي9 محدومة.
وضع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلضبط  كتابة  لدى  بلقانوني  بمللف 
باملحكدة بلتجالية بالرااط تحت لقم 

بلسجل بلتجالي )14771.
25 P

STE XCI GROUP

في  مؤلخ  توث قي  عقد  بدقت�صى 

قد   2929 أكتوار   ( بتاليخ  بلرااط 

بمليؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدومة.

بلهدف بالجتداعي :

معالجة جد ع بألسطح وبملوبم.

جد ع  وص انة  وتنظ ف  تطهي9 

بألسطح وبملوبم.

وتصدير  بستي9بم  ب ع،  شربء، 

جد ع  وحداية  لص انة  بملنتجات 

بألسطح.

بملعامالت  جد ع  عامة  واصفة 

بشكل  بملتعلقة  وبملال ة  بلتجالية 

بالغرض  مباشر  غي9  أو  مباشر 

بملؤس�صي للشركة.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

199 ملهم للحصة بلوبحدة.

 499  : بباحن ني  بليزيد  بلي د 

حصة.

 499  : بلبوحد دي  بلي د طالق 

حصة.

 199  : جدوبن  مريم  بلي دة 

حصة.

 199  : هللا  بنعبد  ياسين  بلي د 

حصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

شالع بألبطال بلطابق   15  : بملقر 

لقم 4 أكدبل - بلرااط.

بباحن ني  بليزيد  بلي د   : بمليي9 

وطالق بلبوحد دي.

بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

.147577

26 P
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 STE ARTELIA EAU

 INFRASTRUCTURES

MAROC
SUCCURSALE

س.ت بلرااط 113.)12

تغ ي9 في إمبلة بلفرع
بتاليخ محضر  بدوجب    -  1 

بلشركة  قرلت   2929 يناير   2(  

مياهدة  شركة   ARTELIA SAS

بملتوبجد  بلفرع  صاحبة  مبيطة، 

بالرااط زنقة لومالب الب ن د، سوي�صي 

ما يلي :

م ي9  جي9و  بلي د  مهام  إنهاء 

GERAUD MEYER كددير للفرع.

ميل ني  ن كوال  بلي د  تع ين 

صاحب   NICOLAS DELIGNY

بلجني ة بلفرني ة وبلقاطن بفرنيا 

كددير جديد للفرع.

وتعديل  بلفرع  غرم  توس ع 

بلغرض  يضم  لكي   7 لقم  بلندوذج 

ومهندس  بلدلبسات  مكتب   : بلتالي 

ميتشال.

بلقانوني  بإليدبع  إنجاز  تم    -  2

بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  بكتابة 

 2929 ف 9بير   21 في  بالدبل بلب ضاء، 

تحت لقم 194534.
لئيس بلفرع

27 P

 STE BYBAT

 INTERNATIONAL

AFRIQUES
SAS

شركة مياهدة مبيطة

تأسيس
-  بدوجب عقد عرفي مؤلخ في   1

بملقر  لدى  مومع   2929 أكتوار   23

بلب ضاء  بالدبل  لالستثدال  بلجهوي 

تم تأسيس شركة مياهدة مبيطة 

مديزبتها   2929 نوفد 9   1( بتاليخ 

كالتالي 

 STE BYBAT  : بلتيد ة 

.INTERNATIONAL AFRIQUE

تول  بلدبل بلب ضاء    : مقر بلشركة 

بلب ضاء  بلدبل   8 طابق   1 كرييتال 

مالينا، شالع محدد بن عبد هللا.

بلشركة لها غرض بكل   : بلغرض 
وبلشرق  وبملغالا ة  إفريق ا  مول  من 

بملتوسط، تقديم  دمات في بلتي ي9 

وبإلشربف لفائدة شركات بملجدوعة.

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

إال  بلتجالي  بلسجل  في  تسج لها 

أو  للشركة  بمليبق  بلحل  حالة  في 

طرف  من  عل ه  بملتفق  بلتدديد 

بلشركاء.

ألف  مائة  ثالث   : بلرأسدال 

ثالث  إلى  مقيدة  ملهم   399.999

بق دة إسد ة من  سهم   399 مائة  

لكل سهم،  ملهم   1999 ألف  فئة  

نفس  بلكاملة ومن  بلق دة  مدفوعة 

بلصنف.

ملدة  كرئيس  تع ين  تم   : بإلمبلة 

شقرون  بن  علي  بلي د  سنوبت   3

صاحب بلجني ة بملغرا ة بملزمبم في 

فاتح يناير 69)1 بفاس بلقاطن بالدبل 
لقم  آنفا،  كاي  زنقة   ،29 بلب ضاء، 

.C212576 بلبطاقة بلوطن ة لقم

تع ين   : بلحيابات  مربقب 

بألولى  للينة  حيابات  كدربقب 

 ERNST ANT YOUNG للشركة 

محدومة  شركة   ET ASSOCIES

يوجد  بالجتداعي  مقرها  بمليؤول ة 

ب 37، شالع عبد بللط ف بن قدول، 

 29959 وبلخامس،  بلرببع  بلطابق 

بلدبل بلب ضاء مدثلة من طرف بلي د 

هشام ميولي.

تفويت  على  بملفروضة  بلق وم 

يتم تفويت بألسهم بكامل    : بألسهم 

بلحرية بين بلشركاء أو طرف ثالث.

 : توزيع بأللااح وتكوين بالحت اطي 

يتم قبل كل شيئ بقتطاع من بأللااح 

بلصاف ة لكل سنة مال ة بعد  صم 

من  تأج له  بلشركاء  يقرل  مبلغ  كل 

بلقاممة  بملال ة  بلينة  على  جديد 

بالحت اطي  بلصندوق  على  زيامته  أو 

بالستثنائي أو بلخاص بلفائض يوزع 

طبقا لكل ذي حق في بلرأسدال.

وإضافة إلى ذلك في أي وقت  الل 

بلينة بملال ة يدكن للجدع بلعام أن 

يقرل على سب ل توزيع بستثنائي توزيع 

بالحت اط ات  من  بملقتطعة  بملبالغ 

بملتوفرة وفي هذه بلحال يذكر بلقربل 

بلتي  بالحت اط ات  أبوبب  صربحة 

تدت بالقتطاعات منها.

وجدت،  إن  بلخيائر  تق  د  يتم 

بعد إقربل بلحيابات من قبل بلجدع 

أجل  من  بحياب  اص  بلعام، 

بملال ة  بلينوبت  ألااح  من   صدها 

بلالحقة إلى غاية نفاذها.

يخلص من بلتصريح باالكتتابات 

وبألمبءبت بملنجز بدوجب عقد عرفي :

بكتتاب 399 سهم من فئة 1999 

نقدب  محرلة  بلوبحد  لليهم  ملهم 

من  للقانون  بالكامل طبقا  ومكتتبة 

طرف شخصين معنويين شريكين.

بلكامل  بملبلغ  مكتتب  كل  أمبء 

بملوبفقة  بملكتتبة من طرفه  لألسهم 

للدبلغ بلتالي : 399.999.
بدون  بكتتبت  بملعن ة  بألسهم 

عرض عام.

-  تم تسج ل بلشركة بالسجل   2

بلتجالي بالدبل بلب ضاء في )1 نوفد 9 
بلتجالي  بالسجل  وبملسجلة   2929

بالدبل بلب ضاء تحت لقم 489.267.
بلرئيس

28 P

STE ITIDIK
ش.م.م.

ذبت بلشريك بلوح د

مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
قرل   2929 سبتد 9   39 بالرااط يوم 

لشركة  بلعامي  غي9  بلعام  بلجدع 

بلشريك  ذبت  ش.م.م.   ITIDIK

 2 بلريف  بالجتداعي  مقرها  بلوح د 

تدالة   19 أ شقة لقم   8 عدالة لقم 
بملسجلة  ملهم   199.999 لأسدالها 

بالسجل بلتجالي بالرااط تحت لقم 

128161 ما يلي :

حل نهائ ا لشركة ITIDIK ش.م.م. 

ذبت بلشريك بلوح د.

مكدبك  مصطفى  بلي د  تع ين 
بتحق ق  وذلك  بلشركة  كدصفي 

بألصول وتيديد بلخصوم.
عنوبن   : قرل بلجدع بلعام ما يلي 
مقر حل بلشركة بلريف 2 عدالة لقم 

8 أ شقة لقم 19 تدالة.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   19 بتاليخ 

.198372
29 P

STE AYOUBSAR
بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 
8 أكتوار 2929 قرل بلشريكان ما يلي :

بلي د  لفائدة  بلحصص  تفويت 
علي فنشكال.

تغ ي9 بلشكل بلقانوني للشركة.
بألسا�صي  بلقانون  تحديث 

للشركة.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
لدى  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 
 6 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية  بملحكدة 

نوفد 9 2929 تحت لقم 198568.
مقتطف وا ان

30 P

STE RESINOR
س.ج )3179

بملاحي زنقة 2، لقم 54 عين بليبع 
بلدبل بلب ضاء

نقل مقر بلشركة
بلعام  بلجدع  قربل  بدقت�صى 
 18 بتاليخ  للشركة  بالستثنائي 

أغيطس 2929 تقرل ما يلي :
نقل مقر بلشركة إلى عنوبن بملاحي 
بلدبل  بليبع  عين   54 لقم   ،2 زنقة 

بلب ضاء.
تغ ي9 بملامة 4 من بلقانون بلدب لي 

للشركة.
تحديث بلقانون بلدب لي للشركة.
لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية باملحكدة  بلضبط   كتابة 
بلب ضاء  بالدبل   2929 نوفد 9   12

تحت لقم 17)753.
31 P
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 STE  CAPRICORN
 EXPLORATION AND

 DEVELOPMENT COMPANY
 LIMITED - MOROCCAN

BRANCH
بملقر بالجتداعي : بلرااط 

بليو�صي،مركز بألعدال، عدالة 
ماثيس، 571 بليوي�صي، تجزئة 
أ، بلطابق بلثاني، شالع محدد 

بليامس، بلرااط
بملدلكة بملغرا ة

لقم بلسجل بلتجالي : 5577)
1 -  بناء على محضر مجلس إمبلة 
يول و   31 بلشركة بألم للفرع بتاليخ 

2929 تقرل ما يلي :
بملغربي  بلفرع  شطب  قربل 
 CAPRICORN EXPLORATION
 AND DEVELOPMENT
 COMPANY LIMITED -

MOROCCAN BRANCH )بلفرع).
إقامة مدير بلفرع.

بلتوك ل من أجل بلشطب.
لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم    -  2
بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  كتابة 
 2929 نوفد 9   ( بتاليخ  بالرااط 

تحت9قم 198316.
من أجل بمليتخرج وبإلشالة

مجلس بإلمبلة

32 P

 STE NAUTICAL
 PETROLEUM -

MOROCCAN BRANCH
SUCCURSALE 

بملقر بالجتداعي : 16 حي لياض 
بألندلس - بلرااط
بملدلكة بملغرا ة

لقم بلسجل بلتجالي : 4567)
1 -  بناء على محضر مجلس إمبلة 
يول و   31 بلشركة بألم للفرع بتاليخ 

2929 تقرل ما يلي :
 STE بملغربي  بلفرع  شطب  قربل 
 NAUTICAL PETROLEUM -
MOROCCAN BRANCH  )بلفرع).

إقامة مدير بلفرع.

بلتوك ل من أجل بلشطب.

2 -  تم بإليدبع بلقانوني لدى كتابة 

بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   19 بتاليخ 

.198375
من أجل بمليتخرج وبإلشالة

مجلس بإلمبلة

33 P

شركة كوبير امينجمانت كروب 

جيزي املغرب
 COPER AMENAGEMENTS

GROUP GIZZI MAROC

 5 في  بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ 

تكوين  تم  بالقن طرة   2929 نوفد 9 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

 اص اتها كالتالي :

كواي9  شركة   : بلشركة  بسم 

بملغرب  جيزي  كروب  بم نجدانت 

 COPER AMENAGEMENTS

.GROUP GIZZI MAROC

مقر بلشركة : زبوية شالع مصطفى 

ب الزير  إقامة  طنجة  وشالع  لبفعي 

مكتب لقم 7 بلقن طرة.

موضوع بلشركة :

وتصدير  بستي9بم  مب عات  شربء 

موبم بملخت 9بت.

معدبت  أنوبع  جد ع  ترك ب 

بملخت 9بت.

بلت9تيبات بملعدل ة وبلع امبت.

تدبول وتدث ل بلعالمات بلتجالية 

ملوبم ومنتجات بملخت 9بت.

بكل  بلق ام  عامة  واصفة 

بلصناع ة،  بلتجالية،  بلعدل ات 

بلتي  بلعقالية  أو  بملنقولة  بملال ة، 

مباشر  غي9  أو  مباشر  بشكل  ترتبط 

شأنها  من  بلتي  أو  أعاله  بالنشاط 

تند ة موضوع بلشركة.

لأس  حدم   : بلشركة  مال  لأس 

مال بلشركة في مبلغ 199.999 ملهم 

حصة في بلشركة   1999 مقيدا إلى 

 199 منها  بلوبحدة  بلحصة  ق دة 

ملهم.

 : من طرف بلي د بامو عبد هللا 

559 حصة.

من طرف بلي د بامو عبد بملومن: 

459 حصة.

بملجدوع : 1999 حصة.

بملدة : )) سنة.

بلشركة  تيي9   : بلشركة  تي ي9 

عبد  بامو  بلي د  طرف  من  وتدبل 

بلحامل  بلجني ة،  مغربي  بملومن، 

لقم  بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

لبمي  بئ9   166 بلقاطن   G379868

بملعن ة ملدة غي9  بلشرق ة بلقن طرة، 

محدومة.

وقد ق دت بالسجل بلتجالي لدى 

بملحكدة بالبتدبئ ة بددن ة بلقن طرة 

نوفد 9   1( بتاليخ   571(7 تحت لقم 

.2929

34 P

شركة صحرالينا اموبيليار
SAHARA IMMOBILIER

بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ في فاتح 

تكوين  تم  بالقن طرة   2929 نوفد 9 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

 اص اتها كالتالي :

شركة صحربل نا   : بلشركة  بسم 

.SAHARA IMMOBILIERبموا ل ال

مقر بلشركة : زبوية شالع مصطفى 

ب الزير  إقامة  طنجة  وشالع  لبفعي 

مكتب لقم 7 بلقن طرة.

موضوع بلشركة :

بلت9ويج للعقال.

بملباني  أو  بأللب�صي  وا ع  شربء 

بملكتدلة.

بأللب�صي  وإصالح  ص انة 

بملخصصة للب ع.

بكل  بلق ام  عامة  واصفة 

بلصناع ة،  بلتجالية،  بلعدل ات 

بلتي  بلعقالية  أو  بملنقولة  بملال ة، 

ترتبتط بشكل مباشر أو غي9 مباشر 

شأنها  من  بلتي  أو  أعاله  بالنشاط 

تند ة موضوع بلشركة.

لأس  حدم   : بلشركة  مال  لأس 
مال بلشركة في مبلغ 199.999 ملهم 
حصة في بلشركة   1999 مقيدا إلى 
 199 منها  بلوبحدة  بلحصة  ق دة 

ملهم.
 : حن�صي  أمين  بلي د  طرف  من 

599 حصة بق دة 199 ملهم.
أبو  بملولى  بلي د عبد  من طرف 
بلوفاء : 599 حصة بق دة 199 ملهم.

بملجدوع : 1999 حصة.
بملدة : )) سنة.

بلشركة  تيي9   : بلشركة  تي ي9 
وتدبل من طرف بلي د أمين حن�صي، 
لبطاقة  بلحامل  بلجني ة،  مغربي 
 G3(7625 لقم  بلوطن ة  بلتعريف 
أوالم   38 لقم  ب  بلوك  بلقاطن 
بلقن طرة وبلي د عبد بملولى  أوج ه 
لقم  للبطاقة  بلحامل  بلوفاء  أبو 
أل انس  بتجزئة  بلقاطن   G36(417
1 مرحلة ب  1346 بلشطر  مبلنا لقم 
غي9  ملجة  بملع نة  بلقن طرة   مهدية 

محدمة.
وقد ق دت بالسجل بلتجالي لدى 
بملحكدة بالبتدبئ ة بددن ة بلقن طرة 
نوفد 9   1( بتاليخ   57253 تحت لقم 

.2929
35 P

 STE LEONARD DE VINCI
PRIVE

SARL AU
بملقر : 28، زنقة وجدة حيان بلرااط

بلرقم بلضريبي : 3336487
بلسجل بلتجالي بالرااط لقم 

7(697
تغ ي9 بلنظام بألسا�صي

بلزيامة في لأس بملال عن طريق 
تعويض بلديون بليائلة وبمليتحقة

بلدفع وتغ ي9 بلنظام بألسا�صي
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
 2929 أغيطس   31 بتاليخ  بملنعقد 
 LEONARD DE VINCI لشركة 
بلرأسدال  ذبت   PRIVE SARL AU
829.999 ملهم تقرل باإلجداع ما يلي:
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و7  مياهدة   6 بملامتين  تعديل 

بملال  لأس  زيامة  بعد  بملال  لأس 

عن  بتعويض  ملهم   1.999.999

مين سائل وميتحق بلدفع مصامق 

بلي د  لصالح  قانوني  محاسب  من 

بلعيياوي عبد هللا.

للنظام  و7   6 لقم  بملامة  تغ ي9 

بألسا�صي.

لقد تم بإليدبع بلقانوني باملحكدة 

بلقانوني  بألجل  في  بالرااط  بلتجالية 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   23 يوم 

.D198713

 LEONARD DE VINCI شركة 

.PRIVE SARL AU

36 P

STE KEMIB INVEST

تصف ة بلشركة
إقفال عدل ات بلتصف ة

بلعامي  بلغي9  بلعام  بلجدع  قرل 

 2929 نوفد 9   2 بتاليخ  بملنعقد 

شركة   KEMIB INVEST لشركة 

لأسدالها  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 

بالجتداعي  مقرها  ملهم   199.999

أكتوار   6 شالع   ،2 بلب ضاء  بلدبل 

بلطابق بلرببع لقم 8 حي لبسين.

تصف ة بلشركة.

إقفال عدل ات بلتصف ة.
ملخص قصد بلنشر

بمليي9

37 P

ف دوسبا

625، شالع محدد بلخامس

بلهاتف : 92.65.24.22.95/56.56.24.22.95

بلدبل بلب ضاء

STE YARIS PROMO

تفويت بلحصص
تح ين بلقانون بألسا�صي للشركة

محرل  عرفي  عقد  بدقت�صى   -  1

بالدبل بلب ضاء بتاليخ ) نوفد 9 2929 

تم :

 199 259 حصة من فئة  تفويت 

بالنيات  تدلكها  بلتي  للحصة  ملهم 

يوسرة  سباعي، لبن ة سباعي، ياقوت 

 62 بدعدل   سباعي  وسالة  سباعي 

 62 سباعي،  يوسرة  لآلنية  حصة 

 63 سباعي،  لبن ة  لألنية  حصة 

و63  سباعي  ياقوت  لآلنية  حصة 

حصة لآلنية سالة سباعي في شركة 

موالي  بلي د  إلى   YARIS PROMO

شريف سباعي.

بلعامي  بلغي9  بلعام  بلجدع  قرل 

للشركاء بتاليخ ) نوفد 9 2929.

تأك د تفويت بلحصص.

تح ين بلقانون بألسا�صي للشركة.

2 -  تم بإليدبع بلقانوني باملحكدة 

 17 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

نوفد 9 2929 تحت لقم 754314.
ملخص قصد بلنشر

ف دوسبا

38 P

شركة فيدوسبا
625، شالع محدد بلخامس

بلهاتف : 

33.91.24.22.95/92.65.24.22.95

بلدبل بلب ضاء

صدقة حصص
بستقالة ميي9 وح د

بستقالة وك ل مفوض
تع ين ميي9 وح د

تح ين بلقانون بألسا�صي للشركة
تغ ي9 هدف بلشركة

محرل  عرفي  عقد  بدقت�صى   -  1

سبتد 9   21 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل 

تصدق بلي د محدد سباعي   2929

 199 فئة  من  حصة   2799 ب 

ملهم للحصة بلتي يدلكها في شركة 

بلول د سباعي  بلي د  إلى  ف دوسبا  

بلي دة عل ة سباعي  حصة،   1299

حبيب  محدد  بلي د  حصة،   699

699 حصة وبلي دة سك نة  سباعي 

سباعي 399 حصة.

بلعامي  بلغي9  بلعام  بلجدع  قرل 

للشركاء بتاليخ 21 سبتد 9 2929.

تأك د صدقة هذه بلحصص.

بستقالة بلي د محدد سباعي من 

منصبه كديي9 وح د.

بستقالة بلي د بلول د سباعي من 

منصبه كوك ل مفوض.

تع ين بلي د بلول د سباعي كديي9 

وح د للشركة ملدة غي9 محدومة.

تح ين بلقانون بألسا�صي للشركة.

تغ ي9 هدف بلشركة كالتالي :

جد ع أعدال بملربجعة بالئتدان ة 

وبملحاسب ة وبلتنظ د ة.

بلحيابات  وميك  تنظ م 

و اصة  بألنظدة  جد ع  باستخدبم 

تكنولوج ا بملعلومات.

بملعلومات  نظم  جد ع  تنظ م 

بلتجالية.

أي تشخ ص وأي ملبسات  إجربء 

محاسب ة،  قانون ة،  بقتصامية، 

ضريب ة، مال ة وبجتداع ة.

تق  م بألعدال.

بلضريب ة،  بلقانون ة،  بالستشالة 

بملحاسب ة، بملال ة وبالجتداع ة.

بألعدال  جد ع  وص اغة  ملبسة 

بإلجربءبت  جد ع  وإتدام  وبلعقوم 

يتعلق  ف دا  و اصة  بها  بملتعلقة 

بالشركات.

تنظ م بلندوبت.

وبشكل عام جد ع بلعدل ات بلتي 

قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غي9 

مباشر بغرض بلشركة وتعزيز تطوير 

بلشركة.

2 -  تم بإليدبع بلقانوني باملحكدة 

 19 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

نوفد 9 2929 تحت لقم 753527.
ملخص قصد بلنشر

ف دوسبا

39 P

ف دوسبا

625، شالع محدد بلخامس

بلهاتف : 92.65.24.22.95/56.56.24.22.95

بلدبل بلب ضاء

STE LOCASEN
بستقالة ميي9
تع ين ميي9

تدديد وكالة ميي9
بلغي9  بلعام  بلجدع  قرل   -  1

سبتد 9   7 بتاليخ  للشركاء  بلعامي 

شركة   LOCASEN لشركة   2929

لأسدالها  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 

 ،2 14.999 ملهم، مقرها بالجتداعي 

زوال  بم ل  زقاق  بلوهاب  عبد  زنقة 

بلطابق بلرببع شقة 11 بلدبل بلب ضاء.

بلصدد  عبد  بلي د  بستقالة 

بلصنهاجي من منصبه كديي9.

بلصنهاجي  بوشرة  بلي دة  تع ين 

كديي9ة ملدة غي9 محدومة.

فاطدة  بلي دة  وكالة  تدديد 

غي9  ملدة  ميي9ة  بلصنهاجي  بلزهربء 

محدومة.

2 -  تم بإليدبع بلقانوني باملحكدة 

 17 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

نوفد 9 2929 تحت لقم 754311.
ملخص قصد بلنشر

ف دوسبا

40 P

ف دوسبا

625، شالع محدد بلخامس

بلهاتف : 92.65.24.22.95/56.56.24.22.95

بلدبل بلب ضاء

STE ZAYDAN
بلسجل بلتجالي لقم 478745

بلدبل بلب ضاء

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

بشريك وح د

تأسيس
محرل  عرفي  عقد  بدقت�صى   -  1

أكتوار   15 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل 

ذبت  شركة  تأسيس  تم    2929

وح د  بشريك  بملحدومة  بمليؤول ة 

برت ة أوصافها :
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.STE ZAYDAN : بالسم

بلهدف : هدف بلشركة :

في بألساس :

تقديم بملشولة في جد ع بملشاليع 

بلعقالية.

تي ي9 ق دة بملنقوالت.

وهو  بلصفقة  طرفي  أحد  تدث ل 

بلبائع وبملشت9ي وبملالك أو بمليتأجر.

ملبسة جد ع بالستثدالبت.

بالستشالية  بلخدمات  جد ع 

بلتفويضات  جد ع  وتنف ذ  وقبول 

وجد ع بملهام بملتعلقة بشكل مباشر 

أو غي9 مباشر.

في جد ع مصالح  باملشالكة  أ د 

بلصناع ة،  بملؤسيات  أو  بلشركات 

بلتجالية، بلعقالية، بملال ة أو غي9ها.

تبع ا :

إنتاج وا ع بملنتجات بلتجد ل.

بملباشرة  وغي9  بملباشرة  بلعدل ات 

بلشركة  نشاط  تطوير  يدكنها  بلتي 

تتعلق  بلتي  بلباشرة  بملياهدة  تم 

بأهدبف بلشركة.

بلعدل ات  جد ع  عامة  واصفة 

بملنقولة، بملال ة، بلصناع ة وبلتجالية 

بلتي من شأنها تطوير نشاط بلشركة.

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

تأسييها.

26، محج مرس   : بملقر بالجتداعي 

بلدبل   1 بلطابق   3 شقة  سلطان 

بلب ضاء.

بلشريك بلوح د : يحيى ببن سومة.

لأس بملال : 199.999 ملهم مقيم 

تياوي  وبحد  كل  حصة   1999 إلى 

بلشريك  فيها  ساهم  ملهم   199

بلوح د.

بلنقدية  بلحصة  تدت   : بلحصة 

من  ملهم   199.999 تياوي  وبلتي 

طرف بلشريك بلوح د.

 31 فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

مسيد 9.

تي ي9 بلشركة : عين كديي9 وح د 

للشركة ملدة غي9 محدومة.

بلحامل   بلي د يحيى ببن سومة، 

لقم بلوطن ة  بلتعريف   لبطاقة 

مغرا ة،  بلجني ة   ،  BE 769515  

بفرنيا،   1(84 مالس   2 في  بملزمبم 

شالع موالي يوسف   ،138 بلياكن 

 21 ش   7 إقامة م ل  9 عدالة ب ط 

بلدبل بلب ضاء.

بعد  بلصافي  يوزع   : بأللااح 

بالقتطاعات بلقانون ة على بلشريك 

بملال ة  بلينة  إلى  يضاف  أو  بلوح د 

بملقبلة.

بلقانوني بكتابة  تم بإليدبع    -  2

بلضبط لدى بملحكدة بلتجالية بالدبل 

 ،2929 نوفد 9   5 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 752881.

بلسجل  في  بلتسج ل  تم    -  3

 5 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالي 

نوفد 9 2929 تحت لقم 478745,
ملخص قصد بلنشر

ف دوسبا

41 P

 FIDUCIAIRE DE GESTION

 COMPTABLE DU CENTRE

NORD
SARL

PAR ABREVIATION
FICONORD

هبة حصص بجتداع ة
تلقاه  توث قي  عقد  بدقت�صى 

بألستاذ سعد بوعنان موثق بفاس، 

بتاليخ 23 أكتوار 2929 يتضدن هبة 

بلشركة  في  بجتداع ة  حصة   2459

 FIDUCIAIRE DE GESTION بمليداة

 COMPTABLE DU CENTRE

 NORD SARL PAR ABREVIATION
بالجتداعي  لأسدالها   FICONORD

بالجتداعي  مقرها  ملهم   599.999
من   15 لقم  زنقة سعومية،  بفاس، 

طرف بلي د بندخلوف أندل�صي عبد 

بندخلوف  بلي دة  لفائدة  بملج د 

أندل�صي إيدان.

بلشركاء  قرل  بلهبة،  لهذه   تبعا 

ما يلي :

بلنظام  من   7 بلفصل  تعديل 
بألسا�صي للشركة كدا يلي :

مبلغ  في  بلشركة  لأسدال  حدم 
 5999 إلى  مقيم  ملهم   599.999
ملهم لكل حصة   199 حصة بق دة 

موزعة على بلشركاء كدا يلي :
عبد  أندل�صي  بندخلوف  بلي د 

بملج د: 2559 حصة.
بلي دة بندخلوف أندل�صي إيدان: 

2459 حصة.
بملجدوع : 5999 حصة.

 FIDUCIAIRE شركة  أصبحت 
 DE GESTION COMPTABLE
 DU CENTRE NORD SARL PAR
 ABREVIATION FICONORD

شركة ذبت ميؤول ة محدومة.
أندل�صي  بندخلوف  بلي د  تع ين 
عبد بملج د كديي9 لشركة بملذكولة 

أعاله ملدة غي9 محدومة.
 FIDUCIAIRE DE شركة  تلتزم 
 GESTION COMPTABLE DU
 CENTRE NORD SARL PAR
 ABREVIATION FICONORD
بندخلوف  بلي د  ميي9ها  بتوق ع 

أندل�صي عبد بملج د.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بفاس  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   11 بتاليخ 

.2929/396(
بدثابة مقتطف

ميوبن بألستاذ سعد بوعنان
موثق

41P مكرر 

STE MAISON BENCHRIF
SARL

إنشاء فرع
تلقاه  توث قي  عقد  بدقت�صى 
مؤلخ  بفاس  موثق  سعد  بألستاذ 
بتاليخ 14 سبتد 9 2929 يحتوي على 
لشركة  بستثنائي  عام  جدع  محضر 
ش.م.م.   MAISON BENCHRIF
مقرها  ملهم   599.999 لأسدالها 
بالجتداعي : فاس، شالع بمللك حيين 
تقرل إيدوزبل  طريق  مالك   إقامة 

 ما يلي :

إنشاء فرع لشركة في طنجة، شالع 
محدد بليامس إقامة هناء.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بطنجة  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 
لقم  تحت   2929 أكتوار   15 بتاليخ 
لقم  بلتجالي  بلسجل   ،2347(5

.198887
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بفاس  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 
بلسجل   2929 نوفد 9   13 بتاليخ 

بلتجالي لقم )2499.
بدثابة مقتطف

ميوبن بألستاذ سعد بوعنان

موثق بفاس

42 P 

STE CADUSER
ش.م.م.

هبة حق بلرقبة لحصص بجتداع ة
تلقاه  توث قي  عقد  بدقت�صى 
بألستاذ سعد بوعنان موثق بفاس، 
 2929 أكتوار  و22   21 بتاليخ 
 1575 ل  بلرقبة  حق  هبة  يتضدن 
حصة بجتداع ة في بلشركة بمليداة 
لأسدالها  ش.م.م.   CADUSER
مقرها  ملهم،   399.999 بالجتداعي 
بالجتداعي بفاس زنقة 22 عبد بلخالق 
طولس، من طرف بلي دة بلحري�صي 
لحري�صي ع دة  بلي دة  لفائدة  وفاء 
525 حصة وبلي دة لحري�صي سلمى 

1959 حصة.
تلقاه  توث قي  عقد  بدقت�صى 
بفاس  موثق  بوعنان  سعد  بألستاذ 
 2929 أكتوار  و22   21 بتاليخ 
 525 ل  بلرقبة  حق  هبة  يتضدن 
حصة بجتداع ة في بلشركة بمليداة 
لأسدالها  CADUSERش.م.م. 
مقرها  ملهم،   399.999 بالجتداعي 
بالجتداعي بفاس زنقة 22 عبد بلخالق 
من طرف بلي د بلحري�صي  طولس، 
غازي لفائدة بلي دة لحري�صي ع دة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بفاس  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   11 بتاليخ 

.2929/3979
بدثابة مقتطف

ميوبن بألستاذ سعد بوعنان

موثق بفاس

43 P 
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STE KONE CORPORATION
SARL AU

تأسيس شركة
 2929 أكتوار   1( بتاليخ  تم 

وضع قانون منظم لشركة باملديزبت 

بلتال ة:

 STE KONE  : بلتيد ة 

CORPORATION SARL AU  شركة 

ذبت  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 

مياهم وبحد.

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

مياهم  ذبت  بملحدومة  بمليؤول ة 

وبحد.

بلهدف :

تصن ع وا ع بملنتجات بلحرف ة.

ميتحضربت  وا ع  تصن ع 

بلتجد ل.

بالستي9بم  في  وس ط  أو  تاجر 

وبلتصدير.

بملقر بالجتداعي : شالع عبد بلكريم 

 19( بلعدالة  جوبم  إقامة  بلخطابي 

بلطابق بلثالث كليز   43 بلشقة لقم 

مربكش.

في  حدم   : بالجتداعي  بلرأسدال 

إلى  مقيدة  ملهم   199.999 مبلغ 

ملهم   199 فئة  من  حصة   1999

موزعة كارتي :

بلي د السينا كوني : 1999 حصة.

غي9  ملدة  بلشركة  تيي9   : بإلمبلة 

السينا  بلي د  طرف  من  محدومة 

كوني.

من  تبتدئ   : بالجتداع ة  بلينة 

فاتح أكتوار إلى غاية 39 سبتد 9.

سنة ببتدبء   (( :حدمت في  بملدة 

من تاليخ تأسيس بلشركة.

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكدة 

نوفد 9   17 بلتجالية بدربكش بتاليخ 

وسجلت   117411 تحت لقم   2929

بلشركة في بلسجل بلتجالي بدربكش 

تحت لقم 198341.

44 P

 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW B.P 606 - 

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL: 05 28-81-96-40

FAX: 05 28-81-96-41

STE SANTRO

 SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

بشريك وبحد

تأسيس
بتاليخ عرفي  عقد  بدقت�صى   -  1 

حرلت  ب وكري   2929 أكتوار   23

قوبنين شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

بشريك وبحد  صائصها كالتالي :

 SOCIETE شركة   : بالسم 

 SANTRO

بألهدبف : مقاول في أشغال بلبناء.

بلطابق بليفلي   : بملقر بالجتداعي 

ب وكرى   28 لقم   2 بإل الص  تجزئة 

بشتوكة بيت باها.

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملــدة 

بلتأسيس بلنهائي.

في  حدم   : بالجتداعي  بلرأسدال 

إلى  مقيم  ملهم   199.999 مبلغ 

1999 حصة بثدن 199 ملهم للوبحد 

موزع كالتالي :

بلي د محدد مومام 1999 حصة.

بملجدوع : 1999 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : بملال ة  بلينة 

مسيد 9 من كل   31 يناير و تنتهي في 

سنة.

بلشركة  بتي ي9  يقوم   : بلتي ي9 

محدد  بلي د  محدومة  غي9  وملدة 

مومام.

بإلمضاءبت  تكون   : بإلمضاءبت 

بلبنك ة وبالجتداع ة منفصلة للي د 

محدد مومام.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

باملحكدة  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

نوفد 9   29 بالبتدبئ ة بانزكان بتاليخ 

2929 تحت لقم 72)1.

45 P

 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW B.P 606 -
BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

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

TIR ENNAHDI
 SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة
غي9  للجدع  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بلشركة  في  للدياهدين  بلعامي 
بتاليخ بملحدومة  بمليؤول ة   ذبت 

26 أكتوار 2929 قرل ما يلي :
بلي د  تع ين   : بلتي ي9  تغ ي9 
عبد بملولى بلنه�صي ميي9 بلشركة ملدة 

غي9 محدومة.
تح ين بلقانون بألسا�صي.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
باملحكدة  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 
نوفد 9   12 بالبتدبئ ة بانزكان بتاليخ 

2929 تحت لقم 58)1.
46 P

AL.DIVERS
SARL

بلحل بمليبق
على إثر بلقربل بلذي بتخذه شركاء 

بلشركة أعاله تم ما يلي :
1 - بلحل بمليبق للشركة.

تع ين بلي دة لط فة بلفقي9   -  2
مصف ة للشركة.

عنوبنا  بلشركة  مقر  تع ين   -  3
للتصف ة.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  4
باملحكدة  بلتجالي  بلسجل  مصلحة 
لقم  تحت  بخن فرة  بالبتدبئ ة 
 2929 17 نوفد 9  2929/393 بتاليخ 

بلسجل بلتجالي لقم 2487.
بدثابة إعالن وا ان

47 P

CHARIQ-ENERGIE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

بشريك وبحد
 13 بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ في 
أكتوار 2929 وبملسجل في 16 أكتوار  
2929 بالرااط تأسيت بلشركة ذبت 

بلخصائص بلتال ة :

ميؤول ة  ذبت  شركة   : بلشكل 

محدومة بشريك وبحد.
مقاول   -  1  : بالجتداعي  بلهدف 

كهرااء.

2 - مقاول أعدال متنوعة.
ملهم   199.999 لأسدال بلشركة 

حصة بجتداع ة   1999 مقيدة إلى 

موزعة  للحصة  ملهم   199  بق دة 

كدا يلي : 

شريف محدد 1999 حصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

شقة   39 إقامة   : بملقر بالجتداعي 
بلوك لي  أحدد  موالي  زنقة   8 لقم 

حيان بلرااط.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

.147341

48 P

STE JEF AGRICULTURE
SARL AU

تكوين شركة محدومة بمليؤول ة 
بدقت�صى محضر مؤلخ بالرااط في 

تم وضع بلقوبنين   2929 نوفد 9   23

بألساس ة لشركة محدومة بمليؤول ة 

ذبت بملديزبت بلتال ة :

بلهدف : بإلمبلة بلزلبع ة.

ترا ة بألبقال.

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

تكوين بلشركة.
بملال  لأس  حدم   : بملال  لأس 

مقيم  ملهم   199.999 قدله  بدا 

ملهم   199 بنيبة  حصة   199 على 
بلصندوق  في  ومفعت  للوبحدة، 

بالجتداعي للشركة.

بأللااح : تؤ ذ 5 في بملائة من بأللااح 

بلصاف ة للتأسيس بالحت اطي.

جعفر  بلي د   : بلحصص 

بوسالمتي صاحب بلحصص بلشركة  

1999 حصة.
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تدبل بلشركة من طرف   : بلتي ي9 

غي9  ملدة  بوسالمتي  جعفر  بلي د 

محدومة.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

تحت لقم بلسجل بلتجالي 147693.

49 P

UNIVERS NEGOCE INVEST
وعنوبن مقرها بالجتداعي : 33 شالع 

حين صغي9 زبوية زنقة مبنجو طابق 
لقم 1 مكتب لقم 4 بلدبل بلب ضاء
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

271955

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بالدبل   2929 أكتوار   7 في  بملؤلخ 

بمليي9ة  بستقالة  تدت  بلب ضاء 

بلشركة.

مريم  بمليي9ة  بستقالة  قبول  تم 

بلطلبة بلحامل للبطاقة بلوطن ة لقم 

.A728189

بدحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

12 نوفد 9 2929 تحت لقم 753836.

50 P

NAWUP CONSULTING
SARL AU

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة من شريك وبحد

تم تأسيس شركة تحدل بلصفات 

أكتوار   28 بتاليخ  بالرااط  بلتال ة 

: 2929

 NAWUP»  : بالجتداعي  بللقب 

.CONSULTING« SARL AU

ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 

ميؤول ة محدومة من شريك وبحد.

من  بلغرض   : بالجتداعي  بلهدف 

بلشركة هو في كل من بملغرب وبلخالج 

بشكل مباشر أو غي9 مباشر.

بلتوج ه أو بملياعدة أو بلتدليب 

أو  بملربقبة  أو  بلدلبسات  إجربء  أو 

بلخدمات  أو  بلتحل الت  أو  بلتدق ق 

بملال ة و اصة  بملجاالت،  جد ع  في 

وبلشؤون  وبالقتصام  وبلقانون 
بلتجالة،  بلشؤون بلعامة،  بلخاصة، 
بإلمبلة،  بلتنظ م،  بلبيئة،  بلتعل م، 
بإلمبلية أو بلفن ة،  بإلمبلة بلتجالية، 

لصالح
أي شخص طب عي مغربي كان أم 

ال.
ك ان  أو  معنوي  شخص  أي 
شخص ة  له  كان  سوبء  قانوني، 
تم  ال،  أم  مغرا ة  ال،  أم  قانون ة 

إنشاؤه أو سيتم إنشاؤها.
منظدة  أي  من  أو  مولة  أي  من 
إقل د ة،  وطن ة،  أولوا ة،  مول ة، 
أم  مغرا ة  أو محل ة،  بلدية  إمبلية، 
إنشاؤها،  سيتم  أو  إنشاؤها  تم  ال، 
أو  تشريع ة  أو  إمبلية  لديها   9ة 
بو  قضائ ة  بو  تنف ذية  بو  حكوم ة 
بو  وزبلة  أي  ذلك  في  بدا  تنظ د ة، 
إمبلة أو وكالة أو قيم آ ر من هذه 
بله ئة أو أي شخص أو ك ان أو ه ئة 

أ رى مفوضة لهذه بله ئة.
بملال ة  بملعامالت  جد ع  وعدوما، 
بملال ة بو  بلصناع ة  أو   بلتجالية 
بملتعلقة بشكل مباشر  بلعقالية  بو   
بلشركة بدوضوع  مباشر  غي9   بو 
 أو من بملحتدل أن تحابي مصالحها، 
بلتعاون بجد ع أشكاله  بدا في ذلك 
بلشركات  أو  بملعامالت  جد ع   مع 
مداثل كائن  لديها  بلتي  بلشركات   أو 

 أو ملحق.
لأس بملال : 19.999 ملهم مقيدة 
ملهم   199 حصة من فئة   199 إلى 

للحصة :
نوفل بلعجمي : 199 حصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 
31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
بملقر بالجتداعي : زبوية بهت ووبمي 

سبو، 8، شقة 1 أكدبل بلرااط.
بلتي ي9 : نوفل بلعجمي.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتسج ل  لقم  بالرااط  بلتجالية 

بالسجل بلتجالي 147797.
51 P

MONDELEZ MAROC
شركة مياهدة

لأسدالها 1.377.597.599 ملهم

بملقر بالجتداعي : شالع بلشفشاوني، 

بلزنقة أوه، طريق 119، بلحي 

بلصناعي عين بليبع، بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي )62)2

على محضر بجتداع مجلس  بناء 

بإلمبلة بتاليخ 14 أكتوار 2929، تقرل 

ما يلي :

بستقالة بلي د حيين أحدد محي 

بلدين حيين عبد هللا بلشوبب من 

مهامه كددير عام.

نض في  عثدان  بلي د  تع ين 

مديرب عاما جديدب.

للق ام  بلصالح ات  إعطاء 

باإلجربءبت بلقانون ة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

 2929 نوفد 9   17 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 754343.

52 P

ILEMY IMMOBILIER
SARL AU

RC N° 147663

تأسيس
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

تم  قد  بالرااط،   2929 أكتوار   6

بمليؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس 

بملحدومة بشريك وح د وبلتي تحدل 

بلخصائص بلتال ة :

 ILEMY IMMOBILIER : بلتيد ة

.SARL AU

ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 

بمليؤول ة بملحدومة بشريك وح د.

مكتب   : بالجتداعي  بلهدف 

بلصفقات بلعقالية.

بألشغال بملختلفة وبلبناء.

بإلنعاش بلعقالي.
لأس بملال : 19.999 ملهم مقيم 

ملهم   199 حصة من فئة   199 إلى 

للحصة بلوبحدة كدا يلي :

 199  : بل اس  بلرحدوني  بلي د 
حصة بجتداع ة.

بملجدوع : 199 حصة بجتداع ة 
من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.
من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 
31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
وبم  زنقة   ،4  : بالجتداعي  بملقر 
 ،7 بلشقة لقم  بلطابق بلثالث،  زيز، 

أكدبل، بلرااط.
: تيي9 بلشركة من طرف  بلتي ي9 
غي9  ملدة  ذهب ة  بلرحدوني  بلي دة 

محدومة.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلتجالي  بلسجل  بدحكدة  بلقانوني 

بالرااط تحت لقم 147663.
53 P

 STE ZARAFA TEX
CONFECCION

SARL
تأسيس  

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
2 نوفد 9 2929 قد تم تأسيس شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة وبلتي تحدل 

بلخصائص بلتال ة :
ط كس  زلبفة   : بلتيد ة 

كونفكي ون.
بلصفة بلقانون ة : ش.م.م.

:   اطة  بالجتداعي  بلهدف 
بملالبس بلجاهزة.

ملهم   199.999  : بملال  لأس 
فئة  من  حصة   199 إلى  مقيدة 

1999 ملهم.
 51  : بلحد وي  محدد   : بلشركاء 

حصة.
محدد بيت بحدد : )4 حصة.

بملدة : )) سنة.
من فاتح يناير إلى    : بلينة بملال ة 
31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
بملقر بالجتداعي : إقامة 116 شالع 

) لقم 3 عوبمة بملجد - طنجة.
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بلتي ي9 : محدد بلحد وي بلحامل 

لقم  بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

عدر  بشالع  وبلياكن  ل   3(971(
بملختال زنقة 31 لقم 3 - تطوبن.

محدد بيت بحدد بلحامل لبطاقة 

ل   399176 لقم  بلوطن ة  بلتعريف 

وبلياكن بشالع ببو بكر بلصديق زنقة 

 وص بنطون و لقم 16 - تطوبن.

باملحكدة  تم  بلقانوني  بإليدبع 

شركة  بوبسطة  بطنجة  بلتجالية 

كونطا بملض ق بلسجل بلتجالي لقم 

827)19 بتاليخ 17 نوفد 9 2929.
مقتطف للنشر وبإلشهال

54 P

 STE TRANS MALAK ET

YOUSSEF
SARL AU

موبل بملعاليف ق امة بملربب ح جرف 

بمللحة س دي قاسم

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

 19 بالستثنائي لشركة بملؤلخ بتاليخ 

أكتوار 2929 بدقر بلشركة فقد تقرل 

ما يلي :

1 - إضافة بملهن بلتال ة : )بألشغال 

إلى  بلبناء)  موبم  بائع   - بملختلفة 

مع  بلشركة  تزبولها  بلتي  بألنشطة 

نقل  بلرئي�صي  بالنشاط  بالحتفاظ 

بلبضائع.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 29 بالبتدبئ ة بي دي قاسم بتاليخ 

نوفد 9 2929 تحت لقم )48.

55 P

SOCIETE TAKE THE CITY
SARL

شركة تايك مو ستي ش.م.م

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة

بتاليخ عرفي  عقد   بدقت�صى 

تم تأسيس عقد   2929 أكتوار   1(  

ذبت  بمليؤول ة  محدومة  شركة 

بملوبصفات بلتال ة :

ستي  مو  تايك  شركة   : بلتيد ة 
 SOCIETE TAKE THE CITY ش.م.م 

.SARL
مجال  في  بالستشالة   : بلهدف 

بلتي ي9.
بملقر بلرئي�صي : لقم 39، شقة لقم 
8، زنقة موالي بحدد لوك لي، حيان 

بلرااط.
ملهم   199.999  : بملال  لأس 

مقيدة إلى 1999 حصة.
بلينة بالجتداع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 مسيد 9.
يوم  من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 
تأسيس بلشركة بلفعلي إال في حالة 

بلتصف ة بمليبقة أو بلتدديد.
بلشركة  تيي9   : وبإلمبلة  بلتي ي9 
من طرف بلي د ناصر عرجي ملدة غي9 

محدومة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نوفد 9   1( بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 
لقم   198674 لقم  تحت   2929

بلسجل بلتجالي 147677.
للنشر وبلب ان

56 P

SOCIETE THE FOUR PATHS
SARL AU

شركة مو فول بامس ش.م.م ش.و
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة بشريك وح د
بتاليخ عرفي  عقد   بدقت�صى 
تم تأسيس عقد   2929 أكتوار   21  
بشريك  بمليؤول ة  محدومة  شركة 

وح د ذبت بملوبصفات بلتال ة :
بامس  فول  مو  شركة   : بلتيد ة 
 SOCIETE THE FOUR ش.م.م ش.و

.PATHS SARL AU
 - وتصدير  بستي9بم   : بلهدف 

بلتك  ف وبلتغل ف.
بملقر بلرئي�صي : 16 شالع بليرو بئ9 

قاسم بليوي�صي بلرااط.
لأس بملال : 19.999 ملهم مقيدة 

إلى 199 حصة.
بلينة بالجتداع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 مسيد 9.

يوم  من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 
تأسيس بلشركة بلفعلي إال في حالة 

بلتصف ة بمليبقة أو بلتدديد.
بلشركة  تيي9   : وبإلمبلة  بلتي ي9 
بلي دة غ ثة مدون ملدة  من طرف 

غي9 محدومة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نوفد 9   1( بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 
لقم   198675 لقم  تحت   2929

بلسجل بلتجالي )14767.
للنشر وبلب ان

57 P

PERLE D’INTERIEUR
SARL

بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
2929 قرل بلشركاء لشركة  3 نوفد 9 
 «PERLE D’INTERIEUR SARL«
لأسدالها  بمليؤول ة  شركة محدومة 
زنقة   5 ب  بلكائنة  ملهم   199.999
بكاس اس إبربه م بلرومبني بملعاليف 

بلدبل بلب ضاء ما يلي :
جدول بألعدال : 

بمليبق  بلفسخ   : بألول  بلقربل 
للشركة.

من   33 بلفصل  بدقت�صى 
بلقانون بألسا�صي، قرل بلجدع بلعام 
لشركة  بمليبق  بلفسخ  بالستثنائي 

.«PERLE D’INTERIEUR SARL«
بلقربل بلثاني : تع ين مصفي.

جوطي  بلطاهري  بلي دة 
وارااش سناء بصفتهدا  وفاء  حيني 
 PERLE» لشركة  بلتي ي9  في  شركاء 
ع نا   «D’INTERIEUR SARL

مصف تان للشركة.
مقر  تحديد   : بلثالث  بلقربل 

بلتصف ة.
بلعنوبن  في  بلتصف ة  مقر  حدم 
إبربه م  بكاس اس  زنقة   5  : بلتالي 

بلرومبني بملعاليف بلدبل بلب ضاء.
بلتجالية  باملحكدة  بإليدبع  تم 
نوفد 9   1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل 
2929 تحت لقم 754591 بالسجل 

بلتجالي لقم 63)167.
58 P

OBTP
SARL

ش.ج.ل ش.م.م

تأسيس شركة محدومة بمليؤول ة
محرل  عرفي  عقد  بدقت�صى   -  I

أكتوار   22 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل 

محدومة  شركة  تأسيس  تم   ،2929

بمليؤول ة ذبت بلخصائص بلتال ة :

بلتيد ة : أواطب ش.م.م.

بلهدف : غرض بلشركة :

إنشاءبت  أو  أعدال  مقاول 

مختلفة.

ملبسة وإنجاز كافة بألعدال بلعامة 

وبلخاصة.

أعدال بلطرق وبلصرف بلصحي.

تأجي9 بملعدبت بلصناع ة أو برالت 

)تأجي9 بملوبم ومعدبت بلبناء).

بملدن ة  بلهندسة  أعدال  جد ع 

بملدن ة  بلهندسة  أعدال  وإنشاء 

وبلجيول وبليدوم وغي9ها ...

إنشاء وص انة وتعب د بلطرق.

واناء  بأللب�صي،  جد ع  ح ازة 

بلتجالي لالستخدبم  بملباني   جد ع 

 أو بليكني.

جد ع  في  حصة  على  بالستحوبذ 

بلشركات بملداثلة أو ذبت بلصلة.

بملوبم  بو  بملعدبت  جد ع  بستي9بم 

بلالزمة لتحق ق هدف بلشركة.

وتصدير  وبستي9بم  وا ع  شربء 

وتيويق موبم بلبناء بجد ع أشكالها.

أي  وتدث ل  وتصدير  بستي9بم 

وتجالة  تر  ص  أو  ب ت9بع  بربءة 

بلجدلة وبلتجزئة وبلصناعة وبلشربء 

أي مبنى أو مصنع  وبلتشي د وإنشاء 

لتشغ ل  ضرولية  عدل  ولشة  أو 

من  بأي شكل  بملتعلقة  أو  بألعدال، 

بألشكال بالكائن بملذكول أعاله.

طريق  عن  بملصالح  بكتياب 

وبالشت9بك  وبالندماج  بملياهدة 

بملباشرة  غي9  أو  بملباشرة  وبملشالكة 

في جد ع بلشركات بلتي  بأي وس لة، 

إنشاؤها، بلتي سيتم  أو  إنشاؤها  تم 



عدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929)الجريدة الرسمية   16894

لها هدف  بلتي  غي9ها  أو  وبلشركات   

وجه  وعلى  مرتبط،  أو  مشابه 

بلخصوص بلجاذب ة، حجالة بلرصف 

وبلطوب وبملوبسي9 وغي9ها بأي مامة أو 

عدل ة أو أجهزة أو ص دل ة أو أش اء 

كهراائ ة أو معدن ة.

كل نشاط تجالي،  على بلعدوم، 

مالي أو صناعي بلذي يدكنه باللتباط 

بصفة مباشرة بو غي9 مباشرة بإحدى 

تعزيز  أو  بلذكر  بليابقة  بلعدل ات 

تطوير بلشركة. 

 142 برش د،   : بالجتداعي  بملقر 

محج ببربه م بلرومبني، حي بلوحدة.

في  بلشركة  مدة  حدمت   : بملدة 

بلتأسيس  يوم  من  ببتدبء  سنة   ((

حالة بلحل بمليبق  بلنهائي باستثناء 

بلتدديد بملنصوص عل ه في هذه  بو 

بلقوبنين.

حدم   : بالجتداعي  بلرأسدال 

 1.999.999 في  بلرأسدال بالجتداعي 

حصة   19.999 إلى  مقيدة  ملهم 

199 ملهم للحصة بلوبحدة  من فئة 

بلشكل  على  وتقيم  بأكدلها  تحرل 

بلتالي :

بلي د عبد بلرح م كد لي : 3.999 

حصة.

 2.999  : كد لي  بملهدي  بلي د 

حصة.

 2.999  : كد لي  كريم  بلي د 

حصة.

 1.999  : بكري  نوفيية  بلي دة 

حصة.

 : كد لي  بلزهربء  فاطدة  بلي دة 

1.999 حصة.

 1.999  : كد لي  زينب  بلي دة 

حصة.

بملجدوع : 19.999 حصة.

من  تبتدئ   : بالجتداع ة  بلينة 

فاتح يناير وتنتهي في مسيد 9 من كل 

سنة.

بإلمبلة : يدير بلشركة بلي د كريم 

كد لي وبلي د بملهدي كد لي.

بأللااح : بملنتجات بلصاف ة للينة 

بلنفقات  جد ع  بقتطاع  بعد  بملال ة 

ذلك  في  بدا  أ رى،  وأعباء  بلعامة 
تكون  كل بالستهالكات وبالحت اطات، 

بلراح بلصافي، من هذب بلراح بلصافي 

بلخيائر  وعند بالقتضاء  بملنقوص، 

بليابقة، يقتطع مبلغ لتأسيس أصل 

سيمى باالحت اط بلقانوني.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  II

للدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

بلب ضاء بتاليخ 5 نوفد 9 2929 تحت 
لقم 1435.

تم تسج ل بلسجل بلتجالي   -  III

بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  بكتابة 

للدبل بلب ضاء بتاليخ 5 نوفد 9 2929 

تحت لقم 14213.

59 P

 REZO EVENTS EX REZO

PRODUCTION
SARL

ليزو إف نت ش.م.م

تحويل بملقر بالجتداعي
بلخالق  بلعام  للجدع  تبعا   -  I

 27 بتاليخ  بملنعقد  للشركاء  للعامة 

إف نت،  ليزو  لشركة   ،2929 يول و 

لأسدالها  بمليؤول ة  شركة محدومة 

بالجتداعي )1.999.999 ملهم) مقرها 

بليكتاني،  حين  شالع  بالجتداعي، 

شقة لقم  بلطابق بألول،  عدالة ب، 

4، حي غوتيي، بلدبل بلب ضاء، مسجلة 

بالسجل بلتجالي بلدبل بلب ضاء تحت 
لقم 153653، قرل بلشركاء ما يلي :

1 - تحويل بملقر بالجتداعي.

من بلقوبنين   4 تعديل بلبند   -  2

بألساس ة للشركة.

بألساس ة  بلقوبنين  تعديل   -  3

للشركة.

بكتابة  بلقانوني  تم بإليدبع   -   II

بلضبط لدى بملحكدة بلتجالية للدبل 

 2929 نوفد 9   12 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 92)753.

60 P

MARBAH ACCOUNTING SARL

AL REDAH
مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى   -  I
تدت   2929 أكتوار   31 بالرااط يوم 
لشركة  بلتأسي�صي  بلقانون  ص اغة 
بلخصائص  لها  بمليؤول ة  محدومة 

بلتال ة :
.AL REDAH : بلتيد ة

ب ع وشربء ميتحضربت   : بلهدف 
بلتجد ل.

حي   ،28 لقم   : بالجتداعي  بملقر 
تجالي  محل  ياوندي  زنقة  بلعلويين 

لقم 1 تدالة.
من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

تأسيس بلشركة.
بلرأسدال : حدم لأسدال بلشركة 

في مبلغ 199.999 ملهم.
بلشركة  تي ي9  عهد   : بإلمبلة 

للي دة فاطدة بلزهربء لطرش.
نوفد 9 إلى   1( من   : بلينة بملال ة 

غاية 31 مسيد 9 .
تم بإليدبع بلقانوني وتسج ل   -  II
بلشركة بالسجل بلتجالي للدحكدة 
نوفد 9   1( بتاليخ  بتدالة  بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم ))1312.
61 P

MJL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لأسدالها 2.999.999 ملهم
بملقر بالجتداعي : تقاطع شالع 16 
نون 9 وشالع ببن سينا، عدالة 49، 

شقة لقم 1، أكدبل، بلرااط
بلسجل بلتجالي لقم 119251 - 

بلرااط
لفع بلرأسدال بالجتداعي
تح ين بلنظام بألسا�صي

بلعام  بلجدع  ملحضر  تبعا   -  1
شركاء  قرل   2929 أكتوار   2 بتاليخ 
بلرأسدال  لفع  مبدأ   «MJL» شركة 
بدبلغ 1.599.999 ملهم، ل نتقل من 
 3.599.999 إلى  ملهم   2.999.999
حصة   15.999 بإنشاء  ملهم، 
بدقاصة  وحرلت  بكتتبت  جديدة، 
بملقدبل  بملحدمة  بلشركة  ميون  مع 

وبمليتحقة.

بلعام  بلجدع  ملحضر  تبعا   -  2

 بتاليخ 29 أكتوار 2929، قرل بلشركاء

 ما يلي:

بلرأسدال  لفع  على  بملصامقة 

بلجدع  طرف  من  بملقرل  بالجتداعي 

بلعام بتاليخ 2 أكتوار 2929، وبإلقربل 

بإنجازه بصفة نهائ ة.

7 من بلنظام  و   6 تعديل بملامتين 

بألسا�صي نت جة لذلك.

وإعامة  بألسا�صي  بلنظام  تح ين 

ص اغته ملطابقته مع أحكام بلقانون 

.21-19

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  3

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 

 ،2929 نوفد 9   16 بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم 198546.

بتعديل  بلتصريح  وضع   -  4

بلسجل بلتجالي بكتابة بلضبط لدى 

 16 بملحكدة بلتجالية بالرااط بتاليخ 

من   541( تحت لقم   ،2929 نوفد 9 

بلسجل بلت9ت بي.
من أجل بلنشر وبإلشهال

بلتي ي9

62 P

CARGO LOC MAGHREB
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لأسدالها 699.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : 38، ف تا، طريق 

بلدبل بلب ضاء، بلرااط

بلسجل بلتجالي لقم 119915 - 

بلرااط

لفع بلرأسدال بالجتداعي
تح ين بلنظام بألسا�صي

بلعام  بلجدع  ملحضر  تبعا   -  1

قرل شركاء   2929 ف 9بير   26 بتاليخ 

 «CARGO LOC MAGHREB» شركة

 499.999 مبدأ لفع بلرأسدال بدبلغ 

ملهم   699.999 من  ل نتقل  ملهم، 

إلى 1.999.999 ملهم، بإنشاء 4.999 

حصة جديدة، يتم بكتتابها وتحريرها 

نقدب.
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بلعام  بلجدع  ملحضر  تبعا   -  2
قرل   ،2929 أغيطس   3 بتاليخ 

بلشركاء ما يلي :

بلرأسدال  لفع  على  بملصامقة 

بلجدع  طرف  من  بملقرل  بالجتداعي 

 ،2929 ف 9بير   26 بتاليخ  بلعام 

وبإلقربل بإنجازه بصفة نهائ ة.

7 من بلنظام  و   6 تعديل بملامتين 

بألسا�صي نت جة لذلك.

تح ين بلنظام بألسا�صي للشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  3

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 

 ،2929 نوفد 9   1( بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم 198663.

بتعديل  بلتصريح  وضع   -  4

بلسجل بلتجالي بكتابة بلضبط لدى 

 1( بملحكدة بلتجالية بالرااط بتاليخ 

من   5535 تحت لقم   ،2929 نوفد 9 

بلسجل بلت9ت بي.
من أجل بلنشر وبإلشهال

بلتي ي9

63 P

STE SARA SAMARI
إقامة لقم 39 لقم بلشقة 8 زنقة 

أحدد لوك لي حيان

تأسيس شركة
بتاليخ عرفي  عقد   بدقت�صى 

 22 يول و 2929 بالرااط تم تأسيس 

شركة تحدل بلخصائص بلتال ة :

 STE SARA SAMARI  : بلتيد ة 

.SARL AU

ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 

شريك  ذبت  بملحدومة  بمليؤول ة 

وح د.

بستي9بم   : بالجتداعي  بلهدف 

وتصدير كل بألجهزة بملنزل ة.

واصفة عامة كل بلعدل ات بملال ة 

وبلصناع ة وبلتجالية وبلعقالية وغي9 

بلعقالية بلتي لها بتصال مباشر بو غي9 

مباشر بالهدف بالجتداعي.

 39 لقم  إقامة   : بالجتداعي  بملقر 
لوك لي  أحدد  زنقة   8 بلشقة  لقم 

حيان بلرااط.

بملدة : )) سنة.
لأس بملال : 199.999 ملهم مقيم 
إلى 1.999 حصة من فئة 199 ملهم.

بلي دة سالة بلصدري   : بلتي ي9 
ملدة غي9 محدومة.

فاتح  من  تبتدئ   : بملال ة  بلينة 
يناير إلى 31 مسيد 9.

لفائدة   %5 بعد  صم   : بأللااح 
بالحت اط بلقانوني بلفائض يتصرف 

ف ه حيب قربل بلشركاء.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 
 2929 أكتوار   7 بتاليخ   146593

تحت لقم 197453.
64 P

FEELFUTURE TRADING
RC : 21285

بملنعقد  بلعرفي  بلعقد  بدقت�صى 
قرل بلشريك   2929 نوفد 9   3 بتاليخ 

بلوح د للشركة ما يلي :
لفع لأسدال بلشركة : قرل بلي د 
بلشركة  لأسدال  لفع  بو�صي  لش د 
ملهم لرفعه من   499.999 بدا قدله 
ملهم   599.999 ملهم إلى   199.999
4999 حصة بجتداع ة  وذلك بخلق 
ملهم للوبحدة بالحياب   199 بقدل 

بلجالي للشركة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نوفد 9   1( بتاليخ  بيال  بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 35421.
65 P

MAJAL TECHNOLOGIES
SARL AU

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 
ف 9بير   19 بالستثنائي بملنعقد بتاليخ 
بملحين  بألسا�صي  وبلنظام   2929

بتاليخ 14 ف 9بير 2929 تم ما يلي :
للشركة  بالجتداعي  بملقر  تحويل 
من 39 شقة لقم 8 زنقة أحدد لوك لي 
غاندي  زنقة   19 إلى  بلرااط  حيان 

بلرااط.
بلرفع من ق دة لأسدال بلشركة 
 599.999 إلى  ملهم   199.999 من 
ملهم  499.999 بزيامة  وذلك  ملهم 

بجتداع ة  حصة   4999 و لق   

للحصة  ملهم   199 بق دة  جديدة 

من بلحياب بلجالي للشركاء واذلك 

إلى  مقيم  بلشركة  لأسدال  يصبح 

ق دة  من  بجتداع ة  حصة   5999

توزيعها  وتم  للحصة  ملهم   199

كالتالي :

حصة   2599 زينة  بن   ديجة 

بجتداع ة.

حصة   2599 بلتوبتي  بلنول  عبد 

بجتداع ة.

للشركة  بألسا�صي  بلنظام  تح ين 

وتعديل بلفصل 4 بلذي يتعلق باملقر 

بلذي   7 و   6 وبلفصل  بالجتداعي 

يتعلق برأسدال بلشركة.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم  وقد 

بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  كتابة 

 2929 سبتد 9   16 في بلرااط بتاليخ 

تحت لقم )19682.

66 P

OUADNOUN ENERGY
تأسيس شركة ذبت  بمليؤول ة 

بملحدومة بدياهم وبحد
تبعا للعقد بلعرفي بتاليخ 2 نوفد 9 

تم وضع قوبنين بلشركة ذبت   2929

بملديزبت بلتال ة :

 OUADNOUN  : بلتيد ة 

.ENERGY

ذبت   شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بمليؤول ة بملحدومة بدياهم وبحد.

بملوضوع : نقل وتوزيع بلوقوم.

توزيع  محطات  إمبلة  إنشاء 

بملحروقات.

وبلوقوم  وبلبضائع  برالت  نقل 

وبمل اه وجد ع أنوبع بلزيوت ... بلخ.
بملقر بلرئي�صي : زنقة بليدربء، لقم 

18، حي بإلمبلي، بلع ون.

بلرأسدال : حدم في مبلغ 199.999 

حصة من   1.999 ملهم مقيدة إلى 

بالكامل  ويدلكها  ملهم   199 فئة 

بلي د بملهدي لبتايت.

تيي9 بلشركة من طرف   : بإلمبلة 

بلي د بملهدي لبتايت.

بكتابة  تم   : بلقانوتي  بإليدبع 

بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بالع ون 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   4 بتاليخ 

وتم تسج لها بالسجل   2929/2637

لقم  بلتحل لي  بلرقم  تحت  بلتجالي 

.33685

67 P

NABO TRAVAUX
تأسيس شركة ذبت  بمليؤول ة 

بملحدومة بدياهم وبحد
 17 بتاليخ  بلعرفي  للعقد  تبعا 

قوبنين  وضع  تم   2929 نوفد 9 

بلشركة ذبت بملديزبت بلتال ة :

.NABO TRAVAUX : بلتيد ة

ذبت   شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بمليؤول ة بملحدومة بدياهم وبحد.

بلعامة  بلبناء  أعدال   : بملوضوع 

وبلحفر  وبلغرق  بملدن ة  وبلهندسة 

بلعامة،  بلحفر  أعدال  وبلتطوير، 

بلشبكات  بلطرق،  بلصحي،  بلصرف 

بمل اه،  إمدبمبت  بلطرق،  بملختلفة، 

بلكهرااء، بلهاتف، بلدهان، بليباكة، 

وبألملن وم...  بلخشب  نجالة  أعدال 

بلخ.

بلقدس،  حي   : بلرئي�صي  بملقر 

بلوفاق 1599، لقم 55، بلع ون.

بلرأسدال : حدم في مبلغ 199.999 

حصة من   1.999 ملهم مقيدة إلى 

بالكامل  وتدلكها  ملهم   199 فئة 

بلي دة نع دة بوشعاب.

تيي9 بلشركة من طرف   : بإلمبلة 

بلي دة نع دة بوشعاب.

بكتابة  تم   : بلقانوتي  بإليدبع 

بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بالع ون 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   1( بتاليخ 

وتم تسج لها بالسجل   2929/2781

لقم  بلتحل لي  بلرقم  تحت  بلتجالي 

.33(95

68 P
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NETTOYAGE DAOUD
تأسيس شركة ذبت  بمليؤول ة 

بملحدومة بدياهم وبحد
تبعا للعقد بلعرفي بتاليخ 5 نوفد 9 
تم وضع قوبنين بلشركة ذبت   2929

بملديزبت بلتال ة :
 NETTOYAGE  : بلتيد ة 

.DAOUD
ذبت   شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بمليؤول ة بملحدومة بدياهم وبحد.
بملوضوع : تنظ ف وص انة بملباني 
بلعامة وبلخاصة وبملصانع وبملطالبت 
وبملوبنئ وبأللصفة وإنشاء بملؤسيات 

وبإلمبلة ... بلخ.
: زنقة ت فالت، لقم  بملقر بلرئي�صي 

115، حي بلوحدة 1، بلع ون.
بلرأسدال : حدم في مبلغ 199.999 
حصة من   1.999 ملهم مقيدة إلى 
بالكامل  ويدلكها  ملهم   199 فئة 

بلي د عبد بلقامل مبوم.
تيي9 بلشركة من طرف   : بإلمبلة 

بلي د عبد بلقامل مبوم.
بكتابة  تم   : بلقانوتي  بإليدبع 
بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بالع ون 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   11 بتاليخ 
وتم تسج لها بالسجل   2929/26(2
لقم  بلتحل لي  بلرقم  تحت  بلتجالي 

.33767
69 P

AL WAHA DESIGN
تأسيس شركة ذبت  بمليؤول ة 

بملحدومة بدياهم وبحد
بتاليخ  بلعرفي  للعقد  تبعا 
قوبنين  وضع  تم   2929 17 نوفد 9 

بلشركة ذبت بملديزبت بلتال ة :
.AL WAHA DESIGN : بلتيد ة

ذبت   شركة   : بلقانوني  بلشكل 
بمليؤول ة بملحدومة بدياهم وبحد.

بلخشب  أعدال   : بملوضوع 
وبألملن وم.

تصدير  بستي9بم،  ب ع،  شربء، 
بألملن وم  منتجات  جد ع  وتيويق 
 ... ولحام بلحديد وبليتائر بألملن وم 

بلخ.

: حي بلحجري، لقم  بملقر بلرئي�صي 
66، بلع ون.

بلرأسدال : حدم في مبلغ 199.999 
حصة من   1.999 ملهم مقيدة إلى 
بالكامل  ويدلكها  ملهم   199 فئة 

بلي د حين بوفي.
تيي9 بلشركة من طرف   : بإلمبلة 

بلي د حين بوفي.
بكتابة  تم   : بلقانوتي  بإليدبع 
بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بالع ون 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   29 بتاليخ 
وتم تسج لها بالسجل   2929/27(4
لقم  بلتحل لي  بلرقم  تحت  بلتجالي 

.33(21
70 P

DESERT MAROC SERVICES
تأسيس شركة ذبت  بمليؤول ة 

بملحدومة بدياهم وبحد
بتاليخ  بلعرفي  للعقد  تبعا 
قوبنين  وضع  تم   2929 17 نوفد 9 

بلشركة ذبت بملديزبت بلتال ة :
 DESERT MAROC  : بلتيد ة 

.SERVICES
ذبت   شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بمليؤول ة بملحدومة بدياهم وبحد.
بملوضوع : ب ع وشربء كل ما يتعلق 

باألثاث بملنزلي وبلديكول.
بلديكول بلدب لي وبلتخط ط.

تصد م بلديكول لألفربم ... بلخ.
: حي بلحجري، لقم  بملقر بلرئي�صي 

67، بلع ون.
بلرأسدال : حدم في مبلغ 199.999 
حصة من   1.999 ملهم مقيدة إلى 
بالكامل  ويدلكها  ملهم   199 فئة 

بلي د حين بوفي.
تيي9 بلشركة من طرف   : بإلمبلة 

بلي د حين بوفي.
بكتابة  تم   : بلقانوتي  بإليدبع 
بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بالع ون 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   29 بتاليخ 
وتم تسج لها بالسجل   2929/27(3
لقم  بلتحل لي  بلرقم  تحت  بلتجالي 

.33(23
71 P

STE SPEED SAHARA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لأسدالها 199.999 ملهم
مقرها بالجتداعي : حي أم ملحربل، 

لقم A 121، بوجدول
عام  جدع  محضر  إثر  وعلى 
بستثنائي ببوجدول بتاليخ 11 نوفد 9 
بالتعديالت  قربل  بتخاذ  تم   ،2929

بلتال ة :
 : بجتداع ة  تفويت حصص   -  1
من  بجتداع ة  حصة   799 تفويت 
لفائدة  بليابقين  بلشريكين  طرف 
بلت9وزي  بلحالي  بلوح د  بلشريك 

بلوح د  بملالك  ل صبح  ه بة  س دي 
ملجدوع حصص بلرأسدال بالجتداعي 
حصة   1999 لـ  ملهم   199.999

بجتداع ة ب 199 ملهم للحصة.
2 - تغ ي9 بلشكل بلقانوني للشركة 
ميؤول ة  ذبت  شركة  لتصبح 

محدومة بشريك وح د.
وبلتوق ع  بالتي ي9  سعهد   -  3
س دي  بلت9وزي  للي د  بالجتداعي 

بلتوق ع بالجتداعي  ه بة كدا يحدل 
بملنفرم ملدة غي9 محدمة.

تعديل بلقانون بألسا�صي وتح ينه.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلتجالي  بلسجل  بدكتب  بلقانوني 
بلضبط  كتابة  بدصلحة  بمللحق 
للع ون  بالبتدبئ ة  باملحكدة 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   29 بتاليخ 

.2929/2787
72 P

SOULAIMANE VOYAGE
SARL AU

تعديالت قانون ة
بلوبحد  بملياهم  قربل  إثر  على 
ملياهم   ،2929 أكتوار   22 بتاليخ 
 «SOULAIMANE VOYAGE» شركة
بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 
لأسدالها  بلبالغ  وبحد،  بدياهم 
199.999 ملهم وبلكائن مقرها : زنقة 
 ،1 حي  ط بلرملة   ،39 لقم  عبدة، 

بلع ون، تقرل :

ما  وهي  حصة   1.999 تفويت 
بوسلهام  بلي د  حصص  مجدوع 
بليع د لفائدة بلي د قاشة محدد 

عبد بلقدوس.
محدد  قاشة  بلي د  تع ين   -  2
عبد بلقدوس كديي9 وح د للشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بالع ون 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   4 بتاليخ 

.2929/2649
73 P

ERAC SUD
SARL AU

تعديالت قانون ة
بلوبحد  بملياهم  قربل  إثر  على 
ملياهم   ،2929 أكتوار   27 بتاليخ 
ذبت  شركة   «ERAC SUD» شركة 
بمليؤول ة بملحدومة بدياهم وبحد، 
ملهم   199.999 لأسدالها  بلبالغ 
مالس،   25 مدينة   : مقرها  وبلكائن 
بلع ون،   ،Tybe HE2  ،Y540 لقم 

تقرل :
ليشدل  بلشركة  نشاط  توس ع 

بألنشطة بلتال ة :
لجد ع  وبلدولي  بلوطني  بلنقل 

بليلع وبلبضائع من أي نوع.
نقل بلغي9.

بلنقل بمل 9م بلوطني وبلدولي ...بلخ
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بالع ون 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   4 بتاليخ 

.2929/2641
74 P

شركة مانجدنت كون س لتين أند أكاونت 
ش.م.م

شركة أفونيغ بيطون
ش.م.م

يوم  بتفاق  اص  عقد  بدوجب 
26 أكتوار 2929 قرل مياهدو شركة 

أفون غ ب طون ما يلي :
عن  بلشركة  لأسدال  زيامة 
بنيبة  بلجالي  بلحياب  طريق 

35.999.999 ملهم.
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بنيبة  بلرأسدال  وتخف ض 
34.999.999 ملهم.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13867 بلتجالية بالرااط تحت لقم 

بتاليخ 16 نوفد 9 2929.
75 P

CDG MAXI DURATION
صندوق تدبي9 أموبل مشت9كة

بملقر بالجتداعي : ساحة موالي 
بلحين عدالة بملامون ة - بلرااط

تغ ي9 بلتيد ة
تغ ي9 بلتيد ة :

بدقت�صى مدبوالت بتاليخ 13 يناير 
2929، قرل مجلس إمبلة شركة «س 
مؤسية  جييت ون»  كابيتال  ج  م 
 CDG MAXI» تيد ة  تغ ي9  بلتدبي9 
 FCP» أصبحت  بلتي   «DURATION

.«CKG BONDS
تدت بملصامقة على قانون بلتدبي9 
بملغي9 من طرف بله ئة بملغرا ة ليوق 
 2929 يول و   29 بتاليخ  بلرسام ل 

.GP/29982 تحت لقم
بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   11 بتاليخ 

.198459
من أجل بإليدبع وبلنشر

مؤسية بلتدبي9

76 P

CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL
 AVENUE DES FAR APPT N°1 C Y M (29

RABAT
TEL : 95377(5573
FAX : 0537795573

 RESTORE AUTOMOTIVE
MOROCCO

SARL
لقم 7  الج باب فاس، سال

بلسجل بلتجالي لقم 28291
بلجدع  مدبوالت  بدقت�صى 
 ( بتاليخ  بملنعقد  بالستثنائي  بلعام 
لقم  تحت  بملسجلة   ،2929 سبتد 9 
 6 بتاليخ   RE29299924(852946

أكتوار 2929، قرل ما يلي :

بملوبفقة على لفع لأسدال بلشركة 
 RESTORE AUTOMOTIVE
بدبلغ   MOROCCO SARL AU
5.999)4 ملهم مقتطعة من حياب 
بالحت اط ات للشركة : لي9تفع لأسدال 
ملهم إلى   15.999 بلشركة من مبلغ 
وفق  موزعة  ملهم   519.999 مبلغ 

برتي :
ب  بوعب د  أمين  بحدد  بلي د 
1799 حصة وادبلغ 179.999 ملهم.
بلي د موالي يوسف بإلسداع لي 
وادبلغ  حصة   1799 بإلملي�صي  

179.999 ملهم.
بلي د هشام نول بلدين ب 1799 

حصة وادبلغ 179.999 ملهم.
بليابع  بليامس،  بلفصل  تغ ي9 
بألسا�صي  بلقانون  من  وبلثامن 
وبلرأسدال  بالحصص  بملتعلقين 

بالجتداعي.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط لدى بملحكدة بلتجالية بالدبل 
 ،2929 أكتوار   1( بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 35253.
77 P

BERRY LAND
SARL

لأسدال يقدل ب 1.999.999 ملهم
بملقر بالجتداعي : تدالة شقة 3 عدالة 

3 إقامة مشاء هللا 5 حي بلوفاق
بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بتدالة 
بتاليخ 13  أغيطس 2929 وبملسجل 
بالرااط بتاليخ 5 نوفد 9 2929 تحت 
 OR24003  -0029182-2046، لقم
قرل بلجدع بلعام للشركة   RE 2929
 BERRY LAND بملحدومة بمليؤول ة 

ما يلي :
للشركة  بالجتداعي  بملقر  تحويل 
من تدالة شقة 3 عدالة 3 إقامة مشاء 
إقامة  تدالة،  إلى  بلوفاق  حي   5 هللا 

 يزلبن 2 عدالة Z بلطابق بألل�صي.
حصة   3999 بملصامقة على ت 9ع 
إلى  نامية أوحيين  من قبل بلي دة 

بلي د محدد لزين.
قبول شريك جديد.

بستقالة بمليي9 وإبربئه.
بزوتينة  بولغ ت  بلي د  تعين 

كديي9 وح د للشركة.
بلوح د  بالتوق ع  بلشركة  بلتزبم 

للي د بولغ ت بزوتينة.
تح ين بلقانون بألسا�صي.

ميائل مختلفة.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتدالة  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 
تحت لقم   ،2929 نوفد 9   1( بتاليخ 

.1443
78 P

NTS TECHNICS
SARL AU

في  بلعرفي  بلعقد  تسج ل  تاليخ 
19 نوفد 9 2929 بالرااط.

بالستشالبت   : بالجتداعي  بلهدف 
بلص انة  في  بملياعدة  بإلمبلية، 

وبلبحث.
لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 
فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

199 ملهم للحصة لشريك وح د.
 1999 سربجي  محدد  بلي د 

حصة.
من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.
زنقة بالشعالي بلشقة   14  : بملقر 

لقم 94 أكدبل بلرااط.
بلتي ي9 : محدد سربجي.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 
.147745

79 P

DAR AD-DAMANE FUND
صندوق تدبي9 أموبل مشت9كة

بملقر بالجتداعي : ساحة موالي 
بلحين عدالة بملامون ة، بلرااط

تغ ي9 مؤسية بإليدبع
وتحويل بملقر

بإليدبع  مؤسية  لتغي9  تبعا 
بلدبل  إلى  بلرااط  من  بملقر  وتحويل 
شركة  إمبلة  مجلس  قرل  بلب ضاء، 
س ذ ج كابيتال جييت ون، مؤسية 
بلتدبي9 بتاليخ 11 مالس )291، تغ ي9 
 DAR AD-DAMANE تدبي9  قانون 

.FUND

تدت بملصامقة على قانون بلتدبي9 
بملغي9 من طرف بله ئة بملغرا ة ليوق 

 ،2929 يول و   23 بتاليخ  بلرسام ل 

.GP299(3 تحت بملرجع

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

باملحكدة  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

نوفد 9   5 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929، تحت لقم 198269.
من أجل بإليدبع وبلنشر

مؤسية بلتدبي9

80 P

رشكة بروميال
ش م م

لأسدالها : 5.599.999 ملهم

ومقرها بالجتداعي في سال، لقم 137 

شالع زومي بطانة

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

م  م  ش  برويدال  شركة  مليي9ي 

 ،2929 سبتد 9   11 بتاليخ  بلتوث قي 

تم بالتفاق على بلتغي9بت بلتال ة :

عبد  بلشكري  بلي د  بستقالة 

«برويدال» ش  بلرحدان من بلشركة 

م م.

كديي9 للشركة.

تم تع ين بلي د بلشكري يوسف 

جانب  إلى  للشركة  جديد  كديي9 

وبلي د  بلدين  نول  بالزلق  بلي د 

بالزلق محدد بلصديق.

بالسجل  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نوفد 9   11 بتاليخ  بيال  بلتجالي 

2929، تحت لقم )3535.

81 P

RIHAMA ALUMINUM
SARL

حي بالندلس لقم 287 ت فلت

بجتداع  محاضر  بدقت�صى 

بتاليخ  بلعامية  غي9  بلعامة  بلجدع ة 

مالس   5 واتاليخ   291( يناير   21

 RIHAMA 2929، قرل شركاء شركة 

ALUMINUM SARL برأس مال قدله 

بلعدل ات  تنف ذ  ملهم   199.999

بلتال ة :
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نقل بملقر بلرئيس من ت فلت بلحي 

بالقتصاي لقم 36 إلى بلعنوبن بلتالي :

حي بالندلس لقم 287 ت فلت.

للشركة  بلقانوني  بلشكل  تحويل 

إلى شركة ذبت ميؤول ة محدومة.

ب ع 599 سهم مدلوكة للي د فاتح 

بلق لصالح بلي دة نشاط زهي9ة.

من بلنظام  و7   6 تعديل بملامتين 

بألسا�صي للشركة.

على  بلشركة  مال  لأس  توزيع 

بلنحو بلتالي :

فاتح طالق 599 حصة.

نشاط زهي9ة 599 حصة.

تع ين بلي د فاتح طالق وبلي دة 

نشاط زهي9ة ميي9ين للشركة ملدة غي9 

محدومة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ بالخدييات   بالبتدبئ ة 

 23 نوفد 9 2929، تحت لقم 1252.
من أجل بإليدبع وبلنشر

مؤسية بلتدبي9

82 P

S M DUCO
SARL AU

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة ذبت شريك وح د

بالرااط  عرفي  عقد  بدقت�صى 

تم وضع   ،2929 سبتد 9   39 بتاليخ 

ذبت  لشركة  بألسا�صي  بلقانون 

شريك  ذبت  بملحدومة  بمليؤول ة 

وبحد.

بلخصائص بلتال ة :

 S M  : بالجتداع ة  بلتيد ة 

.DUCO SARL AU

لوبزم  بائع   : بالجتداعي  بلهدف 

بإلصالح.

مروج عقالي.

أعدال مختلفة وبلتجالة بلعامة.

: تجزئة والم زعي9  بملقر بالجتداعي 

بلعومة  عين   136( عدالة   1 محل 

تدالة.

بملدة بالجتداع ة : )) سنة ببتدبء 

من تاليخ تأسييها.

 199.999  : بالجتداعي  بلرأسدال 

ملم موزعة على 1999 حصة من فئة 

199 ملهم للحصة وزعت كدا يلي :

 1999 حدبمي  محدد  بلي د 

حصة.

بلينة بالجتداع ة : تبدأ من فاتح 

يناير إلى 31 مسيد 9 من كل سنة.

محدد حدبمي  بلي د   : بلتي ي9 

ميي9ب للشركة ملدة غي9 محدومة.

تم إيدبع بلسجل بلتجالي بدكتب 

بتدالة  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   ،2929 نوفد 9   5 بتاليخ 

.13118(

83 P

STE SOMALMINE
SARL

لأسدالها : 199.999 ملهم

زنقة بلبطربء م دلت

تأسيس شركة
في  محرل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

 ،2929 نوفد 9   2 بتاليخ  م دلت 

وضع بلقانون بألسا�صي لشركة ذبت 

ميؤول ة محدومة تحدل بسم شركة 

SOMALMINE SARL  صائصها 

كالتالي :

غرض بلشركة : بستغالل بملناجم 

وبملعامن.

بلبطربء  زنقة   : بلرئي�صي  بملقر 

م دلت.

يوم  من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

تسج لها في بلسجل بلتجالي.

 199.999  : بالجتداعي  بلرأسدال 

حصة مبلغ   1999 ملهم ينقيم إلى 

كل حصة 199 ملهم.

إمبلة بلشركة : ستيي9 بلشركة من 

طرف بلي د ملوكي بحدد.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نوفد 9   1( بالبتدبئ ة م دلت بتاليخ 

 2929/185 لقم  تحت   ،2929

بالسجل بلتجالي لقم 2521.

84 P

 AGENCE BLUEKEY
IMMOBILIERE

SARL AU
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بالرااط في 2 نوفد 9 2929 تم إنشاء 
محدومة  ميؤول ة  ذبت  مؤسية 

بشريك وح د بالخصائص بلتال ة :
 AGENCE BLUEKEY

. IMMOBILIERE SARL A
لأسدال بلشركة : 19.999 ملهم.

سع د  إقامة   : بلشركة  عنوبن 
حجي  لقم 651 طريق بلقن طرة، سال.

هدف بملؤسية :
عقالبت أو عدل ات عقالية أ رى 

)شربء وا ع).
بمليي9 بنيس نييبي محدد.

بلضريبة بملهن ة لقم 6)4934)2.
 3234( لقم  بلتجالي  بلسجل 

باملحكدة بالبتدبئ ة بيال.
85 P

STE MD GARDIEN
SARL AU

بلعامي  بلغي9  بلعام  بلجدع  قرل 
 2929 أغيطس   27 بتاليخ  بملنعقد 
ذبت  شركة  كالميان،  م  م  لشركة 
وح د  بشري  بملحدومة  بمليؤول ة 

لأسدالها 19.999 ملهم.
مقرها بالجتداعي : لقم )8 زنقة 5 
حيون بلطابق بلثاني سان ة بندبووم 

س دي مو�صى سال ما يلي :
بعد بملوبفقة على تقرير بملصفي، 

تقرل إنهاء عدل ة بلتصف ة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نوفد 9   1( بتاليخ  بيال  بالبتدبئ ة 

2929، تحت لقم 3)353.
86 P

ROCAFER
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 
تم   ،2929 سبتد 9   21 في  بالرااط 
ميؤول ة  ذبت  مؤسية  إنشاء 

محدومة بالخصائص بلتال ة :

.ROCAFER SARL : بلتيد ة

 199.999  : بلشركة  لأسدال 

ملهم.

ل 9بهدة  موبل   : بلشركة  عنوبن 

عدول أبو قنامل سال.

هدف بملؤسية : مقاول في مجال 

بلبناء.

بمليي9بن : عوبت محدد.

بجريف محدد.

بلضريبة بملهن ة لقم 391116)2.

 3233( لقم  بلتجالي  بلسجل 

باملحكدة بالبتدبئ ة بيال.

87 P

CONFORT CAFE
SARL AU

في  محرل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

نظام  تكوين  تم   ،2929 نوفد 9   13

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  أسا�صي 

وح د  شريك  ذبت  بملحدومة 

 صائصها كالتالي :

.CONFORT CAFE : بلتيد ة

بلهدف : تدالس بلشركة بألهدبف 

بلتال ة :

مقهى، مطعم، مدول حفالت.

مخ زة، معجنات، ب تزب.

تقديم بلخدمات.

بلشقة بالطابق   : بملقر بالجتداعي 

 (4 بلعدالة   5 لقم  بلوبقع ب  بألول 

زنقة نابولي بملح ط بلرااط.

 199.999  : لبس بملال بالجتداعي 

حصة ق دة   1999 ملهم مقيم إلى 

كل وبحدة 199 ملهم.

تم تع ين بلي دة م نة   : بلتي ي9 

بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة  ميتي9ي 

كديي9ة   A772853 لقم  بلوطن ة 

وح دة للشركة وملدة غي9 محدومة.

وضع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلضبط  كتابة  لدى  بلقانوني  بمللف 

باملحكدة بلتجالية بالرااط تحت لقم 

بلسجل بلتجالي 147753.

88 P
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 STE CIVILE IMMOBILIERE

NADIA - «SINAD«

 AU CAPITAL SOCIAL DE

1.000.000 DHS

 129/SIEGE SOCIAL : 118

 ANGLE BOULEVARD

 MOHA OU HAMOU ET

 RUE MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

IF : 01067049

بلعام  بلجدع  مدبوالت  بدقت�صى 

 ،2929 سبتد 9   21 بتاليخ  بلعامي 

وبفق بلشركاء على ما يلي :

تفويت )4 حصة من طرف بلي د 

كريم بن لفق ه لفائدة مؤسية بن 

لفق ه وأبنائه.

تفويت 59 حصة من طرف بلي د 

مصطفى بن لفق ه لفائدة مؤسية 

بن لفق ه وأبنائه.

طرف  من  وبحدة  حصة  تفويت 

بلي د كريم بن لفق ه لفائدة بلي د 

محدد بليطايب.
بلقانون  من   7 بلفصل  تغ ي9 

بألسا�صي.

بعتدام بلقانون بألسا�صي للشركة.

90 P

 STE CIVILE IMMOBILIERE

SAHRAOUIA
 AU CAPITAL SOCIAL DE

1.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 76 RUE DES

OULED ZIANE CASABLANCA

IF : 01068296

بلعام  بلجدع  مدبوالت  بدقت�صى 

 ،2929 سبتد 9   21 بتاليخ  بلعامي 

وبفق بلشركاء على ما يلي :

تفويت )4 حصة من طرف بلي د 

كريم بن لفق ه لفائدة مؤسية بن 

لفق ه وأبنائه.

تفويت 59 حصة من طرف بلي د 

مصطفى بن لفق ه لفائدة مؤسية 

بن لفق ه وأبنائه.

طرف  من  وبحدة  حصة  تفويت 
بلي د كريم بن لفق ه لفائدة بلي د 

محدد بليطايب.
بلقانون  من   7 بلفصل  تغ ي9 

بألسا�صي.
بعتدام بلقانون بألسا�صي للشركة.
91 P

 STE CIVILE IMMOBILIERE
MAJDA

 AU CAPITAL SOCIAL DE
100.200 DHS

 SIEGE SOCIAL : 34 BOULEVARD
OMAR IDRISSI CASABLANCA

بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بلعام  بلجدع  قرل   ،2929 22 يون و 

بالستثنائي ما يلي :
أم نة  بملرحومة  وفاة  عن  بعالن 
بلعقالية  بالشركة  شريكة  الغربلي 
 ،2929 ف 9بير   2 بتاليخ  «ماجدة» 

وتوزيع أسهدها على ولثتها.
بلقانون  من   6 بلفصل  تعديل 
بألسا�صي للشركة بملتعلق بالحصص 
بألسا�صي  بلقانون  من   7 وبلفصل 

للشركة بملتعلق برأس بملال.
بألسا�صي  بلقانون  تحديث 

للشركة.
92 P

STE SOGEFICOM

GENERAL SURVEY
SARL AU 

بلعامة  بلجدع ة  قربل  بدقت�صى 
بلغي9 بلعامية بملنعقدة يوم 12 أكتوار 
 GENERAL SURVEY لشركة   2929
ومقرها بالجتداعي ساحة   SARL AU
بلثاني  بلطابق   16 لقم   2 بلحين 

بلربشدية.
تحويل بملقر بالجتداعي إلى بلعنوبن 
برتي : لقم 76 شالع محدد بلخامس 

بملدينة بلجديدة صفرو.
تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكدة 
لقم  تحت  بالربشدية  بالبتدبئ ة 
2929/342 بتاليخ )1 نوفد 9 2929.
93 P

HOSPITALITY EXPERTS
SARL AU

تأسيس شركة
في  مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

3 نوفد 9 2929 بالرااط قد تم وضع 

تحدل  لشركة  بألسا�صي  بلقانون 

بلخصائص بلتال ة :

 HOSPITALITY  : بلتيد ة 

.EXPERTS SARL AU

ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 

بمليؤول ة بملحدومة بشري وح د.

بالستشالة   : بالجتداعي  بلهدف 

بلفندق ة.

ملهم   19.999  : لأسدال بلشركة 

مقيدة إلى 199 حصة من فئة 199 

ملهم للحصة بلوبحدة.

بندنصول  بلرحدان  عبد  بلي د 

199 حصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

ببو بكر بلصديق   21 لقم   : بملقر 

شقة 8 أكدبل، بلرااط.

بمليي9 : عبد بلرحدان بندنصول.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

.198754

 147765 بلتجالي  بلسجل  لقم 

باملحكدة بلتجالية بالرااط.

94 P

HSN ARCHITECTURE
SARL AU

حل بلشركة
بالرااط  مؤلخ  محضر  بدقت�صى 

للجدع   ،2929 يون و   23 بتاليخ 

 HSN لشركة  بالستثنائي  بلعام 

ARCHITECTURE SARL AU شركة 

بشريك  محدومة  ميؤول ة  ذبت 

وح د لأسدالها 29.999 ملهم.

شالع   15  : بالجتداعي  مقرها 
أكدبل بلرااط،   13  4 بألبطال شقة 
سجلها بلتجالي 5)1232، تم بإلقربل 

على ما يلي :
حل بلشركة وميا.

بلحي ني  فاطمي  بلي دة  تع ين 
مصف ة للشركة.

كدحل  بلشركة  مقر  تحديد 
للتصف ة.

مكتب  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 
2929، تحت لقم  21 سبتد 9  بتاليخ 

.196(4(
95 P

DECORNER.ma20
SARL

بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 
قد تأسيت شركة   2929 أكتوار   6

وبلتي تحدل بلخصائص بلتال ة :
DECORNER.ma29 : بلتيد ة

SARL
ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 

ميؤول ة محدومة.
وشربء  ب ع   : بالجتداعي  بلهدف 
وتوزيع جد ع أموبت بملائدة ومنتجات 

بلطبخ وبلديكول وبألثاث.
لأسدال بلشركة : 19.999 ملهم.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 
31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدء من تاليخ بلتسج ل.
بملقر بالجتداعي : 16 مركز بلتجالي 
بليامس  محدد  شالع  برييت ج 

سوي�صي بلرااط.
بلتي ي9 : أن طت مهدة بلتي ي9 إلى 
بلي دة لا عة بلغربي وبلي دة مريم 

بكي9 لفت9ة غي9 محدومة.
بالسجل  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلتجالي 

بالرااط.
لقم بلسجل بلتجالي : )14779.

96 P
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CHEMEL - TRANS
SARL

حي بلهناء 2 زنقة 33 لقم بلدبل 13 

بلطابق بألول طريق بلعوبمة طنجة

بلسجل بلتجالي : 7613

بستقالة ميي9
تعين ميي9ة

بلعام  بلجدع  قربل  بدقت�صى 

بالستثنائي بملؤلخ بطنجة في 18 يول و 
تقرل  بملذكولة أعاله  للشركة   2929

ما يلي :

بلي د  بستقالة  وقبول  معرفة 
كديي9  مهامه  من  بل 9بق  لضوبن 

للشركة.

بدسعة  بخات  بلي دة  تع ين 

بلياكنة بتعاون ة بلحك م زنقة زناتة 

طنجة كديي9ة   17 عدالة س شقة 

للشركة وذلك ملدة غي9 محدومة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بطنجة  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

تحت   ،2929 أغيطس   18 بتاليخ 
لقم 233145.

97 P

STE FIKAMED SARL

MOHAMMED KACHI 

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

TEL/FAX : 0539713784-0661073574

TETOUAN

STE ARCHI YASI KARIM
SARL AU

لبسدالها : 199.999 ملهم

بلعنوبن : إقامة بلحدامة بشالع 

محدد بلخامس شقة لقم 28 طنجة
لقم بلسجل بلتجالي : 197361

عقد بلتأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

بطنجة   2929 يول و   29 بتاليخ 

بالخصائص  تتديز  شركة  تأسيت 

بلتال ة :

 STE تيد تها  أو  بلشركة  عنوبن 

.ARCHI YASIN KARIM SARL AU

بلشركة   : بلشركة  أغربض 

تأسيت لألغربض بلتال ة :

بلهندسة بملعدالية.

إقامة  مقرها   : بالجتداعي  بملقر 
بلحدامة بشالع محدد بلخامس شقة 

لقم 28 طنجة.
من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

بلتسج ل بالسجل بلتجالي.
 199.999 في  محدم   : بملال  لأس 
ملهم، ويدثل 1999 حصة بجتداع ة 
بق دة 199 ملهم للحصة مفوتة كدا 

يلي :
 1999 بلي د عبد بلكريم ياسين 

حصة بجتداع ة.
بلكريم  عبد  بلي د   : بلشركاء 
 35 ياسين بملق م بشالع أكنول لقم 

تجزئة مون ا بملحنش 92 تطوبن.
بلتي ي9 : بلشركة ميي9ة من طرف 
بشالع  بملق م  ياسين،  بلكريم  عبد 
تجزئة مون ا بملحنش   35 أكنول لقم 

92 تطوبن.
بألول  في  يبدأ   : بملحاسبي  بلعام 
31 من شهر  من شهر يناير وينتهي في 

مسيد 9.
بالحت اط  لتكوين   5%  : بأللااح 

بلقانوني وبلباقي موزع بين بلشركاء.
بالسجل  بلشركة  تق  د  تم 
بتاليخ   197361 بلتجالي تحت لقم 
كتابة  لدى   2929 أغيطس   1(

بلضبط باملحكدة بلتجالية بطنجة.
98 P

LA MEULE
SARL

لبسدالها : 159.999 ملهم
مقرها بالجتداعي : حي بليالم 

تقي م لقم 11 بيربك لقم 1 سال
بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 
 2929 مالس   2 بتاليخ  بالستثنائي 

.LA MEULE SARL لشركة
قرل ما يلي :

قرل بلجدع بلعام بالستثنائي نقل 
بملرحوم  يدلكها  كان  بلتي  بلحصص 
عبد بملغ ت بن عبد بليالم إلى ولتثه 

طبقا لشهامة باللبثة.
26 حصة البنه عامل و26 حصة 
حصة البنته هند  البنه محدد و13 

و19 حصص لزوجته لجاء بلت9يكي.

بنعبد  بلهام  بلي دة  بعطاء 
بليالم مجدوع بلحصص بلتي تدلكها 
إلى بلي د عامل بنعبد بليالم وهي 

75 حصة من فئة 1999 ملهم.
بلت9يكي  لجاء  بلي دة  تع ين 
بليالم  بنعبد  هند  وبلي دة 
كديي9تان  للشركة ملدة غي9 محدومة.
تعديل بلقانون بألسا�صي للشركة 

على إثر بلتغ ي9بت بملذكولة.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط لدى بملحكدة بلتجالية بيال 
تحت لقم   ،2929 أكتوار   1( بتاليخ 

.35247
99 P

SELKANA
شركة محدومة بمليؤول ة
لأسدالها : 19.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : مركز بلتجالي 
زهوة محل لقم 5 بلرااط

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 
23 مسيد 9  بالستثنائي بملؤلخ بتاليخ 

)291، قرل ما يلي :
وذلك  للشركة  بألوبن  قبل  حل 

ببتدبء من 23 مسيد 9 )291.
بليالمي  عامل  بلي د  تع ين 

كدصفي للشركة.
بإلمبلي  بلحي  بلحول  زنقة   33

بلرااط مقر بلتصف ة.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 
 ،2929 ف 9بير   26 بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم 194584.
100 P

MAIA GENERAL TRADING
SARL

بنهاء بلتصف ة
بالستثنائي  بلعام  بلجدع  قرل 
 ،2929 سبتد 9   39 بتاليخ  بملنعقد 
 MAIA بلشركة  تصف ة  إنهاء  تم 
 GENERAL TRADING SARL

لأسدالها 199.999 ملهم.
إنهائ بلتصف ة.

إبربء ذمة بملصفي.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتدالة  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 
لقم  تحت   ،2929 نوفد 9   17 يوم 

.1428
101 P

 STE MUSTAFA’S
PACKAGING

SARL
بالرااط  حرل  عرفي  عقد  حيب 
تدت   ،2929 أكتوار   1( بتاليخ 
بألسا�صي  بلقانون  على  بملصامقة 

للشركة ذبت بلخصائص بلتال ة :
 STE  : بالجتداع ة  بلتيد ة 

.MUSTAFA’S PACKAGING
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

ميؤول ة محدومة.
بلهدف بالجتداعي : مقاول بلتعبئة 

وبلتغل ف.
 6 117 أمل  : لقم  بملقر بالجتداعي 

حي بلفتح ح ي م بلرااط.
ملهم   199.999  : بملال  لأس 
بجتداع ة  حصة   1999 إلى  موزعة 
من فئة 199 ملهم، محرلة نقدب وهي 

موزعة كارتي :
 599 زوهي9  بلصطفى  بلي د 

حصة.
بلي دة مريم بلدويب 599 حصة.

بملدة : )) سنة بعد بلتأسيس.
تع ين بلي د بلصطفى   : بلتي ي9 
غي9  ملدة  للشركة  كديي9  زوهي9 

محدومة.
باملحكدة   : بلقانوني  بإليدبع 
لقم  تحت  بالرااط  بلتجالية 

.RC147627
102 P

MULTI SERVICE SABBAH
SARL

تأسيس شركة
بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
تم  بالصخي9بت،   2929 21 أكتوار 
لشركة  بلتأسي�صي  بلقانون  وضع 

محدومة بمليؤول ة :
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 MULTI SERVICE  : بلتيد ة 
.SABBAH SARL

 : بلصربف   : بالجتداعي  بلهدف 
مدير شركة وك ل بالعدولة.

تجزئة   4( ب   : بالجتداعي  بملقر 
 -  2 لقم  محل  صباح  بليالم 

بلصخي9بت، تدالة.
مدة بلشركة : )) سنة.

 199.999  : بالجتداعي  بلرأسدال 
حصة من   1999 إلى  ملهم مقيدة 
بلوبحدة  للحصة  ملهم   199 فئة 

بكتتبت وحرلت كلها من طرف :
بلي د سع د بلرزيني 599 حصة.
بلي د عزيز بوجنان 599 حصة.
بلتي ي9 : بلي د سع د بلرزيني.

بلينة بالجتداع ة : من فاتح يناير 
إلى 31 مسيد 9 من كل سنة.

بلضبط  بكتابة  بإليدبع  تم 
باملحكدة بالبتدبئ ة بتدالة بتاليخ 23 

نوفد 9 2929، تحت لقم 131327.
103 P

جيرام
ش م م

لأسدالها : 225.999.999 ملهم
مقرها : قطاع 11 بلوك ك 7  لقم 28 
زنقة بلشي9ون ا حي بلرياض، بلرااط

حل بلشركة
بلعامي  بلغي9  بلعام  بلجدع  إن 
 2929 أكتوار   12 بتاليخ  بملنعقد 
لشركة جي9بم ش م م مقرها، قطاع 
11 بلوك ك 7 لقم 28 زنقة بلشي9ون ا 
لأسدالها  بلرااط،  بلرااض،  حي 
وبملسجلة  ملهم   225.999.999
بالسجل بلتجالي تحت لقم 51.675 

بالرااط.
قد قرل :

شركة  شرط  أو  ق د  مون  حل 
جي9بم ش م م وذلك ببتدبء من تاليخ 
بلي دة  وتع ين   2929 أكتوار   12
و  ت  ب  صاحبة  بلتون�صي  ح اة 
وقد  للشركة  كدصف ة   A19124
بقطاع  بلشركة  تصف ة  مكان  حدم 
11 بلوك ك 7 لقم 28 زنقة بلشي9ون ا 

حي بلرياض.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم  وقد 

بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  كتابة 

 ،2929 نوفد 9   24 بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم )19876.

104 P

بئتدان ة أسفال كونياي

شقة لقم 4 جنان بلنهضة 1 بلرااط

بلهاتف : 769)953772

بلهاتف بلنقال : 9662744337

UNIVERSITY OPTIC
SARL AU

لأسدال : 19.999 ملهم

بلعنوبن : 6 زنقة سوسة حيان 

بلرااط

تغ ي9بت في بلشركة
بالستثنائي  بلعام  بلجدع  إطال  في 

 UNIVERSITY OPTIC SARL لشركة

AU بملنعقد بتاليخ 28 سبتد 9 2929، 

بلتغ ي9بت  وااإلجداع  بألعضاء  قرل 

بلتال ة :

ميي9  وتع ين  بمليي9  بستقالة 

جديد :
قبول  باالجداع  بألعضاء  قرل 

مريم  بلي دة  بمليي9ة  بستقالة 

 (A64328( لقم  ط  و  )ب  بنشاوي 

)ب و  وتع ين بلي دة ل لى بالملي�صي 

ط لقم A774354) ميي9ة للشركة.

بألسا�صي  بلقانون  تحديث 

للشركة :

بلجديدة  بلتعديالت  مربعاة  مع 

للشركة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نوفد 9   23 يوم  بالرااط  بلتجالية 

2929، تحت لقم 198719.

بلسجل بلتجالي لقم )7256.

105 P

AWRABA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

بتاليخ عرفي  عقد   بدقت�صى 

 28 أكتوار 2929، تم تأسيس شركة 

محدومة  صائصها  ميؤول ة  ذبت 

كالتالي :

.AWRABA : بلتيد ة
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

ميؤول ة محدومة.
قاعة  مقهى،   : بلهدف بالجتداعي 

شاي، تنظ م حفالت.
بلياق ة  شالع   : بالجتداعي  بملقر 
بطانة   24 زنقة بلكوفة لقم  بلحدربء 

سال.
 199.999  : بلشركة  لأسدال 

ملهم.
بلي د محدد بلدو 599 حصة.
بلي د أسامة سعلى 599 حصة.

بملدة : )) سنة.
تم تع ين بلي د محدد   : بلتي ي9 
لقم  بلوطن ة  لبطاقة  بلحامل  بلدو 
غي9  ملدة  للشركة  ميي9ب   A41((35

محدومة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نوفد 9   1( بتاليخ  بيال  بالبتدبئ ة 

2929، تحت لقم 755.
بالسجل  بلشركة  تسج ل  تم 
بيال  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلتجالي 
تحت لقم   ،2929 نوفد 9   1( بتاليخ 

.32355
106 P

AIMCAP
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
11 نوفد 9 2929، تم تأسيس شركة 
محدومة  صائصها  ميؤول ة  ذبت 

كالتالي :
.AIMCAP : بلتيد ة

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 
ميؤول ة محدومة.

وس ط  تحويل بألموبل،   : بلهدف 
مالي.

موالي  شالع   : بالجتداعي  بملقر 
21 سال  91 متجر لقم  لش د ب م ج 

بلجديدة.
 199.999  : بلشركة  لأسدال 

ملهم.
 499 بشكي9بت  حدزة  بلي د 

حصة.
 499 بشكي9بت  جهان  بلي دة 

حصة.

 299 بشكي9بت  محدد  بلي د 

حصة.

بملدة : )) سنة.

تم تع ين بلي د محدد   : بلتي ي9 

بلوطن ة  لبطاقة  بلحامل  بشكي9بت 
لقم SH(565 ميي9ب للشركة ملدة غي9 

محدومة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نوفد 9   1( بتاليخ  بيال  بالبتدبئ ة 

2929، تحت لقم 756.

بالسجل  بلشركة  تسج ل  تم 

بيال  بالبتدبئ ة  للدحكدة  بلتجالي 

تحت لقم   ،2929 نوفد 9   1( بتاليخ 

.32357

107 P

DARAA LUBRIFIANT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

بشريك وح د

بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

2929، تم تأسيس شركة  23 أكتوار 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د  صائصها كالتالي :

 DARAA  : بلتيد ة 

.LUBRIFIANT

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

تشح م  زيوت  موزع   : بلهدف 

بلي البت.

زنقة  بلقن طرة   : بالجتداعي  بملقر 
286 لقم 37 أفكا.

 199.999  : بلشركة  لبسدال 

ملهم.

 1999 عال  بيت  ببربه م  بلي د 

حصة.

بملدة : )) سنة.

بلتي ي9 : تم تع ين بلي د ببربه م 

بيت عال بلحامل لبطاقة بلوطن ة لقم 

غي9  ملدة  للشركة  ميي9ب   PB6(862

محدومة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 11 بتاليخ  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 

نوفد 9 2929، تحت لقم )387.
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بالسجل  بلشركة  تسج ل  تم 
بالبتدبئ ة  للدحكدة  بلتجالي 
 ،2929 نوفد 9   11 بالقن طرة بتاليخ 

تحت لقم 57117.
108 P

FIDUCIAIRE T Z MISSION ET CONSEIL

S M B USINAGE
SARL AU

تأسيس رشكة ذ م م ش و
تاسيس  تم  بدقت�صى عقد عرفي 
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ش ذ 

م م ش و.
 S M B  : بالجتداعي  بللقب 

.USINAGE SARL AU
بلشريك وبملياهم :

و ط  بملصطفى صالح ب  بلي د 
AD57937 ب 1999 سهم.

بمليي9 بلوح د : بملصطفى صالح.
لأس بملال : 199.999 ملهم.
بلنشاط : منشآت معدن ة.

بملدة : )) سنة.
موبل  لألعدال  ولشة   : بلعنوبن 

أوالم عامر عين عت ق تدالة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نوفد 9   29 بتاليخ  بتدالة  بالبتدبئ ة 
بلتجالي  بلسجل  لقم  تحت   ،2929

.131323
109 P

 BOULANGERIE ET
PATISSERIE ZEMMOUR

SARL AU
لأسدال : 89.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : 9)5 حي بالندلس
بلطالئ  بلعام  بلجدع  إثر  على 
لشركة   2929 يول و   23 بتاليخ 
 BOULANGERIE ET PATISSERIE
مقرها   ،ZEMMOUR SARL AU
بألندلس  حص   5(9 بالجتداعي 

ت فلتتقرل ما يلي :
بلخضر  ب ع   : نشاط  بضافة 
بملنتوجات  ب ع  بالجدلة،  وبلفوبكه 
بلحل ب  ب ع  بالجدلة،  بلغذبئ ة 

ومشتقاته بالجدلة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بالخدييات  بالبتدبئ ة 

19 نوفد 9 2929، تحت لقم )123.

110 P

STE ERRIDITRAVE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لبسدالها : 599.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : لقم 82 حي بلبام 

وبملاس بلخدييات

بدقت�صى عقد عرفي بالخدييات 

بتاليخ 14 أكتوار 2929، تم تأسيس 

قانون شركة ذبت بملوبصفات بلتال ة: 

.STE ERRIDITRAVE : بلتيد ة

بملوضوع : أشغال مختلفة وبلبناء، 

بملتاجرة، ب ع لوبزم بلبناء بالتقي ط، 
مجزئ  بالتقي ط،  بلعقاقي9  ب ع 

بأللب�صي بلعقالية.
بملقر بالجتداعي : لقم 82 حي بلبام 

وبملاس بلخدييات.

بملدة : )) سنة,

بلتي ي9 : بلي د عبد هللا بلركي.
لأسدال بلشركة : 599.999 ملهم 

ق دة  من  حصة   5999 إلى  مقيدة 

199 ملهم وهي مقيدة كالتالي :

 2599 بلركي  هللا  عبد  بلي د 

حصة.

بلي د محدد بلركي 2599 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : بملال ة  بلينة 

يناير إلى 31 مسيد 9.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

بتاليخ   1242 بالخدييات تحت لقم 

19 نوفد 9 2929.

111 P

شركة القشاعي
ش م م

حي بلنهضة 1 شالع محدد بلخامس 

عدالة لقم 22 شقة لقم 8 تدالة

شركة محدومة بمليؤول ة
لأسدالها : 199.999 ملهم

 19 بدقت�صى محضر مؤلخ ب وم 

يناير 2929 للجدع بلعام بلغي9 بلعامي 

لأسدالها  م  م  ش  بلقشاعي  لشركة 

بالجتداعي  مقرها  ملهم،   199.999

شالع محدد بلخامس   1 حي بلنهضة 

عدالة لقم 22 شقة لقم 8 تدالة.

على  بتوبلي  باإلجداع  بإلقربل   تم 

ما يلي :

ب ع حصص : باع بلي د بسداع ل 

بلقشاعي جد ع حصصه 299 حصة 

ما  أي  بلقشاعي  بشركة  بملوجومة 

قدله 29.999 ملهم إلى بلي دة لجاء 

بلقشاعي.

يونس  بلي د  باع   : ب ع حصص 

بلقشاعي جد ع حصصه 299 حصة 

ما  أي  بلقشاعي  بشركة  بملوجومة 

قدله 29.999 ملهم إلى بلي دة لجاء 

بلقشاعي.

لتصبح مجدوع بلحصص كالتالي :

محدد بلقشاعي 699 حصة.
لجاء بلقشاعي 499 حصة.

بلقانون  من  و7   6 بملامة  تغ ي9 

بألسا�صي للشركة.

بلقشاعي  لجاء  بلي دة  تع ين 

تغي9  بذلك  للشركة  جديدب  ميي9ب 

بألسا�صي  بلقانون  من   14 بلبند 

للشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 

 ،2929 سبتد 9   15 بتاليخ  بتدالة 

تحت لقم 3639.

112 P

 GROUPE SCOLAIRE شركة

AL JAZARI EDUCATION

PRIVE
ش.م.م

1، زنقة بلجرف، حي بلفرح، قطاع 

4، قرية والم مو�صى، بحصين سال

تع ين ميي9 مشالك
بلعام  بلجدع  ملحضر  تبعا 

 7 يوم  بيال  بملؤلخ  بلعامي  بلغي9 

شركة  شركاء  قرل   ،2929 أكتوار 

 GROUPE SCOLAIRE AL JAZARI

EDUCATION PRIVE ش.م.م ما يلي:

مامولو،  كناط  بلي د  تع ين 
 1(57 سنة  مزمبم  مال ة  جني ة 
لقم  بالرااط  يقطن  بدالي  بي بي 
بلنهضة  حي  بوليكا،  زنقة   ،387
لقم  بإلقامة  لبطاقة  حامل  بضافي، 
لشركة  كديي9 مشالك   A99537(L
 GROUPE SCOLAIRE AL JAZARI
EDUCATION PRIVE ش.م.م ببتدبء 
من 7 أكتوار 2929 ملدة غي9 محدومة 

وبملوبفقة عليها.
من   15 للدامة  بملت9تب  بلتعديل 

بلقانون بألسا�صي.
بإليدبع بلقانوني : تم لدى بملحكدة 
بإلبتدبئ ة بيال يوم 17 نوفد 9 2929 

تحت لقم 7)353.
113 P

ACTWELL
شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

بشريك وبحد
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
 1( 2929 وبملسجل في  12 أغيطس 
تأسيت  بالرااط   2929 أغيطس 

بلشركة ذبت بلخصائص بلتال ة :
ميؤول ة  ذبت  شركة   : بلشكل 

محدومة بشريك وبحد.
بلهدف بإلجتداعي : 

بإلستشالبت بإلمبلية )بإلستشالبت 
وبلتيويق في قطاع بألموية).

 199999.99  : بلشركة  لأسدال 
حصة   1999 إلى  مقيدة  ملهم 
199 ملهم للحصة  إجتداع ة بق دة 

موزعة كدا يلي :
لعلو محدد 1999 حصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي.

بلينة بملال ة : من فاتح يناير إلى31 
مسيد 9  من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل .
شقة   39 إقامة   : بملقر بإلجتداعي 
بلوك لي  بحدد  موالي  زنقة   8 لقم 

حيان بلرااط.
بلتحالي  بالسجل  بلتق د  لقم 

.147557
114 P



16903 الجريدة الرسميةعدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929) 

 SOCIETE MPROVE MEDIA
& CONSULTING

شركة محدومة بمليؤول ة
لأسدالها : 19.999.99 ملهم

بملقر بإلجتداعي : شقة لقم 12 جبل 
بلع ا�صي بلطابق بألول أكدبل بلرااط
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
شركاء  قرل   2918 مالس   7 بتاليخ 
 MPROVE MEDIA & شركة 
محدومة  شركة   CONSULTING

بمليؤول ة ما يلي :
تغ ي9 عنوبن بلشركة إلى بلعنوبن  
لقم  و19،   ( بلطابق  شقة مزموجة 
 (9 لقم  بمللكي  بلجيش  شالع   28

بلدبلبلب ضاء.
بلقانون  من   5 بلفصل  تعديل 

بألسا�صي.
بملصامقة على بلص غة بلجديدة 

للقانون بألسا�صي للشركة.
باملحكدة   : بلقانوني  بإليدبع  تم 
نوفد 9   23 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929، تحت لقم 198716.
 115 P

 PELINSOULA
SARL AU

 حل ميبق للشركة
بملؤلخ  بلعرفي  بلعقد  بدقت�صى 
بلحل  تم   2929 يناير   23 بتاليخ 
 PELINSOULA لشركة  بمليبق 
كدصفي  بلعدالي  كريم  وتيد ة 

للشركة.
كدا تم تع ين مقر تصف ة بلشركة 

5 حي بالندلس حي بليالم سال.
ولقد تم بلوضع بلقانوني باملحكدة 
أغيطس   6 بتاليخ  بيال  بإلبتدبئ ة 

2929 تحت بلرقم 34824.
116P

 PELINSOULA
SARL AU
 تصف ة

وتقرير  بلعرفي  بلعقد  بدقت�صى 
أغيطس   27 في  بملسجالن  بملصفي 
شركة  تصف ة  تم  بالرااط   2929

.PELINSOULA
باملحكدة  بإليدبع  تم  ولقد 
 12 بتاليخ  بيال  بإلبتدبئ ة 

أكتوار2929 تحت بلرقم 35212.
117 P

ASSURANCE AL FAHD
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

بشريك وبحد
لقم 49 زنقة عبد بملومن حيان 

بلرااط
بإلستثنائي  بلعام  بلجدع  إثر  على 
تقرل   2929 أكتوار  فاتح   بتاليخ 

ما يلي :
حذف بملوضوع بإلجتداعي بلتالي: 

وك ل تأم نات.
تأك د بملوضوع بإلجتداعي بلتالي:

وس ط تأم نات.
وقد تم بإليدبع بلقانوني باملحكدة 
بلتجالية بالرااط يوم 4 أكتوار2929 

تحت لقم 197666.
118 P

ABD MEDICAL CARE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

محل لقم 3 لياض بزنس سنت9، 148 
شالع مهدي بن بركة بلرياض بلرااط

بإلستثنائي  بلعام  بلجدع  إثر  على 
ما  تقرل   2929 أكتوار  فاتح  بتاليخ 

يلي :
مجدوع  من  حصة   299 تفويت 
 DDM HEAL بلشركة  حصص 

.SHASU لفائدة شركة THCARE
مجدوع  من  حصة   299 تفويت 
 DDM HEAL بلشركة  حصص 
بدسعة  بلي دة  لفائدة   THCARE

ومغي9ي بملي�صي.
بلقانوني  بإليدبع  تم  وقد 
يوم بالرااط  بلتجالية   باملحكدة 
 14 أكتوار2929 تحت لقم 197665.
119 P

ABD MEDICAL CARE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لقم 49 زنقة عبد بملومن حيان 
بلرااط

بإلستثنائي  بلعام  بلجدع  إثر  على 
بتاليخ 27 ماي 2929 تقرل ما يلي :

للشركة  بإلجتداعي  بملقر  تحويل 
49 زنقة عبد بملومن حيان  من لقم 
لياض بزنس   3 بلرااط إلى محل لقم 
بملهدي بن بركة  شالع    148 سنت9، 

بلرياض بلرااط.

وقد تم بإليدبع بلقانوني باملحكدة 

بلتجالية بالرااط يوم 2 أكتوار2929 

تحت لقم 197327.

120 P

 SYAR
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

بشريك وبحد

تأسيس شركة
 21 بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بلقانون  وضع  تم   2929 أكتوار 

بألسا�صي للشركة :

بملوضوع بإلجتداعي : 

مطعم.

ذبت  شركة   SYAR  : بإلسم 

بمليؤول ة بملحدومة بشريك وبحد.

بملقر بإلجتداعي : 229 زنقة بملر�صى 

أومبية بلرااط.

 199.999.99  : بلشركة  لأسدال 

حصة   1.999 إلى  مقيدة  ملهم 

للوبحدة  ملهم   199 إجتداع ة 

مسجلة ومحرلة.

بملدة : )) سنة .

يحيى  محدد  بلي د   : بلتي ي9 

عدالي.

وقد تم بإليدبع بلقانوني باملحكدة 

تسج ل  تم  كدا  بالرااط  بلتجالية 

بلشركة بالسجل بلتجالي تحت لقم 

.147581

 121 P

 IKRAM PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

شقة بالطابق بلثاني بلكائنة ) 

يول وز عدالة 6 تدالة

بإلستثنائي  بلعام  بلجدع  إثر  على 

بتاليخ 5 أكتوار 2929 تقرل ما يلي :

للشركة  بإلجتداعي  بملقر  تحويل 

 ( بلكائنة  بلثاني  بالطابق  شقة  من 

يول وز عدالة 6 تدالة إلى 127 بلطابق 

بألول حي بلعبامي ببريكة تدالة.

وقد تم بإليدبع بلقانوني باملحكدة 

بلتجالية بتدالة يوم )1 نوفد 9 2929 

تحت لقم 4388.

122 P

STE SAGUI TOYS
 SARL

 D’ASSOCIE UNIQUE

سكي تويز

 شركة محدومة بمليؤول ة ذبت 

بلشريك بلوح د 
لأسدالها : 19999.99 ملهم

سكي تويز ش.م..م ذبت بلشريك 

ملهم   199999 لأسدالها  بلوح د 
زنقة م تس   128 ومقرها بإلجتداعي 

بلطابق بألول لقم بلدبل 8 قرل بلجدع 

بلعام للشركة بتاليخ 8 سبتد 9 2929 

ما يلي :
بإحدبت  بلشركة  لأسدال  لفع 

مقيم   3999 ل صبح  حصة   2(99

على بلشكل بلتالي:

 بحدد بلصاكي 3999 حصة بدبلغ 

39.999 ملهم.
6 و7 من بلقانون  تغ ي9 بلفصلين 

بالسا�صي للشركة.

بألسا�صي  بلقانون  ص اغة  إعامة 

للشركة .

لتعديل  بلقانوني  بلتسج ل 

بلسجل بلتجالي تم بتاليخ )1 أكتوار 

بلسجل   7593(1 لقم  تحت   2929

بلتجالي 324255.

123 P

VINTAGE TRADE
SARL

 فنتاج تخام

شركة محدومة بمليؤول ة
لأسدالها : 399999.99 ملهم 

لأسدالها  ش.م.م  تخام  فنتاج 

399999.99 ملهم  ومقرها بإلجتداعي 

س دي معروف منطقة C3 عدالة )8 
بلطابق 3 لقم 6 بلدبلبلب ضاء.

قرل بلجدع بلعام للشركة بتاليخ 

11 سبتد 9 2929 كدا يلي :
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بإحدبت  بلشركة  لأسدال  لفع 

19.999 حصة  7999 حصة ل صبح 

مقيم على بلشكل بلتالي:

بلي د جعفر سباطة 5999 حصة 

بدبلغ 599.999 ملهم.

بلعدربني  بلغريب  لجاء  بلي دة 

4899 حصة بدبلغ 489.999 ملهم.

 299 بوغازي  بلحق  عبد  بلي د 

حصة بدبلغ 29.999 ملهم.

بألسا�صي  بلقانون  ص اغة  إعدة 

للشركة.

لتعديل  بلقانوني  بلتسج ل 

بلسجل بلتجالي تم بتاليخ 26 أكتوار 

بلسجل   751699 لقم  تحت   2929

بلتجالي ))2932.

124 P

STE. SISPAY SA
سييبي

لأسدالها :1999.999.99 ملهم

 17 قام مجلس بإلمبلة بملنعقد في 

باملقر بإلجتداعي لشركة   2929 يناير 
لأسدالها  بملياهدة،  سييبي شركة  

1999.999.99 ملهم، بلكائن ب 57، 

شالع عبد بملومن، بلطابق 4، مد ل 

ب، بلدبلبلب ضاء بدا يلي :

بلحصص  تفويت وتحويل جد ع 

سرفيس  بنتلكت  تدتلكها  بلتي 

INTELECT SERVICE شركة محدومة 

359 حصة  بمليؤول ة وبلتي تقدل ب 

تدثل  بلتي  حصة   1999 أصل  من 
لأسدال بلشركة إلى بلشركاء بلجدم.

بلحاملة  شنطر  زينب  بلي دة 

لقم  بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

K4(5395، 175حصة.

بلحاملة  بلياقي  فوزية  بلي دة 

لقم  بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

BH417776، 175حصة .

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلتجالية  باملحكدة  بلقانوني 

أكتوار   13 بتاليخ  بالدبلبلب ضاء 

2929 تحت لقم 462)74.

بلسجل بلتجالي 233253.

125 P

STE. ZAWIR
SARL

D’ASSOCIE UNIQUE 

بعلن في بلجدع بلعام بلذي عقد 

في بملقر بإلجتاعي للشركة زوير ش.م.م 

لأسدالها  بلوح د،  بلشريك  ذت 

199.999.99 ملهم، بلكائن 19 زنقة 

بلحرية بلطابق 3 لقم 5 بلدبلبلب ضاء 

بتاليخ 21 سبتد 9 2929 ما يلي :

للشركة  بالجتداعي  بملقر  تحويل 

3 لقم  بلطابق  بلحرية  زنقة   19 من 

5 بلدبلبلب ضاء إلى 5 شالع عبد هللا 

بن ياسين عدالة ب لومون بلطابق 6 

بلدبلبلب ضاء.

بألسا�صي  بلقانون  ص اغة  إعدة 

للشركة.

لتعديل  بلقانوني  بلتسج ل 

 12 بتاليخ  تم  قد  بلتجالي  بلسجل 

بلتجالية  بملحكدة  في   2929 نوفد 9 

 753853 لقم  تحت  بالدبلبلب ضاء 

بلسجل بلتجالي 981)43.

126 P

2K ARCHITECTS
 SARL

D’ASSOCIE UNIQUE

2ك بغشيتكت

شركة محدومة بمليؤول ة ذبت 

بلشريك بلح د

ش.م..م  بغشيتكت  2ك 

لأسدالها  بلوح د  بلشريك  ذبت 

759999.99 ملهم ومقرها بإلجتداعي 

أهل   36 لقم   4 بملد ل   12 بن�صي 

بلغالم بلدبلبلب ضاء قرل بلجدع بلعام 

أكتوار2929  26 بتاليخ   للشركة 

 ما يلي :

تغ ي9 تيد ة بلشركة :

 2K قرل بلشريك بلوح د لشركة  

بلشركة  بسم  تغ ي9   ARCHITECTS

ش.م.م   GREN ARCHITECTS إلى 

ذبت بلشريك بلوح د.

لتعديل  بلقانوني  بلتسج ل 
 12 بتاليخ  تم   بلتجالي  بلسجل 
 753811 لقم  تحت   2929 نوفد 9 

بلسجل بلتجالي 471815.
127 P

MONDE BEBE
SA.R.L AU

تأسيس شركة محدومة بمليؤول ة 
ذبت بلشريك بلح د

لأسدالها : 199999 ملهم
 17 بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
شركة  تأسيس  تم   2929 سبتد 9 
بلشريك  ذبت  بمليؤول ة  محدومة 

بلوح د باملديزبت بلتلل ة :
بإلسم : عالم بلطفولة.

بلهدف :
ب ع بأللعاب.

بملدة : )) سنة.
سعد  تجزئة   : بإلجتداعي  بملقر 
بلولفة   26 لقم   24HH بلخي9 

بلدبلبلب ضاء.
حدم   : وبلحصص  بلرأسدال 
ملهم   199999 في  بلشركة  لأسدال 
كل  ق دة  حصة   1999 على  مقيم 
وبحدة منها 199 ملهم ومجزأ كدا يلي: 
بلي د نج ب صبول 1999 حصة.

بلتي ي9 : بلي د نج ب صبول.
بلينة بإلجتداع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 مسيد 9.
بلسجل بلتجالي لقم )47464.

باملركز  تم  بلقانوني  بإليدبع 
بلجهوي لإلستثدال  بلدبلبلب ضاء.

128 P

CONSEILS INVEST AFRICA
SA.R.L AU

لأسدالها : 199999 ملهم
 24 بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
شركة  تأسيس  تم   2929 سبتد 9 
بلشريك  ذبت  بمليؤول ة  محدومة 

بلوح د باملديزبت بلتال ة :
بإلسم : كون�صي بنفيت بفريق ا.

بلهدف :
بإلستشالبت.

بملدة : )) سنة.

19 زنقة بلحرية   : بملقر بإلجتداعي 
بلطابق 3 لقم 5 بلدبلبلب ضاء.

حدم   : وبلحصص  بلرأسدال 
ملهم   199999 في  بلشركة  لأسدال 

كل  ق دة  حصة   1999 على  مقيم 

وبحدة منها 199 ملهم ومجزأ كدا يلي: 

بملقدم  ببن  بلهامي  عبد  بلي د 

1999 حصة.

بلتي ي9 : عبد بلهامي ببن بملقدم.

بلينة بإلجتداع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 مسيد 9.

بلسجل بلتجالي لقم 478576.

باملحكدة  تم  بلقانوني  بإليدبع 

بلتجالية  بلدبلبلب ضاء.

129 P

CORPS VITAL
SA.R.L

لأسدالها : 199999 ملهم

بتاليخ  عرفي  عقد   بدقت�صى 

2929 تم تأسيس شركة  18 سبتد 9 

محدومة بمليؤول ة باملديزبت بلتلل ة :

بإلسم : كول ف طال.

بلهدف :

تجالة.

بملدة : )) سنة.
19 زنقة بلحرية   : بملقر بإلجتداعي 

بلطابق 3 لقم 5 بلدبلبلب ضاء.

حدم   : وبلحصص  بلرأسدال 
ملهم   199999 في  بلشركة  لأسدال 

كل  ق دة  حصة   1999 على  مقيم 

وبحدة منها 199 ملهم ومجزأ كدا يلي: 

 (99 بلشربيبي  جالل  بلي د 

حصة.

بلشربيبي199  سناء  بلي دة 

حصة.

بلتي ي9 : بلي د جالل بلشربيبي.

بلينة بإلجتداع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 مسيد 9.

بلسجل بلتجالي لقم 93)476.

باملحكدة  تم  بلقانوني  بإليدبع 

بلتجالية  بلدبلبلب ضاء.

130 P
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FRID FISH
SA.R.L

تأسيس شركة محدومة بمليؤول ة 
ذبت بلشريك بلوح د

لأسدالها : 199999 ملهم
 4 بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
شركة  تأسيس  تم   2929 مالس 
بلشريك  ذبت  بمليؤول ة  محدومة 

بلوح د باملديزبت بلتال ة :
بإلسم : فريد فيش.

بلهدف :
ب ع بليدك بالجدلة.

بملدة : )) سنة.
19 زنقة بلحرية   : بملقر بإلجتداعي 

بلطابق 3 لقم 5 بلدبلبلب ضاء.
حدم   : وبلحصص  بلرأسدال 
ملهم   199999 في  بلشركة  لأسدال 
كل  ق دة  حصة   1999 على  مقيم 
وبحدة منها 199 ملهم ومجزأ كدا يلي: 
بلي د حين فرنان 1999 حصة.

بلتي ي9 : بلي د حين فرنان.
بلينة بإلجتداع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 مسيد 9.
بلسجل بلتجالي لقم 943)6.

باملحكدة  تم  بلقانوني  بإليدبع 
بلتجالية  بلدبلبلب ضاء.

131 P

GOWAY TRANS
SA.R.L

تأسيس شركة محدومة بمليؤول ة 
ذبت بلشريك بلوح د

لأسدالها : 199999 ملهم
 24 بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
شركة  تأسيس  تم   2929 يول و 
بلشريك  ذبت  بمليؤول ة  محدومة 

بلوح د باملديزبت بلتال ة :
بإلسم : كوبي تربنس.

بلهدف :
بلتصدير وبإلستي9بم.

بلنقل.
بملدة : )) سنة.

زنقة كدال   39  : بملقر بإلجتداعي 
محدد بملركز بلتجالي س دي بل وط  

بلدبلبلب ضاء.

حدم   : وبلحصص  بلرأسدال 
ملهم   19999 في  بلشركة  لأسدال 

كل  ق دة  حصة   1999 على  مقيم 

وبحدة منها 199 ملهم ومجزأ كدا يلي: 

 1999 بلده بي  أيدن  بلي د 

حصة.

بلتي ي9 : بلي د أيدن بلده بي.

بلينة بإلجتداع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 مسيد 9.

بلسجل بلتجالي لقم 635)46.

باملحكدة  تم  بلقانوني  بإليدبع 

بلتجالية  بلدبلبلب ضاء.

132 P

مكتب بإلستشالة 

CCM CONSEILS

ش.م.م

لقم 136 شالع بلقاهرة بلطابق بألول شقة لقم 

2 كومطربف 1 تدالة

بلهاتف : 9537644248

بلفاكس : 9537644764

 MACOFIS
SARL

ش.م.م

بلكائن مقرها : لقم 136 شالع 

بلقاهرة بلطابق بألول شقة لقم 2 

كومطربف 1 تدالة

تأسيس شركة
SARL ش.م.م

 17 بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ في 

2929 قد تم تأسيس شركة  سبتد 9 

بمليؤول ة  ذبت   MACOFIS  SARL

بلخصائص  تحدل  وبلتي  بملحدومة 

بلتال ة :

.MACOFIS  SARL : بلتيد ة

ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 

ميؤول ة محدومة.
ملهم   199.999.99  : لأسدالها 

بلهدف بإلجتداعي :

بإلستشالة وبلتي ي9.

بلشركاء :

 بملهدي بلدبني 599 حصة.

سع د بلعفو 599 حصة.

وسع د  بلدبني  بملهدي   : بلتي ي9 

بلعفو ميي9ين للشركة.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 
31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل .
بلتق  د  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالسجل بلتجالي باملحكدة بلتجالية 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   17 بتاليخ 

.131283
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مكتب بإلستشالة

 FIDUTEMA

ش.م.م
لقم 136 شالع بلقاهرة بلطابق بألول شقة

 لقم 2 كومطربف 1 تدالة

بلهاتف : 9537644248

بلفاكس : 9537644764

 FOOD LAND
SARL AU

ش.م.م ذبت بلشريك بلوح د
تأسيس شركة 

ذبت بلشريك بلوح د
بلكائن مقرها : لقم 139 شالع 

بلقامرة بلطابق بألول شقة لقم 1 
كومطربف 1 ، تدالة

تأسيس شركة
 19 بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ في 
قد تم تأسيس شركة   2929 نوفد 9 
ذبت   FOOD LAND SARL AU
تحدل  وبلتي  بملحدومة  بمليؤول ة 

بلخصائص بلتال ة :
 FOOD LAND  SARL : بلتيد ة

.AU
ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
ملهم   199.999.99  : لأسدالها 

بلهدف بإلجتداعي :
مطعم، مقهى.

مدون.
بلحاجي  علي  محدد   : بلشركاء 

1999 حصة.
بلتي ي9  محدد علي بلحاجي ميي9ب 

للشركة.
من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 
31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل .

بلتق  د  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالسجل بلتجالي باملحكدة بلتجالية 
 2929 نوفد 9   17 بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم 147633.
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مكتب بإلستشالة 
CCM CONSEILS

ش.م.م
لقم 136 شالع بلقاهرة بلطابق بألول شقة لقم 

2 كومطربف 1 تدالة
بلهاتف : 9537644248
بلفاكس : 9537644764

GOTRADIV
 SARL AU

ش.م.م ذبت بلشريك بلوح د
تأسيس شركة 

ذبت بلشريك بلوح د
بلكائن مقرها : لقم 136 شالع 

بلقاهرة بلطابق بألول شقة لقم 2 
كومطربف 1 تدالة

في مؤلخ  عرفي  عقد   بدقت�صى 
 4 نوفد 9 2929 قد تم تأسيس شركة 
GOTRADIV SARL AU ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة ذبت بلشريك بلوح د وبلتي 
تحدل بلخصائص بلتال ة :

.GOTRADIV  SARL AU : بلتيد ة
ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
ملهم   199.999.99  : لأسدالها 

بلهدف بإلجتداعي :
منعش عقالي.

بملختلفة  بألشغال  في  مقاول 
وأشغال بلبناء.

 1999 مون ة بلخدخام   : بلشركاء 
حصة.

مون ة بلخدخام ميي9ة  بلتي ي9:  
للشركة.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 
31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل .
بلتق  د  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالسجل بلتجالي باملحكدة بلتجالية 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   17 بتاليخ 

.131333
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SOCIETE HATA-INVEST
SARL AU

 FORME : الصفة القانونية

JURIDUQUE SARL AU

 21 في  بلعرفي  بلعقد  تاليخ 

تحدل  وبلتي  بالرااط   2929 أكتوار 

بلخصائص بلتال ة :

بلهدف بإلجتداعي : 

بللوجييتي،  بلتوزيع  بلتجالة، 

بملنتجات،  مختلف  في  بلتجالة 

بلتجالة.

 بستي9بم وتصدير.

بلخدمات بإللكت9ون ة.

تطوير بلويب.

برمجة بلتطب قات.

بملعط ات  بجد ع  بلق ام  وعدوما 

بلشركة  تند ة  في  تياهم  قد  بلتي 

وكذبلك بإلنعاش بجد ع أنوبعه  من 

تقي م بملباني، تأجي9، بلب ع بلشربء، 

بلغي9  أو  بملباشرة  بلتجهيزبت  وتبامل 

بملباشرة لجد ع بملباني.

 199999.99  : بلشركة  لأسدال 

ملهم مقيم إلى 1999 حصة من فئة 

ملهم للحصة بلوبحدة موزعة   199

على بلشكل بلتالي :

 1999 زن  9  بلهامي  عبد  بليد 

حصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة   

بلـتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل .

عين  منطقة   : بإلجتداعي  بملقر 

عت ق PARCELLE KS 12999 تدالة.

بلي د عبد  من طرف   : بلتي ي9 

بلهامي زن  9.

بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

باملحكدة بإلبتدبئ ة بتدالة تحت لقم 
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SOCIETE ANABELLAROSSA
SARL AU

 MAGASIN N°1 LOTISSEMENT
 AL MANZAH SIDI ALLAL

BAHROUI
بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 
 2929 أكتوار   7 بلغي9 بلعامي بتاليخ 

لشركة بنابال غوزب : 
تم بلتصف ة بلنهائ ة لشركة بنابال 
غوزب شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

بشريك وبحد.
تم بإليدبع بلقانوني : لدى بملحكدة 
 1( بتاليخ  بالخدييات  بإلبتدبئ ة 

نوفد 9 2929 تحت لقم 1251.
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D2K SERVICE
بلسجل بلتجالي لقم 3)4774

بستدلبك  طأ بلصامل في بلجريدة 
من   16 بتاليخ   5649 بلرسد ة عدم 
لا ع بر ر 1442 بملوبفق 2 ميبيد 9 

.2929
بملعاني  مصطفى  شالع   : عوض 

وشالع لالياقوت لقم 69-61
.....................................................
...........................................................
..........................................................

..........................................................
زبوية شالع   61 : مركز لياض  يقرأ 
لالياقوت وشالع مصطفى بملعاني لقم 

)6 بلدبلبلب ضاء.
.....................................................
..........................................................
..........................................................

..........................................................
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MAGISTRATE ACTION
SARL AU

تأسيس شركة ذبت  ميؤول ة 
محدومة  بشريك وح د

مؤلخ  توث قي  عقد  بدقت�صى 
 2929 أكتوار   14 يوم  تدالة  في 
ميؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 
تحدل  وح د  بشريك  محدومة 

بلخصائص بلتال ة:

 MAGISTRATE  : بلتيد ة 

.ACTION SARL AU

بلهدف بإلجتداعي :

ص دل ة.
 199.999.99  : بلشركة  لأسدال 

حصة من   19999 ملهم مقيم إلى 

فئة 199 ملهم للحصة بلوبحدة.

صابر بلفخول 1999 حصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل .

بملقر : 14 شالع تاملة حي بلطي9بن 

ماب ال بلرااط.

تيي9 بلشركة من طرف   : بمليي9 

غي9  ملدة  بلفخول  صابر  بلدكتول 

محدومة.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع   

بلقانوني : باملحكدة بلتجالية بالرااط  
بتاليخ 12 نوفد 9 2929 لقم بلتق  د 

بالسجل بلتجالي 147451.
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JS CALL
SARL AU

تأسيس شركة محدومة بمليؤول ة 
بشريك وح د

مؤلخ  توث قي  عقد  بدقت�صى 

تم   2929 نوفد 9   16 يوم  بتدالة 

ميؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس 

تحدل  وح د  بشريك  محدومة 

بلخصائص بلتال ة:

.JS CALL SARL AU : بلتيد ة

بلهدف بإلجتداعي :

مركز ندبء.
 199.999.99  : بلشركة  لأسدال 

حصة من   19999 ملهم مقيم إلى 

فئة 199 ملهم للحصة بلوبحدة.

عوبطف بحد دوش 1999 حصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل .

566 عدالة  : إقامة بلصباح  بملقر 

بملنصول  سعقوب  حي   236 ممنات 

بلرااط. 

من  بلشركة  تيي9   : بمليي9ة 

طرف عوبطف بحد دوش ملدة غي9 

محدومة.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع   

بلقانوني : باملحكدة بلتجالية بالرااط 
بتاليخ 23 نوفد 9 2929، لقم بلتق  د 

بالسجل بلتجالي 147741.
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GARAGE LA CAPITAL
SARL AU

بدقت�صى عقد عرفي محرل بتاليخ 

نظام  تكوين  تم   2929 سبتد 9   11

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  أسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  بملحدومة 

 صائصها كالتالي :

GARAGE LA CAPITAL : بلتيد ة

بلهدف : تدالس بلشركة بألهدبف 

بلتال ة :

بإلستي9بم وبلتصدير.

إصالح بلي البت.

صباغة بلي البت.

بلتجالة.

بن  بوعزة  موبل   : بإلجتداعي  بملقر 

سعد مقام بلطلبة ت فلت.
 : بإلجتداعي  بملال  لأس 

199.999.99 ملهم مقيم إلى 1999 

حصة ق دة كل وبحدة 199.99ملهم.

: تم تع ين بلي د بلعربي  بلتي ي9 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بطاح 

وح د  كديي9   AB192511 بلوطن ة 

للشركة وملدة غي9 محدومة.

وضع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلبضط  كتابة  لدى  بلقانوني  بمللف 

تحت  بتفل ت  بإلبتدبئ ة  باملحكدة 
لقم )52.
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SOCIETE AGRICOLE IRDAN
شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لأسدالها : 199.999 ملهم
بملقر بإلجتداعي :4 زنقة وبم زيز 

بلطابق بلثالث شقة لقم 7 أكدبل 
بلرااط

تأسيس شركة
إنشاء  تم  عرفي  عقد  بدقت�صى 
 SOCIETE بلقانون بألسا�صي لشركة 
ذبت  شركة   AGRICOLE IRDAN
ميؤول ة محدومة وبلتي تتصف كدا 

يلي :
 SOCIETE AGRICOLE  : بسدها 

IRDAN
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

ميؤول ة محدومة.
مقرها بإلجتداعي : 4 زنقة وبم زيز 
أكدبل   7 لقم  شقة  بلثالث  بلطابق 

بلرااط.
أساسا  بلشركة  تهدف   : هدفها 

مب ل بملغرب و الجه إلى :
تشغ ل وإمبلة بملزبلع.

تجهيز بملنتجات بلزلبع ة.
ترا ة بملاش ة وبلدوبجن وبألغنام.

 جد ع بلعدل ات بملتعلقة بجد ع 
وبملنتجات  بلزلبع ة  بملنتجات 

بلثانوية ومعالجتها وتيويقها.
وا ع  وشربء  وتشغ ل  بستي9بم 
وتيويق وبلتفاوض وتوزيع بملنتجات 

بلزلبع ة وبملنتجات بلثانوية.
جد ع  فإن  عامة،  واصفة 
وبلتجالية  بملال ة  بملعامالت 
وبلصناع ة وبملنقولة وبلعقالية، بلتي 
قد تتعلق بشكل مباشر أو غي9 مباشر 
بش اء  بأي  أو  أعاله  بملذكول  بالشيئ 
مداثلة أو ذبت صلة، من بملرجح أن 

تعزز تطويره أو توس عه.
أمدها : )) سنة تبتدئ من يوم 
تسج ل بلشركة في بلسجل بلتجالي.

بلي د  بلشركة  سيي9   : بلتي ي9 
للجني ة  حامل  بعالم،  حدامي 
لقم  بلوطن ة  وللبطاقة  بملغرا ة، 
I22229، بلياكن ب 24 زنقة أوالم 

ندة بئ9 قاسم بليوي�صي بلرااط.
كل  في  بلشركة  تلتزم   : بإلمضاء 
بمليي9  بإمضاء  ما يخص معامالتها، 

بلي د حدامي بعالم.

لأسدالها : 199.999 ملهم موزعة 

بق دة  إجتداع ة  حصة   1999 إلى 

199 ملهم للوبحدة، كدا يلي :

399 حصة للي د حدامي بعالم.

199 حصة للي د فاطدة بجنا.

159 حصة للي د  الد بعالم.  

199 حصة للي دة سعام بعالم.

199 حصة للي دة وفاء بعالم.

199 حصة للي دة سناء بعالم.

159 حصة للي د بمين بعالم.

من  تبتدئ   : بإلجتداع ة  بلينة 

فاتح يناير وتنتهي في متم شهر مسيد 9 

من كل سنة بستثنائ ا بلينة بألولى 

بلشركة  تأسيس  تاليخ  ستبتدئ من 

بلينة  من  مسيد 9   31 في  وتنتهي 

بلجالية.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلقانوني 

بالرااط بتاليخ 23 نوفد 29299 تحت 

سجل تجالي لقم 128724.
للتلخ ص وبلنشر

بمليي9
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T.C CO GROUP
شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

بشريك وح د

رأساملها : 199.999.99 درهم

بملقر بإلجتداعي : 4 زنقة وبم زيز 

بلطابق بلثالث شقة لقم 7 أكدبل 

بلرااط

تأسيس شركة
إنشاء  تم  عرفي  عقد  بدقت�صى 

 T.C CO لشركة  بألسا�صي  بلقانون 

ميؤول ة  ذبت  شركة   GROUP

محدومة وبلتي تتصف كدا يلي :

.T.C CO GROUP : بسدها

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

ميؤول ة محدومة بشريك وح د.

مقرها بإلجتداعي : 4 زنقة وبم زيز 

أكدبل   7 لقم  شقة  بلثالث  بلطابق 

بلرااط.

أساسا  بلشركة  تهدف   : هدفها 

مب ل بملغرب و الجه إلى :

بلخدمات  من  وبسعة  مجدوعة 

بملطعم،  بملقهى،  لتشغ ل  بملعدة 

غرفة بلشاي، صالون برسس كريم، 

بملعجنات وبملخابز.

تقديم بلطعام.

بإلستقبال )تشغ ل وإمبلة وتأجي9 

معدبت بلحفالت وبملقاهي).

بستي9بم وتصدير وتيويق نطاقات 

كاملة ومنوعة لجد ع موبم بملطاعم 

وبملطاعم).

وا ع  شربء  عام،  بشكل  بلتجالة 

جد ع  وتصن ع  وتوزيع  وتدث ل 

وبإلمدبمبت  وبليلع  بملنتجات 

بألش اء  بأحد  بملتعلقة  وبمللحقات 

بملحدمة .

بملنتجات  جد ع  وا ع  شربء 

بلغذبئ ة.

بشكل  حصة،  على  بإلستحوبذ 

جد ع  في  مباشر،  غي9  أو  مباشر 

بلشركات بلصناع ة وبلتجالية.

جد ع  تنف ذ  أعم،  واصولة 

بلعدل ات أيا كانت، سوبء بقتصامية 

أو  مال ة  أو  قانون ة،  أو  عقالية  أو 

مدن ة أو تجالية، وبلتي قد تيهل ندو 

بلشركة ، أو تتعلق بشكل مباشر أو 

غي9 مباشر باملوضوع أعاله أو بالجد ع 

ومن  صلة  ذبت  أو  مداثلة  كائنات 

بملحتدل أن تيهل تطوير بلشركة. 

أمدها : )) سنة تبتدئ من يوم 

تسج ل بلشركة في بلسجل بلتجالي.

بلي د  بلشركة  سيي9   : بلتي ي9 

للجني ة  بلش اظمي، حامل  بلتهامي 

بلوطن ة  وللبطاقة  بملغرا ة، 
بشالع  بلياكن   ،A3(944( لقم 

بلتهامي  بلحاج  إقامة  بلزلقطوني 

سقة 11 بلقبيبات بلرااط.

كل  في  بلشركة  تلتزم   : بإلمضاء 

بمليي9  بإمضاء  ما يخص معامالتها، 

بلي د بلتهامي بلش اظمي.
لأسدالها : 199.999 ملهم موزعة 

بق دة  إجتداع ة  حصة   1999 إلى 

199 ملهم للوبحدة، كدا يلي :

1999 بلتهامي بلش اظمي.
من  تبتدئ   : بإلجتداع ة  بلينة 
فاتح يناير وتنتهي في متم شهر مسيد 9 
من كل سنة بستثنائ ا بلينة بألولى 
بلشركة  تأسيس  تاليخ  ستبتدئ من 
بلينة  من  مسيد 9   31 في  وتنتهي 

بلجالية.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلقانوني 
بالرااط بتاليخ 23 نوفد 29299 تحت 

سجل تجالي لقم 198723.
للتلخ ص وبلنشر

بمليي9
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STE TRANS BETON DREZ
SARL

بلعام  بلجدع  محضر  إثر  على 
لشركة   2929 يول و   19 ملنعقد يوم 
 STE TRANS BETON DREZ SARL
بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 
لأسدالها 199.999.99 ملهم، مقرها 
 1 لقم  متجر   43 برقم  بإلجتداعي 
بلحالتي حي موالي بسداع ل  تجزئة 

سال، تقرل ما يلي :
تفويت بألسهم :

باع بلي د بلزعربط عدر مجدوع 
بلدلبوي  بلي د  لفائدة  حصصه 

طالق.
تغ ي9 بألسهم :

أصبح بلي د بلدلبوي طالق مالكا 
ل 5999 سهم.

للشركة  بلقانوني  بلشكل  تغ ي9 
محدومة  ميؤول ة  ذبت  شركة  من 
محدومة  ميؤول ة  ذبت  شركة  إلى 

بشريك وح د.
تع ين بلي د بلزعربط عدر كديي9 

غي9 شريك للشركة.
تغ ي9 بملقر بإلجتداعي : من لقم 43 
متجر لقم 1 تجزئة بلحالتي حي موالي 
بسداع ل سال إلى لقم )64 تجزئة بل 9 

قطاع بلوئام بلع ايدة سال.
من  بملال  لأس  من  بلرفع 
 599999.99 إلى  ملهم   199999.99

ملهم.
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جديد  أسا�صي  قانون  تأسيس 

للشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بيال  بإلبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   2929 أكتوار   1( بتاليخ 

.35245

144 P

STE TRANS BETON DREZ
SARL

بلعام  بلجدع  محضر  إثر  على 

لشركة   2929 نوفد 9   ( ملنعقد يوم 

 STE TRANS BETON DREZ SARL

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

بشريك وح د لأسدالها 599.999.99 

 64( لقم  بإلجتداعي  مقرها  ملهم، 

تجزئة بل 9 قطاع حي بلوئام بلع ايدة 

سال، تقرل ما يلي :

شريك  بلغي9  بمليي9  بستقالة 

بليابق بلي د بلزعربط عدر.

بلي د  بلوح د  بلشريك  تع ين 

لبطاقة  بلحامل  طالق  بلدلبوي 

 CC1(8(9 لقم  بلوطن ة  بلتعريف 

بنيومة   7 كلم  بركاني  بحي  بلقاطن 

فاس كديي9 ملدة غي9 محدومة.

جديد  أسا�صي  نظام  تأسيس 

للشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بيال  بإلبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   1( بتاليخ 

.35424

145 P

L-K TRAVAUX SNC
على إثر قربل بلجدع بلعام بملنعقد 

لشركة     2929 سبتد 9   22 يوم 

ذبت  شركة   L-KTRAVAUX SNC
لأسدالها  بملحدومة،  بمليؤول ة 

بإلجتداعي   ومقرها  ملهم،   19.999
سوق  زنقة  بلشريف  تجزئة   29

بلخديس، سال بلجديدة تقرل ما يلي :

تصف ة بلشركة.

قاسم  بلهاللي  بلي د  إعالن 

كدصفي للشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بيال  بإلبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 
تحت لقم   2929 سبتد 9   22 بتاليخ 

.35431
146 P

AMGONPOST
SARL AU

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة بشريك وبحد

بدقت�صى عقد عرفي بيال بتاليخ 
تم وضع بلقانون   ،2929 أكتوار   13
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
ذبت  وبحد  بشريك  بملحدومة 

بلخصائص بلتال ة :
 : بالجتداع ة  بلتيد ة 

.AMGONPOST
: وس ط في أي  بلهدف بالجتداعي 

صفقة.
مكرل،   23 لقم   : بملقر بالجتداعي 
بلرشام،  حي  محدد  س دي  شالع 

بلقرية، سال.
بملدة بالجتداع ة : )) سنة.

بلرأسدال بالجتداعي : حدم لأسدال 
بلشركة في مبلغ 199.999 ملهم موزع 
على 1999 حصة من فئة 199 ملهم 

للحصة وزعت كدا يلي :
بلي د بهبال لضوبن 1999 حصة.
بلتي ي9 : تم تع ين بلي د لضوبن 
غي9  ملدة  للشركة  كديي9  بهبال، 

محدومة.
تم بلتسج ل في بلسجل بلتجالي 
باملحكدة  بلضبط  كتابة  لدى 

بالبتدبئ ة بيال تحت لقم 32377.
147 P

UNIVERSEL MEDIATION
SARL AU

تأسيس شركة محدومة بمليؤول ة 
للشريك بلوح د

بدقت�صى عقد عرفي محرل بتاليخ 
نظام  تكوين  تم   2929 ف 9بير   5
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  أسا�صي 
بملحدومة للشريك بلوح د  صائصها 

كالتالي :

 UNIVERSEL  : بلتيد ة 
.MEDIATION SARL AU

بلهدف  بلشركة  تدالس   : بلهدف 
بلتالي :

بلتوبصل وبلتحك م ؛
تنظ م أحدبث )أيام ملبس ة، أيام 

ب دبغوجة...) ؛
تأطيTeam Bouiling( 9) ؛

تنظ م بنتخابات.
موالي  شالع   : بالجتداعي  بملقر 
بلطابق  «ب»  عدالة  بلرحدان،  عبد 

بليامس، بلشقة لقم 2، بلقن طرة.
من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9.
تاليخ تق  د  سنة من   ((  : بملدة 

بلشركة بالسجل بلتجالي.
 199.999  : لأس بملال بالجتداعي 
حصة ق دة   1999 ملهم مقيم إلى 

كل وبحدة 199 ملهم.
بلي د  تع ين  تم   : بلتي ي9 
للشركة  كديي9  لضوبن  بلقاميري 

وملدة غي9 محدومة.
بعد  صم   : بلقانوني  بالحت اط 
بالحت اط  تأسيس  أجل  من   %5
بلقانوني بلفائض يوزع حيب قربل 

بلشريك بلوح د.
باملحكدة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالبتدبئ ة بالقن طرة بلسجل بلتجالي 

تحت لقم )5619.
عن بلنسخة وبلنص

148 P

 SHORE EASTSIDE
RESTAURANT

SARL AU
CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 10 RUE LIBERTE
ETG 3, APT 5, CASABLANCA
 Registre de commerce N°

425457
Identifiant fiscal N° 33661433

تفويت بلحصص
بملؤلخ  بلعرفي  بلعقد  بدقت�صى 
سبتد 9   39 بتاليخ  في بلدبل بلب ضاء 
شركة شركاء  قرل  فقد   2929

ذبت  لييطولن  سايد  شولبسيت   

برأسدال  بملحدومة  بمليؤول ة 

بالجتداعي  مقرها  ملهم   199.999
 ،3 بلطابق  ل  9تي،  زنقة   19 في  يقع 

لقم 5، بالدبل بلب ضاء، ما يلي :

بستقالة بلي د طالق فرموس من 

مهامه كديي9 مشالك.

ملك ة  نقل  على  بملصامقة 

مصطفى  بلي د  لصالح  بلحصص 

الفزياني.

و13   12  ،7  ،6  ،1 تعديل بملوبم 

من بلنظام بألسا�صي ومربجعة بلنظام 

بألسا�صي.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بالدبل بلب ضاء في 27 أكتوار 

2929 تحت لقم 97)751.

149 P

MODA PORT
SARL

إنشاء شركة
بتاليخ  عرفي  عقد   بدقت�صى 

)1 أغيطس 2929 بيال تم تأسيس 

بلشركة بملديزبت :

.MODA PORT SARL : بلتيد ة
بملقر بالجتداعي : لقم 12 زنقة فم 

لحين، طابق 2، حي بلفرح، بلقرية، 

سال.

بلرأسدال : 199.999 ملهم

بلهدف :

بالستي9بم وبلتصدير ؛

بلدعم وبلتعل م.

بلشركاء :

أسامة بلدبومي ؛

معاذ بلدبومي.

بلينة  بدبية  من   : بملال ة  بلينة 

بلتي  بلينة  عدب  ما  مسيد 9   31 إلى 

تأسيت فيها بلشركة من بلتسج ل 

إلى 31 مسيد 9.

بلتي ي9 :

أسامة بلدبومي ؛

معاذ بلدبومي.

بلسجل بلتجالي : 32175.

150 P
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TRANS CHL
ش.م.م

لأسدالها : 199.999 ملهم
مقرها بالجتداعي : شالع محدد 

بلخامس، إقامة 39 لقم 34، سال 
بلجديدة

بدقت�صى محضر مؤلخ بيال   -  I
2929 للجدع بلعام  8 سبتد 9  بتاليخ 
 TRANS CHL لشركة  بلعامي  بلغي9 
ش.م.م مقرها بالجتداعي شالع محدد 
سال   ،34 لقم   39 إقامة  بلخامس، 
على  باألغلب ة  بإلقربل  تم   بلجديدة، 

ما يلي :
توس ع نشاط بلشركة إلى :

نقل بلبضائع لحياب بلغي9 ؛
بملصحواين  غي9  بألمتعة  نقل 

لحياب بلغي9.
حذف بلنشاط :

موبم بلبناء ؛
بلتصدير وبالستي9بم ؛

بلي د  بليابق  بمليي9  بستقالة 
شع بي سف ان من بلتي ي9.

تيد ة بلي دة شع بي ش داء )غي9 
شريكة) ميي9ة بلجديدة للشركة.

ش داء  شع بي  بلي دة  تيد ة 
بلقانوني  بمليؤول  شريكة)  )غي9 

للشركة وعن بإلمبلة.
تحديث بلقانون بألسا�صي للشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  II
بالبتدبئ ة  بملحكدة  لدى  بلضبط 
بتاليخ   35218 لقم  تحت   بيال 

13 أكتوار 2929.
للخالصة وبلب ان

151 P

PAPETERIE MAMOURA
ش.ذ.م.م ش.و

بملقر بالجتداعي : حي هند مجدوعة 
بملعدولة، لقم )114، سوق ألبعاء 

بلغرب
لأسدالها : 199.999 ملهم

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

تم وضع بلقانون بألسا�صي للشركة 
للشريك  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 
مديزبتها   2929 نوفد 9   2 بلوح د في 

هي كالتالي :

شركة   : بلشكل بلقانوني للشركة 
ذبت  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 

بلشريك بلوح د.
 PAPETERIE  : بلتيد ة 

.MAMOURA
تاجر   : بلرئي�صي  بملوضوع 

بمليتلزمات بملدلس ة.
هند،  حي   : بالجتداعي  بملقر 
 ،114( لقم  بملعدولة،  مجدوعة 

سوق ألبعاء بلغرب.
بملدة : )) سنة.

لأسدال  حدم   : بلشركة  لأسدال 
ملهم   199.999 مبلغ  في  بلشركة 
حصة بجتداع ة   1999 مقيدة إلى 

من فئة 199 ملهم للوبحدة.
توزع بلحصص على بلشكل بلتالي :

بدل بلدين أوسامة، حي هند مجدوعة 
ألبعاء  سوق   ،114( لقم  بملعدولة 

بلغرب، 1999 حصة بجتداع ة ؛
بملجدوع 1999 حصة بجتداع ة.

تع ين بلي د بدل بلدين   : بإلمبلة 
بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  أوسامة، 
كديي9   GB244747 لقم  بلوطن ة 

بلشركة.
وقد تم بإليدبع بلقانوني لقوبنين 
بيوق  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلشركة 
بأللبعاء بلغرب بتاليخ 2 نوفد 9 2929 

تحت لقم 467/2929.
152 P

TRANS DALIL JAD
ش.ذ.م.م ش.و

بملقر بالجتداعي : مركز لالم دونة، 
سوق بلثالثاء بلغرب، سوق ألبعاء 

بلغرب
لأسدالها : 199.999 ملهم

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

تم وضع بلقانون بألسا�صي للشركة 
للشريك  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 
بلوح د في 17 نوفد 9 2929 مديزبتها 

هي كالتالي :
شركة   : بلشكل بلقانوني للشركة 
ذبت  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 

بلشريك بلوح د.

.TRANS DALIL JAD : بلتيد ة
بملوضوع بلرئي�صي : بلنقل بلخاص.
بملقر بالجتداعي : مركز لالم دونة، 
ألبعاء  سوق  بلغرب،  بلثالثاء  سوق 

بلغرب.
بملدة : )) سنة.

لأسدال  حدم   : بلشركة  لأسدال 
ملهم   199.999 مبلغ  في  بلشركة 
حصة بجتداع ة   1999 مقيدة إلى 

من فئة 199 ملهم للوبحدة.
توزع بلحصص على بلشكل بلتالي :

لالم دونة،  مركز  بملشوك،  مل ل 
 ق امة لالم دونة، سوق ألبعاء بلغرب،

 1999 حصة بجتداع ة ؛
بملجدوع 1999 حصة بجتداع ة.

مل ل  بلي د  تع ين   : بإلمبلة 
بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بملشوك، 
كديي9   GB192867 لقم  بلوطن ة 

بلشركة.
وقد تم بإليدبع بلقانوني لقوبنين 
بيوق  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلشركة 
 بأللبعاء بلغرب بتاليخ 17 نوفد 9 2929 

تحت لقم 593/2929.
153 P

TRANS LAVE
ش.ذ.م.م ش.و

بملقر بالجتداعي : مركز لالم دونة، 
سوق بلثالثاء بلغرب، سوق ألبعاء 

بلغرب
لأسدالها : 199.999 ملهم

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

تم وضع بلقانون بألسا�صي للشركة 
للشريك  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 
بلوح د في 17 نوفد 9 2929 مديزبتها 

هي كالتالي :
شركة   : بلشكل بلقانوني للشركة 
ذبت  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 

بلشريك بلوح د.
.TRANS LAVE : بلتيد ة

بملوضوع بلرئي�صي : بلنقل بلخاص.
بملقر بالجتداعي : مركز لالم دونة، 
ألبعاء  سوق  بلغرب،  بلثالثاء  سوق 

بلغرب.

بملدة : )) سنة.
لأسدال  حدم   : بلشركة  لأسدال 

ملهم   199.999 مبلغ  في  بلشركة 

حصة بجتداع ة   1999 مقيدة إلى 

من فئة 199 ملهم للوبحدة.

توزع بلحصص على بلشكل بلتالي :

بمليس بلشقي9ني، مركز لالم دونة، 

حصة   1999 بلغرب،  ألبعاء  سوق 

بجتداع ة ؛

بملجدوع 1999 حصة بجتداع ة.

بمليس  بلي د  تع ين   : بإلمبلة 

بلحامل لبطاقة بلتعريف  بلشقي9ني، 

كديي9   GB116193 لقم  بلوطن ة 

بلشركة.

وقد تم بإليدبع بلقانوني لقوبنين 
بيوق  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلشركة 

 بأللبعاء بلغرب بتاليخ 17 نوفد 9 2929 

تحت لقم 591/2929.

154 P

AYBADI TRANS
ش.ذ.م.م ش.و

بملقر بالجتداعي : موبل مغربوة، 

جداعة بني مالك، سوق ألبعاء 

بلغرب
لأسدالها : 199.999 ملهم

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

تم وضع بلقانون بألسا�صي للشركة 

للشريك  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 

بلوح د في 17 نوفد 9 2929 مديزبتها 

هي كالتالي :

شركة   : بلشكل بلقانوني للشركة 

ذبت  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 

بلشريك بلوح د.

.AYBADI TRANS : بلتيد ة

بملوضوع بلرئي�صي : بلنقل بلخاص.

مغربوة،  موبل   : بالجتداعي  بملقر 

جداعة بني مالك، سوق ألبعاء بلغرب.

بملدة : )) سنة.
لأسدال  حدم   : بلشركة  لأسدال 

ملهم   199.999 مبلغ  في  بلشركة 

حصة بجتداع ة   1999 مقيدة إلى 

من فئة 199 ملهم للوبحدة.
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توزع بلحصص على بلشكل بلتالي :

بدل  حي  بلوبنزي،  بلدين  نول 

ألبعاء  سوق   ،51 لقم  ب  مجدوعة 

بلغرب، 1999 حصة بجتداع ة ؛

بملجدوع 1999 حصة بجتداع ة.

تع ين بلي د نول بلدين   : بإلمبلة 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بلوبنزي، 

كديي9   GB75981 لقم  بلوطن ة 

بلشركة.

وقد تم بإليدبع بلقانوني لقوبنين 

بيوق  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلشركة 

 بأللبعاء بلغرب بتاليخ 17 نوفد 9 2929 

تحت لقم 592/2929.

155 P

G DE CTP
SARL

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لأسدالها : 299.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : حي بليالم، قطاع 5 

 مجدوعة بملعلدين، عدالة 12 

شقة 6، سال

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

بمل 9م في سال بتاليخ )1 أكتوار 2929 

للشركة  بألسا�صي  بلقانون  تغ ي9  تم 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة كالتالي :

باعت  مل كة  عروبش  بلي دة 

حصتها بالكامل إلى بلي د بن حدين 

يوسف.

باع  بلكرماط  بلدين  بلي د نصر 

بلغدالي  بلي د  إلى  بالكامل  حصته 

بملصطفى.

بستقالة بمليي9ة بلوح دة للشركة 

بلي دة عروبش مل كة.

بملصطفى  بلغدالي  بلي د  تأك د 

.G DE CTP كديي9 وح د لشركة

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بيال  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلقانوني 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   17 بتاليخ 

بإليدبع 35491.

156 P

STE EL YOUNSSI HOLDING
SARL AU

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

بشريك وبحد

 شالع بملوحدين مدر سوسن، لقم 8، 

بلطابق بألول، شقة لقم )، 

بلحي دة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

17(3

قفل بلتصف ة
بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

 2929 يول و   15 بتاليخ  بالستثنائي 

هولدنغ»  بل ون�صي  «شركة  لشركة 

بلكائنة  وح د  شريك  ذبت  ش.م.م 

 8 بشالع بملوحدين مدر سوسن لقم 
ملهم،   19.999 لأسدالها  بلحي دة، 

بلشريك  بين  بملصامقة  تدت  ح ث 

وتقرل ما يلي :

عبد  بل ون�صي  بلي د  تع ين 

بلرح م كدصفي للشركة.

إغالق بلشركة في طول بلتصف ة 

بلنهائ ة.

بلسجل  من  بلشركة  شطب 

بلتجالي.

تم بإليدبع بلقانوني بكتابة بلضبط 

باملحكدة بالبتدبئ ة بالحي دة بتاليخ 

11 أغيطس 2929 تحت لقم 462.

157 P

STE RESTO.F.FD
SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

بشريك وبحد

بلرأسدال بالجتداعي للشركة : 

199.999 ملهدا

بتاليخ  عرفي  عقد   بدقت�صى 
تم وضع بلقانون   2929 نوفد 9   19

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

محدومة بشريك وح د ما يلي :

 STE RESTO.F.FD  : 1 - بلتيد ة 

.SARL AU

سنة   ((  : مدة ق ام بلشركة   -  2

ببتدبء من تاليخ تأسييها بلنهائي.

 : للشركة  بالجتداعي  بملقر   -  3
عين عت ق،   ،67 لقم  تجزئة بلج د، 

تدالة.

4 - بلرأسدال بالجتداعي : 199.999 

حصة   1999 إلى  مقيم  ملهم 

بجتداع ة مقدبل كل حصة 199 ملهم.

من  بلشركة  تيي9   : بلتي ي9   -  5

طرف بلي د حين لعيل.

6 - بلغرض : يكدن غرض بلشركة 

في ما يلي :

مطعم ؛

إمبلة مقهى ؛

إمبلة مخ زة وحلويات.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلسجل  بدكتب  بتدالة  بالبتدبئ ة 

 2929 نوفد 9   17 بتاليخ  بلتجالي 

تحت لقم بإليدبع بلقانوني لقم )143 

ولقم بلسجل بلتجالي 1)1312.

158 P

TOM COCO
تأسيس شركة محدومة بمليؤول ة

مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى   -  1

قد تم   ،2929 25 سبتد 9  بيال يوم 

بمليؤول ة  محدومة  شركة  تأسيس 

وبلتي تحدل بلخصائص بلتال ة :

بلتيد ة : TOM COCO ش.م.م.
لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 

 199 بثدن  حصة   199 على  مقيم 

ملهم للحصة بلوبحدة.

بلي د حدريت حين 599 حصة ؛

بلي د معام لعجاج 599 حصة.
زنقة   ،39 لقم   : بالجتداعي  بملقر 

جبل بلحلوي، بطانة، سال.

غرض   : بالجتداعي  بلهدف 

بشكل مباشر أو غي9  سوبء  بلشركة، 

باملشالكة  أو  لحيابها  مباشر وسوبء 

هو توزيع وبستي9بم  أو لفائدة بلغي9، 

وتصدير بملنتجات بلغذبئ ة وبلفحم.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

بلي د  بلشركة  سيي9   : بلتي ي9 

حدريت حين ملدة غي9 محدومة.

تم بإليدبع   : بإليدبع بلقانوني   -  2

بلقانوني لدى كتابة بلضبط باملحكدة 

بالبتدبئ ة بيال يوم 16 نوفد 9 2929 

تحت لقم 35375.

 3 - بالندلبج في بلسجل بلتجالي : 
بلتجالي  بالسجل  بلشركة  سجلت 

بيال تحت لقم 32317.
لإلشالة وبلنشر

بمليي9 : حدريت حين

159 P

BEN AYAD ESSALAM
تأسيس شركة محدومة بمليؤول ة 

ذبت شريك وح د
على عقد عرفي مؤلخ في  بناء   -  I

بالرااط  مسجل   ،2929 نوفد 9   2
أبرم قانون   ،2929 نوفد 9   4 بتاليخ 

وبرتي  بمليؤول ة،  محدومة  شركة 

ب ان وتفص ل مديزبتها :

 BEN AYAD  : بالسم   -  1

.ESSALAM SARL AU

2 - بلهدف :

أنوبعها  بجد ع  بلخ ول  ترا ة 

بملاعز  بألغنام،  بألبقال،  وكذلك 

وعدوما جد ع بلح وبنات ؛

 بملشالكة في أي حدث وطني أو مولي 

على  وبلقفز  بليباقات  و اصة 

وكذلك  وغي9ها  وبلت9ويض  بلحوبجز 

بملشالكة في بملعالض أو أي ميابقة 

تتعلق بالرياضة وبلت9ف ه ؛

أي  تيويق  تبامل،  ب ع،  شربء، 

علف  موبم،  منتجات،  أول ة،  مامة 

ح وبني، عقاقي9، ف تام نات، أسددة 

أو غي9ها من بملوبم بملخصصة ملا سبق ؛

يتعلق  ما  كل  وتصدير  بستي9بم 

بالهدف ؛

بملشالكة مع أي شركات أ رى لها 

أنشطة مداثلة أو ذبت صلة.

3 - بلشريك بلوح د :

هللا  عبد  بشي9  عائد  بن  بلي د 

 م الم، بملزمبم بتاليخ 18 سبتد 9 79)1 

بيوق بلجدعة بل ب ا، ل بي بلجني ة، 

.SA91224 جوبز سفر لقم
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زنقة   19  : بالجتداعي  بملقر   -  4
ط 9ق، شقة 1، حيان، بلرااط.

5 - بملدة : )) سنة ببتدبء من يوم 
بلتأسيس بلنهائي.

ملهم   199.999  : لأس بملال   -  6
كل  ق دة  حصة   1999 إلى  مقيم 
199 ملهم مسجلة كلها نقدب  وبحدة 
بلتق  د  عند  بملجدوع  من  ومحرلة 

وموزعة كالتالي :
هللا  عبد  بشي9  عائد  بن  بلي د 

م الم 1999 حصة.
بلشركة ميي9ة من   : بلتي ي9   -  7
طرف بلي د بن عائد بشي9 عبد هللا 
م الم بصفته بمليي9 بلوح د للشركة 

ملدة غي9 مع نة.
بين  نيب ا  تقيم   : بأللااح   -  8
بعد  حصصهم  حيب  بلشركاء 
وبلقانون ة  بلشرع ة   بالقتطاعات 

أو تنقل من جديد.
- تم بإليدبع بلقانوني باملحكدة   II
نوفد 9   1( بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929 تحت لقم 147655.
للخالصة وبلب ان

160 P

 STE MUSBARK
TRANSPORT

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

تبعا للعقد بلعرفي بتاليخ 3 نوفد 9 
تم وضع قوبنين بلشركة ذبت   2929

بملديزبت بلتال ة :
 STE MUSBARK  : بلتيد ة 

.TRANSPORT
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
يتعلق نشاط بلشركة   : بملوضوع 

سوبء باملغرب أو  الجه :
بلبضائع،  نقل  بألشخاص،  نقل 

جد ع بألنشطة بملتعلقة بالنقل.
بلقي9وبن،  شالع   : بلرئي�صي  بملقر 

لقم 142، بلع ون.
بلرأسدال : حدم في مبلغ 199.999 
حصة من   1999 إلى  ملهم مقيدة 

فئة 199 للوبحدة موزعة كالتالي :

 599 لعري�صي  بملصطفى  بلي د 

حصة ؛

بلي د مبالك بقس 599 حصة.

: تيي9 من طرف بلي دبن  بإلمبلة 

بملصطفى لعري�صي ومبالك بقس.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بالع ون 

تحت   2929 نوفد 9   29 بتاليخ 

تجالي  سجل   2929/27(2  لقم 

لقم 25)33.

161 P

STE BRABRI PESCA
تأسيس شركة

بتاليخ  بلعرفي  للعقد   تبعا 

قوبنين  وضع  تم   2929 نوفد 9   17

بلشركة ذبت بملديزبت بلتال ة :

.STE BRABRI PESCA : بلتيد ة

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بلشريك  وذبت  بملحدومة  بمليؤول ة 

بلوح د.

يتعلق نشاط بلشركة   : بملوضوع 

سوبء باملغرب أو  الجه :

بالبحر  بملتعلقة  بألنشطة  جد ع 

في  وتجالة  تحويل  تجد د  وبلص د، 

عامة،  تجالة  بلبحرية،  بملنتوجات 

فالحي،  صناعي،  كل نشاط تجالي، 

مالحي و دمات، بستي9بم وتصدير.

موالي  تجزئة   : بلرئي�صي  بملقر 

لش د، بملجدوعة L، لقم 174، بلع ون.

بلرأسدال : حدم في مبلغ 199.999 

حصة من   1999 إلى  ملهم مقيدة 

للوبحدة في ملك عبد هللا   199 فئة 

بوه.

بلي د  طرف  من  تيي9   : بإلمبلة 

عبد هللا بوه.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بالع ون 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   1( بتاليخ 

2929/2782 سجل تجالي لقم 97)33.

162 P

 STE ENGINS SAHARA

LOUAMANE
تأسيس شركة 

بتاليخ  بلعرفي  للعقد   تبعا 

قوبنين  وضع  تم   2929 نوفد 9   17

بلشركة ذبت بملديزبت بلتال ة :

 STE ENGINS  : بلتيد ة 

.SAHARA LOUAMANE

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بلشريك  وذبت  بملحدومة  بمليؤول ة 

بلوح د.

يتعلق نشاط بلشركة   : بملوضوع 

سوبء باملغرب أو  الجه :

وتصدير  بستي9بم  بملعدبت،  كربء 

بلبضائع، نقل بألشخاص وبلبضائع.

م 9وكة،  تجزئة   : بلرئي�صي  بملقر 
شالع بلحزبم بلكبي9، لقم 77، بلع ون.

بلرأسدال : حدم في مبلغ 199.999 

حصة من   1999 إلى  ملهم مقيدة 

بلي د  ملك  في  للوبحدة   199 فئة 

لعرو�صي لومان.

بلي د  طرف  من  تيي9   : بإلمبلة 

لعرو�صي لومان.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بالع ون 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   29 بتاليخ 

2929/2788 سجل تجالي لقم 11)33.

163 P

STE THR33NZ
SARL AU

تكوين شركة محدومة بمليؤول ة 
ذبت بلشريك بلوح د

بالرااط  مؤلخ  محضر  بدقت�صى 

وضع  تم   2929 أبريل   ( بتاليخ 

بلقوبنين بألساس ة لشركة محدومة 

بمليؤول ة ذبت بلشريك بلوح د ذبت 

بملديزبت بلتال ة :

بلهدف :

تصن ع وتيويق منتجات بلتجد ل ؛

منتجات  وتصدير  بستي9بم 

بلتجد ل ؛

بألشغال بلعامة أو أشغال بلبناء.

بملقر : لقم 5 زنقة بلكنزلة، بلشقة 

لقم 11 بلرااط، أكدبل، بلرياض.

بدا  بملال  لأس  حدم   : بملال  لأس 

قدله 199.999 ملهم.

غي9  ملدة  بلشركة  تدبل   : بلتي ي9 

محدومة من طرف : لهاللي مريم.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

بتاليخ 29 نوفد 9 2929.

لقم بلسجل بلتجالي : 7)1476.

164 P

STE SIRINIDYLL

SARL AU

تكوين شركة محدومة بمليؤول ة 
ذبت بلشريك بلوح د

بالرااط  مؤلخ  محضر  بدقت�صى 

وضع  تم   2929 سبتد 9   22 بتاليخ 

بلقوبنين بألساس ة لشركة محدومة 

بمليؤول ة ذبت بلشريك بلوح د ذبت 

بملديزبت بلتال ة :

بلهدف :

فن بلرسم ؛

بلتصد م وبلديكول ؛

منتجات  وتيويق  تصن ع 

بلتجد ل.

بملقر : عدالة لقم 39، شقة لقم 8 

شالع موالي أحدد بلوك لي، حيان، 

بلرااط.

بدا  بملال  لأس  حدم   : بملال  لأس 

قدله 199.999 ملهم.

غي9  ملدة  بلشركة  تدبل   : بلتي ي9 

زمك  بلي دة   : طرف  من  محدومة 

حنان.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

بتاليخ 29 نوفد 9 2929.

لقم بلسجل بلتجالي : 5)1476.

165 P
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STE EXCELLENCE 8
SARL AU

تكوين شركة محدومة بمليؤول ة 
ذبت بلشريك بلوح د

بالرااط  مؤلخ  محضر  بدقت�صى 

وضع  تم   2929 سبتد 9   22 بتاليخ 

بلقوبنين بألساس ة لشركة محدومة 

بمليؤول ة ذبت بلشريك بلوح د ذبت 

بملديزبت بلتال ة :

بلهدف : بالستشالبت بإلمبلية.

بملقر : عدالة لقم 39 شقة لقم 8 

شالع موالي أحدد بلوك لي، حيان، 

بلرااط.

بدا  بملال  لأس  حدم   : بملال  لأس 

قدله 199.999 ملهم.

غي9  ملدة  بلشركة  تدبل   : بلتي ي9 

محدومة من طرف : بلي دة بلزوليدي 

مالل.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

بتاليخ 29 نوفد 9 2929.

لقم بلسجل بلتجالي : 3)1476.

166 P

STE BULLCO
SARL AU

تكوين شركة محدومة بمليؤول ة 
ذبت بلشريك بلوح د

بالرااط  مؤلخ  محضر  بدقت�صى 

وضع  تم   2929 سبتد 9   17 بتاليخ 

بلقوبنين بألساس ة لشركة محدومة 

بمليؤول ة ذبت بلشريك بلوح د ذبت 

بملديزبت بلتال ة :

بلهدف :

بالستشالبت بإلمبلية ؛

تدبي9  مجال  في  بالستشالبت 

بلشركات.

بملقر : عدالة لقم 39 شقة لقم 8 

شالع موالي أحدد بلوك لي، حيان، 

بلرااط.

بدا  بملال  لأس  حدم   : بملال  لأس 

قدله 199.999 ملهم.

غي9  ملدة  بلشركة  تدبل   : بلتي ي9 

محدومة من طرف : بلط ب لش د.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

بتاليخ 19 نوفد 9 2929.

لقم بلسجل بلتجالي : )14737.

167 P

STE LONJILOF TRANS

 SARL

شركة لون جلوف تربنس

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لأسدالها : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : تجزئة بلزيربلي 2 

كربج 2 بلرقم 475، س دي قاسم

بتاليخ  لعقد  اص   طبقا 

تم تأسيس شركة   2929 أكتوار   22

ش.م.م ذبت بلصفات بلتال ة :

بسم  تحدل  بلشركة   : بلتيد ة 

 LONJILOF «شركة لونج لوف تربنس»

.TRANS SARL

بلشركة تهتم ب :

نقل بلبضائع بلدول ة.

بملقر بالجتداعي : تجزئة  بلزيربلي 2 

كربج 2 بلرقم 475، س دي قاسم.

بلرأسدال : لقد حدم في 199.999 

حصة   1999 على  مقيم  ملهم 

بجتداع ة ثدن كل وبحدة 199 ملهم.

للي د  مخول  بلتي ي9   : بلتي ي9 

بلنجمي محدد.

بلراح : من بلراح بلصافي تخصم 

5% لالحت اطات بلقانون ة.

بإليدبع بلقانوني : لقد تم باملحكدة 

يوم  قاسم  بي دي   بالبتدبئ ة 

)1 نوفد 9 2929 تحت لقم 2929/)48 

لقم بلسجل بلتجالي 1)286.
من أجل بلنسخ وبلب ان

168 P

STE NESSLAM
 SARL AU

شركة نييالم

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لأسدالها : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : بلطابق بألول، 

بلرقم 135، بلحي بلصناعي، س دي 

قاسم

بتاليخ  لعقد  اص   طبقا 

تم تأسيس شركة   2929 أكتوار   29

ش.م.م ش.و ذبت بلصفات بلتال ة :

بسم  تحدل  بلشركة   : بلتيد ة 

 STE NESSLAM نييالم»  «شركة 

.SARL AU

بلشركة تهتم ب :

أشغال مختلفة أو بلبناء ؛

بلتصدير وبالستي9بم.

بألول،  بلطابق   : بالجتداعي  بملقر 

س دي  بلحي بلصناعي،   ،135 بلرقم 

قاسم.

بلرأسدال : لقد حدم في 199.999 

حصة   1999 على  مقيم  ملهم 

بجتداع ة ثدن كل وبحدة 199 ملهم.

للي د  مخول  بلتي ي9   : بلتي ي9 

بلعجل بلتجاني.

بلراح : من بلراح بلصافي تخصم 

5% لالحت اطات بلقانون ة.

بإليدبع بلقانوني : لقد تم باملحكدة 

يوم  قاسم  بي دي   بالبتدبئ ة 

29 نوفد 9 2929 تحت لقم 9/2929)4 

لقم بلسجل بلتجالي 3)286.
من أجل بلنسخ وبلب ان

169 P

AZURMER
بتاليخ  عرفي  عقد   بدقت�صى 

بلرااط  بددينة   2929 سبتد 9   25

بمليؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدومة مديزبتها كالتالي :

 : بالجتداع ة  بلتيد ة   -  1

.AZURMER SARL AU

و�صي بناء   : موضوع بلشركة   -  2

أعدال بلنظافة وبلبيتنة ؛

بصفة عامة كل بلعدل ات بملال ة، 
بلتجالية وبلصناع ة بملرتبطة بشكل 
مباشر أو غي9 مباشر بدوضوع بلشركة 
وكذب جد ع بلعدل ات من شأنها تند ة 

بلشركة.
3 - بملقر بالجتداعي : شالع بمليس 
 ،3 بلطابق   ،6 لقم  شقة  بألك 9، 

حيان، بلرااط.
لأسدال بلشركة   : بلرأسدال   -  4
حدم في 199.999 ملهم مقيدة على 
1999 حصة بجتداع ة من فئة 199 

ملهم للحصة.
عزيز لهبوط 1999 حصة.

: عهد تي ي9 بلشركة  بلتي ي9   -  5
إلى بلي د عزيز لهبوط.

تبتدئ من   : بلينة بلتجالية   -  6
مسيد 9 من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.
7 - بملدة : )) سنة.

8 - لقم بلسجل بلتجالي باملحكدة 
بلتجالية 147793.

170 P

EXPER CASH SERVICES
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لأسدالها : 199.999 ملهم
 بملقر بالجتداعي : موبل جهل وة، 

بني ش كر، بلناضول
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بالناضول، تم وضع بلقانون بألسا�صي 
بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  لشركة 

ذبت بملوبصفات بلتال ة :
 EXPER CASH  : بلتيد ة 

.SERVICES SARL
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
بملقر بالجتداعي : موبل جهل وة، بني 

شكي9، بلناضول.
: تحويل بألموبل  موضوع بلشركة 

وبلخدمات بملال ة بملوبزية.
لأسدال  حدم   : بلشركة  لأسدال 
ملهم   199.999 مبلغ  في  بلشركة 
بجتداع ة  حصة   1999 إلى  مقيم 
محرلة  للوبحدة،  ملهم   199 بق دة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

بلشركاء كالتالي :
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 599 بنجلول  بلحيين  بلي د 

حصة ؛

بلي د سع د بنجلول 599 حصة.

بملدة : )) سنة.

بلتي ي9 : أسند إلى بلي د بلحيين 

بلحامل  مغرا ة،  بلجني ة  بنجلول، 

 S665316 لقم  بلوطن ة  للبطاقة 

بلجني ة  بنجلول،  سع د  وبلي د 

بلوطن ة  للبطاقة  بلحامل  مغرا ة، 

.S378424 لقم

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9.

بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 

باملحكدة بالبتدبئ ة بالناضول تحت 

لقم 29547 بتاليخ ) سبتد 9 2929.

171 P

 STE JAWHAR MALAK

IMPORT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

بشريك وح د

لأسدالها : 199.999 ملهم

 بملقر بالجتداعي : 47، زنقة عدرو 

بن بلعاص، إقامة إسداع ل، لقم 4، 

بلقن طرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

بالقن طرة، تم وضع بلقانون بألسا�صي 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  لشركة 

بشريك وح د ذبت بملوبصفات بلتال ة :

 STE JAWHAR  : بلتيد ة 

.MALAK IMPORT SARL AU

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بمليؤول ة بملحدومة بشريك وح د.

47، زنقة عدرو   :  بملقر بالجتداعي 

بن بلعاص، إقامة إسداع ل، لقم 4، 

بلقن طرة.

موضوع بلشركة :

تاجر ميتولم بائع بالجدلة ؛

بالستي9بم  في  وس ط  أو  تاجر 

وبلتصدير.

لأسدال  حدم   : بلشركة  لأسدال 

ملهم   199.999 مبلغ  في  بلشركة 

بجتداع ة  حصة   1999 إلى  مقيم 

محرلة  للوبحدة،  ملهم   199 بق دة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

بلشركاء كالتالي :

بلي د  الد بولع د 1999 حصة.

بملدة : )) سنة.

أسند إلى بلي د  الد   : بلتي ي9 

بلحامل  مغرا ة،  بلجني ة  بولع د، 

.G349925 للبطاقة بلوطن ة لقم

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9.

بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 

باملحكدة بالبتدبئ ة بالقن طرة تحت 

لقم 57187 بتاليخ 16 نوفد 9 2929.

172 P

DAR DARI

شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

بشريك وح د

لأسدالها : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : 56، زنقة حدان 

بلفطوبكي، مكتب لقم 2، بلقن طرة

تحويل بملقر بالجتداعي 
بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

بلغي9 بلعامي بتاليخ )1 أكتوار 2929 

 DAR DARI SARL AU لشركة 

لأسدالها 199.999 ملهم، تقرل ما يلي :

بملقر  تحويل  على  بملصامقة 

من  بملذكولة  للشركة  بالجتداعي 

حدان  زنقة   ،56  : بلقديم  بلعنوبن 

بلفطوبكي، متجر لقم 1، بلقن طرة.

زنقة   ،56  : بلجديد  بلعنوبن  إلى 

 ،2 لقم  مكتب  بلفطوبكي،  حدان 

بلقن طرة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالقن طرة بتاليخ 17 نوفد 9 

2929 تحت لقم 89193.

173 P

 TWINSPEED TRANSPORT &
LOGISTICS

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
لأسدالها : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : متجر لقم 2، طريق 
عنت9ة، عدالة ))6، بإلسداعل ة، 

بلقن طرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بالقن طرة، تم وضع بلقانون بألسا�صي 
بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  لشركة 

ذبت بملوبصفات بلتال ة :
 TWINSPEED  : بلتيد ة 
 TRANSPORT & LOGISTICS

.SARL
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
 ،2 لقم  متجر   : بالجتداعي  بملقر 
طريق عنت9ة، عدالة ))6، بإلسداعل ة، 

بلقن طرة.
بلبضائع  نقل   : بلشركة  موضوع 

وطن ا ومول ا.
لأسدال  حدم   : بلشركة  لأسدال 
ملهم   199.999 مبلغ  في  بلشركة 
بجتداع ة  حصة   1999 إلى  مقيم 
محرلة  للوبحدة،  ملهم   199 بق دة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

بلشركاء كالتالي :
بلي د عدر بل ح اوي 599 حصة ؛

بلي د محدد أمين بل ح اوي 599 
حصة.

بملدة : )) سنة.
عدر  بلي د  إلى  أسند   : بلتي ي9 
بل ح اوي، بلجني ة مغرا ة، بلحامل 
 G792695 لقم  بلوطن ة  للبطاقة 
بل ح اوي،  أمين  محدد  وبلي د 
للبطاقة  بلحامل  مغرا ة،  بلجني ة 

.G637916 بلوطن ة لقم
من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 
باملحكدة بالبتدبئ ة بالقن طرة تحت 
لقم 57167 بتاليخ 16 نوفد 9 2929.
174 P

TRANSNATIO-INTER
شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

بشريك وح د
لأسدالها : 19.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : )2 مكرل، زنقة 
 جد ل صدقي بلزوهاوي، بلشقة 

لقم 7، بلقن طرة
تفويت حصص بجتداع ة

وتع ين ميي9 جديد 
بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 
 2929 نوفد 9   2 بلغي9 بلعامي بتاليخ 
 TRANSNATIO-INTER لشركة 
ميؤول ة  ذبت  شركة   SARL AU
محدومة بشريك وح د، تقرل ما يلي :

حصة   59 تفويت  بملصامقة على 
بجتداع ة في ملك بلي د أبو سع د 
بلحيين لفائدة بلي د آغريس حد د.

قبول بستقالة بلي د أبو سع د 
ونهائي  تام  إبربء  وإبربئه  بلحيين 
ميي9  وتع ين بلي د آغريس حد د، 

جديد ملدة غي9 محدومة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالقن طرة تحت لقم 89996 

بتاليخ 19 نوفد 9 2929.
175 P

AUTO DIAG PERFOMANCE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لأسدالها : 199.999 ملهم
بملقر بالجتداعي : بلطابق بألل�صي، 
بقعة لقم 46، بلوك K، بلحوزية، 

بلقن طرة
تفويت حصص بجتداع ة

بدقت�صى محضر بلجدع بلعام بلغي9 
بلعامي بتاليخ ) نوفد 9 2929 لشركة 
 AUTO DIAG PERFOMANCE
SARL شركة ذبت ميؤول ة محدومة، 

تقرل ما يلي :
299 حصة  بملصامقة على تفويت 
ملهم للحصة   199 بجتداع ة بق دة 
في ملك بلي د سف ان سالم، بلحامل 
 G6128(3 لقم  بلوطن ة  للبطاقة 
لفائدة بلي د أيت أمغال عدر، بلحامل 

.GN18(311 للبطاقة بلوطن ة لقم
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موزع  بلشركة  لأسدال  ل صبح 
كالتالي :

حصة   599 بلي د سف ان سالم 
بق دة 199 ملهم للحصة ؛

بلي د أيت أمغال عدر 599 حصة 
بق دة 199 ملهم للحصة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالقن طرة تحت لقم 89935 

بتاليخ 29 نوفد 9 2929.
176 P

 GRENADINE
RESTAURATION

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 
بشريك وح د

لأسدالها : 199.999 ملهم
بملقر بالجتداعي : 31، زبوية زنقة 
أنوبل وزنقة محدد بلقري، إقامة 
منال A، مكتب لقم 5، بلقن طرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بالقن طرة، تم وضع بلقانون بألسا�صي 
بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  لشركة 
بشريك وح د ذبت بملوبصفات بلتال ة :

 GRENADINE  : بلتيد ة 
.RESTAURATION SARL AU

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 
بمليؤول ة بملحدومة بشريك وح د.

31، زبوية زنقة   : بملقر بالجتداعي 
إقامة  بلقري،  محدد  وزنقة  أنوبل 

منال A، مكتب لقم 5، بلقن طرة.
مأكوالت بثدن   : موضوع بلشركة 

محدم.
لأسدال  حدم   : بلشركة  لأسدال 
بلشركة في مبلغ 199.999 ملهم مقيم 
بق دة  بجتداع ة  حصة   1999 إلى 
محرلة بكاملها،  ملهم للوبحدة،   199

مكتتبة، وموزعة على بلشركاء كالتالي :
 1999 بلي د سل داني  ديدجة 

حصة.
بملدة : )) سنة.

بلتي ي9 : أسند إلى بلي د سل داني 
 ديدجة، بلجني ة مغرا ة، بلحامل 

.DC99991K للبطاقة بلوطن ة لقم

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9.

بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 

باملحكدة بالبتدبئ ة بالقن طرة تحت 

لقم 57261 بتاليخ )1 نوفد 9 2929.

177 P

Z-CONCEPT

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

بشريك وح د

لأسدالها : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : 31، زبوية زنقة 

أنوبل وزنقة محدد بلقري، إقامة 

منال A، مكتب لقم 5، بلقن طرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

بالقن طرة، تم وضع بلقانون بألسا�صي 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  لشركة 

بشريك وح د ذبت بملوبصفات بلتال ة :

.Z-CONCEPT SARL AU : بلتيد ة

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بمليؤول ة بملحدومة بشريك وح د.

31، زبوية زنقة   : بملقر بالجتداعي 

إقامة  بلقري،  محدد  وزنقة  أنوبل 

منال A، مكتب لقم 5، بلقن طرة.

في  بملقاولة   : بلشركة  موضوع 

بألشغال بملختلفة أو بلبناء.

لأسدال  حدم   : بلشركة  لأسدال 

ملهم   199.999 مبلغ  في  بلشركة 

بجتداع ة  حصة   1999 إلى  مقيم 

محرلة  للوبحدة،  ملهم   199 بق دة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

بلشركاء كالتالي :

بلي د زغدوم لش د 1999 حصة.

بملدة : )) سنة.

: أسند إلى بلي د زغدوم  بلتي ي9 

بلحامل  مغرا ة،  بلجني ة  لش د، 

.PH839516 للبطاقة بلوطن ة لقم

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9.

بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 

باملحكدة بالبتدبئ ة بالقن طرة تحت 

لقم 57267 بتاليخ )1 نوفد 9 2929.

178 

 STE ETUDES ET

 OPERATIONS

TOPOGRAPHIQUES

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

بشريك وح د

لأسدالها : 199.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : 4 زنقة سعقوب 

بملنصول، إقامة نامية نب لة، مكتب 

لقم 3، بلقن طرة

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

 2929 أكتوار   29 بتاليخ  بالقن طرة، 

وضع بلقانون بألسا�صي لشركة ذبت 

وح د  بشريك  محدومة  ميؤول ة 

لتكون  اص اتها كالتالي :

 STE  : بلتيد ة 

 ETUDES ET OPERATIONS

.TOPOGRAPHIQUES

وبلعدل ات  بلدلبسات   : بلهدف 

بلطبوغربف ة.

4 زنقة سعقوب   : بملقر بالجتداعي 

نب لة، مكتب  نامية  بملنصول، إقامة 

لقم 3، بلقن طرة.

تاليخ  من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتسج ل بلنهائي بالسجل بلتجالي.

لأس بملال : 199.999 ملهم موزع 

على 1999 حصة من فئة 199 ملهم 

للحصة بلوبحدة.

بلشركاء : بلشريك بلوح د بلي د 

ملكي عبد هللا 1999 حصة.

بلينة بالجتداع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 مسيد 9.

: بلشريك بلوح د بلي د  بلتي ي9 

ملكي عبد هللا.

قد تم تسج ل بلشركة بالسجل 
بالبتدبئ ة  بملحكدة  لدى  بلتجالي 
 2929 نوفد 9   1( بتاليخ  بالقن طرة 

تحت لقم 57243.
عن بلنسخة وبلنص

بمليي9

179 P

IMMO TAFILALT
ش.ذ.م.م
تأسيس

مؤلخ   عرفي  عقد  بدقت�صى 
 2929 أكتوار   28 بتاليخ  بالقن طرة، 
 IMMO TAFILALT تم تأسيس شركة

ش.ذ.م.م :
 2 لقم  محل   : بالجتداعي  بملقر 
أل انس مبلنا،  تجزئة   ،189 لقم س 

مهدية، بلقن طرة.
بلهدف بالجتداعي :
بإلنعاش بلعقالي ؛

بلعدل ات  كل  عامة  واصفة 
لها  بلتي  وبملال ة  وبلعقالية  بلتجالية 
من  وبلتي  بلشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها بملياهدة في تند ة بلشركة.
بملدة : )) سنة ببتدبء من بلتأسيس 

بلنهائي.
كرزبزي  إلى  أسند   :  بلتي ي9 

عبد هللا.
فاتح  من  تبتدئ   : بملال ة  بلينة 

يناير إلى 31 مسيد 9 من كل سنة.
لأس بملال : حدم في مبلغ 199.999 
ملهم مقيدة إلى 1999 حصة بق دة 
بكتتابها  سدم  للوبحدة  ملهم   199

وتوزيعها كالتالي :
 349 هللا  عبد  كرزبزي  بلي د 

حصة ؛
بلي د صديقي محدد 339 حصة ؛

 339 لضوبن  بملوساوي  بلي د 
حصة

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالبتدبئ ة  بملحكدة  لدى  بلقانوني 
بلتجالي  بالسجل  وق د  بالقن طرة 
بتاليخ   572(3 بالقن طرة تحت لقم 

23 نوفد 9 2929.
180 P
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STE CONCETRAD
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

بشريك وح د

لأسدالها : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي :47 زنقة عدرو بن 

بلعاص، إقامة إسداع ل مكتب

لقم 4 - بلقن طرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

بالقن طرة، تم وضع بلقانون بألسا�صي 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  لشركة 

بملوبصفات  ذبت  وح د  بشريك 

بلتال ة :

 STE CONCETRAD  : بلتيد ة 

.SARL AU

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بمليؤول ة بملحدومة بشريك وح د.

زنقة عدرو   47  : بملقر بالجتداعي 

إقامة إسداع ل مكتب  بن بلعاص، 

لقم 4 - بلقن طرة.

موضوع بلشركة:

مكتب بلدلبسات بلتقن ة.

بملقاولة في بألشغال بملختلفة.

لأسدال  حدم   : بلشركة  لأسدال 

ملهم   199.999 مبلغ  في  بلشركة 

بجتداع ة  حصة   1999 إلى  مقيم 

محرلة  للوبحدة،  ملهم   199 بق دة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على بلشركاء 

كالتالي :

 1999  : ببربه م  زعلوك  بلي د 

حصة.

بملدة : )) سنة.

بلتي ي9 : أسند إلى بلي د زعلوك 

بلحامل  مغرا ة،  بلجني ة  ببربه م، 

.GM 19(768 للبطاقة بلوطن ة لقم

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9.

بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 

باملحكدة بالبتدبئ ة بالقن طرة تحت 

لقم 57157 بتاليخ 12 نوفد 9 2929.

181 P

FIDCONET SARL
 TRAVAUX DE COMPTABILITE
CONSITTUTION DE SOCIETD

CONSEILS JURIDIQUES

STE FLEXELEC
SARL

مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
 2929 نوفد 9   3 بتاليخ  بالقن طرة 
بمليؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 
بلخصائص  تحدل  وبلتي  بملحدومة 

بلتال ة :
 FLEXELEC شركة   : بلتيد ة 

ش.ذ.م.م.
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
)5 شالع موالي   : بملقر بالجتداعي 
إقامة موالي عبد   4 عبد بلعزيز لقم 

بلعزيز بلقن طرة.
بلكهرااء،   : بالجتداعي  بلهدف 

أشغال مختلفة وأعدال مختلفة.
بلعدل ات  كل  عامة  واصفة 
لها  بلتي  وبملال ة  وبلعقالية  بلتجالية 
من  وبلتي  بلشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها بملياهدة في تند ة بلشركة.
من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.
أمين  بلي د  إلى  أسند   : بلتي ي9 

بوزيان وأسامة زعول.
فاتح  من  تبتدئ   : بملال ة  بلينة 
مسيد 9 من كل سنة ما   31 يناير إلى 
تاليخ  تبتدئ من  عدب بلينة بألولى  

بلتسج ل.
لأس بملال حدم في مبلغ 199.999 
1999حصة  إلى  مقيدة  ملهم، 
سدم  للوبحدة  ملهم   199 بق دة 

بكتتابها وتوزيعها كالتالي :
بلي د أمين بوزيان : 349 حصة.
بلي د أسامة زعول : 339 حصة.
بلي د أمين مويية : 339 حصة.

: ق دت بلشركة  بإليدبع بلقانوني 
بالسجل بلتجالي باملحكدة بالبتدبئ ة 
بتاليخ   57221 بالقن طرة تحت لقم 

17 نوفد 9 2929.
من أجل بمليتخرج وبإلشالة

ف دكون ط

182 P

STE ZEZITA TRANS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

بشريك وح د
لأسدالها : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : حي بملنزه، سكتول 
C، لقم )41 - بلقن طرة

بلسجل بلتجالي لقم 25)56 
بلقن طرة

بستدلبك  طأ
بالجريدة  وقع  بستدلبك  طأ 
 2 بتاليخ   5649 عدم  بلرسد ة 

مسيد 9 2929.
عوض :

لأسدال بلشركة :
مبلغ  في  بلشركة  لأسدال  حدم 
19.999 ملهم مقيم إلى 199 حصة 
بجتداع ة بق دة 199 ملهم للوبحدة 
محرلة بكاملها مكتتبة وموزعة على 

بلشركاء كالتالي :
 199  : بلزبيدي  محدد  بلي د 

حصة.
يقرأ :

لأسدال بلشركة :
مبلغ  في  بلشركة  لأسدال  حدم 
 1999 إلى  مقيم  ملهم   199.999
ملهم   199 بق دة  بجتداع ة  حصة 
مكتتبة  بكاملها  محرلة  للوبحدة 

وموزعة على بلشركاء كالتالي :
 1999  : بلزبيدي  محدد  بلي د 

حصة.
بلباقي بدون تغ ي9.

183 P

 STE IMANIATE
CONSULTING

SARL AU
لأس مال بلشركة : 199.999 ملهم
مقر بلشركة : مركز أعدال أكدبل 
بلرااط عدالة لقم 32، زبوية شالع 

فال ولد عدي9 وزنقة وبم بهت
بلسجل بلتجالي : 198143

قربلبت  محضر  بدقت�صى    -  1
سبتد 9   19 بتاليخ  بلوح د  بلشريك 

2929 قرلت بلشركة ما يلي :

تغ ي9 مقر بلشركة من مركز أعدال 
زبوية   ،32 أكدبل بلرااط عدالة لقم 

شالع فال ولد عدي9 وزنقة وبم بهت 
إلى 54، زنقة تاني فت لقم 1 أكدبل 

بلرااط.

بلنظام  من   4 بملامة  تعديل 

بألسا�صي للشركة.

تحديث بلنظام بألسا�صي للشركة.

بلقانوني بكتابة  تم بإليدبع    -  2

بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   1( يوم 

.5549

184 P

STE HJS TRAV
SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

من شريك وح د
لأسدالها : 199.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : 54، زنقة 

تاني فت شقة لقم 1، أكدبل - 

بلرااط

بدقت�صى عقد عرفي محرل بتاليخ 

شركة  تأسيس  تم   2929 أكتوار   (

من شريك  محدومة  ميؤول ة  ذبت 

وح د باملديزبت بلتال ة :

.STE HJS TRAV : بلتيد ة

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

ميؤول ة محدومة من شريك وح د.

بملوضوع بالجتداعي : 

شركة لألشغال بلعامة وبلخاصة.

بلفرعي  بلتقي م  عدل ات  تنف ذ 

لأللب�صي.

أنوبع  كل  معدبت  في  بلتجالة 

واالن ابة عن جهات  الج ة،  بلبناء 

بلصح ة  وبملعدبت  بألجهزة، 

وبلزلبع ة.

وبلنظافة  بلتنظ ف،   دمات 

بلخاص  وبألمن  بألبعال،  بلثالث ة 

وبلحربسة، وبلبيتنة.

بالستي9بم وبلتصدير.

إنشاء وإمبلة بلشبكات بلتجالية.

تيويق وص انة بربمج بلحاسوب 

وبلتدليب.
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وبملوبم،  باألثاث  بملكاتب  تزويد 
وإمدبمبت  بلحاسوب،  ومعدبت 

بمللحقات.
أثاث ومعدبت بملكاتب  ب ع وشربء 

وبللوبزم بملكتب ة.
بملدة : )) سنة.

زنقة   ،54  : بالجتداعي  بملقر 
 - أكدبل   ،1 لقم  شقة  تاني فت 

بلرااط.
ملهم   199.999  : بلرأسدال 
فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

199 ملهم للحصة بلوبحدة.
بلحصص :

 : بلعلوي  حف ظ  موالي  بلي د 
1999 حصة.

بلتي ي9 : أسند بلتي ي9 إلى بلي د 
موالي حف ظ بلعلوي بلحامل لبطاقة 
 AB 69791( بلتعريف بلوطن ة لقم 

ملدة غي9 محدومة.
للشركة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
باملحكدة بلتجالية بالرااط بتاليخ )1 
لقم   553( تحت لقم   2929 نوفد 9 

بلسجل بلتجالي 147671.
184 P

STE JMILI PROD
جمييل برود

تأسيس شركة
بتاليخ عرفي  عقد   بدقت�صى 
تقرل  بالرااط   2929 نوفد 9   11
بمليؤول ة  محدومة  شركة  تأسيس 

بشريك وبحد بالخصائص بلتال ة :
شركة   : بالجتداع ة  بلتيد ة 

جد لي بروم.
بملقر بالجتداعي : 37 شالع إمليس 

بالك 9 شقة لقم 6 حيان بلرااط.
بلهدف : إنتاج سيندائي.

تاليخ  من  ببتدبء  سنة   (( بملدة: 
إحدبثها بلفعلي.

في  حدم   : بالجتداعي  بلرأسدال 
 1999 ملهدا مقيم على   199.999

حصة بق دة 199 ملهم.
من  تبتدئ   : بالجتداع ة  بلينة 
31 من مسيد 9  فاتح يناير وتنتهي في 

من كل سنة.
من  ميي9ة  بلشركة   : بلتي ي9 

ملدة  بلجد لي  يوسف  بلي د  طرف 
غي9 محدومة.

بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 
.147781

185 P

STE DIVMAR
SARL

في بلعرفي  بلعقد  تسج ل   تاليخ 
وبلتي  بالرااط   2929 سبتد 9   16

تحدل بلخصائص بلتال ة :
بلهدف بالجتداعي :

بلشبكات وبالتصاالت.
بلطاقة وبلكهرااء وبإلنالة بلعامة.

بلهندسة بملدن ة وبلطرق.
بملعلوم ات.

بلتجالة.
أشغال عامة.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 
فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 
ملهم للحصة بلوبحدة موزعة   199

بين بلشركاء على بلشكل بلتالي :
بلي د محدد بلركاني : 599 حصة.

 599  : بلحف اني  بالل  بلي د 
حصة.

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

بلسجل بلتجالي.
من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 
31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسجل.
بل 9بهدة  موبل   : بالجتداعي  بملقر 

عامر سال.
بمليي9ين :

بلي د محدد بلركاني.
بلي د بالل بلحف اني.

بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 
32295 بتاليخ 2 نوفد 9 2929.

186 P

STE RAMO KADCAR
SARL AU

بتاليخ عرفي  عقد   بدقت�صى 
2929 تم تأسيس شركة   27 أكتوار 
وح د  بشريك  بمليؤول ة  محدومة 

ذبت بلخصائص بلتال ة :

 STE RAMO  : بلتجالي  بالسم 

.KADCAR

بلشكل بلقانوني : شركة محدومة 

بمليؤول ة بشريك وح د.

كربء   : بالجتداعي  بلنشاط 

بلي البت بدون سائق.

ملهم   199.999  : بلرأسدال 

لفائدة  حصة   1999 إلى  مقيدة 

بلي د عدر بلقاملي.

بملدة : )) سنة.

بلحين  شالع   : بالجتداعي  بملقر 

بملركز  سو�صي  مختال  زنقة  بلثاني 

بلتجالي بليالم لقم 35 بلرااط.

بوبسطة  بلشركة  تي ي9   : بمليي9 

بلي د عدر بلقاملي.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم  لقد 

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 

 2929 نوفد 9   24 بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم بلسجل بلتجالي )14777.

187 P

تسيير حر
بملوقع  بلعرفي  بلعقد  بدقت�صى 

بيال بتاليخ ) سبتد 9 2929 وبملسجل 

 2929 سبتد 9   21 بتاليخ  بيال 

سبتد 9   21 بتاليخ  بيال  وبملسجل 

2929 تم إبربم عقد تي ي9 حر ألصل 

تجالي ذو بلخصائص بلتال ة :

مل كة   : بمللك  صاحبة  بسم 

بلعدالي.

بلياكنة بإقامة بألنصال 92 عدالة 

ألف شقة 17 طريق بلقن طرة سال.

تحت  بلتجالي  بالسجل  بملسجل 

لقم 45889.

بسم بمليي9 بلحر : حين بميعوم.

.N362565 لقم بلبطاقة بلوطن ة

 3 بدكازة  بلكائن  بلتجالي  بألصل 

س دي  بألنصال  إقامة   B17 عدالة 

مو�صى سال.

) سبتد 9  مدة بلكربء سنتين من 

2929 إلى 8 سبتد 9 2922.

بدوجب هذب بلعقد س قوم بلي د 

حين بميعوم بتي ي9 بملحل موضوع 

بلعقد تحت ميؤول ته بلكاملة كدا 

أن بلي دة مل كة بلعدالي ال تتحدل 

بلديون  أو  باللتزبمات  ميؤول ة 

بملت9تبة عن تي ي9ه.

188 P

 STE HAINO TRANS NORD

AFRIC

تأسيس شركة
 4 في  بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ 

نوفد 9 2929 بيال تم تأسيس شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة بلتي تحدل 

بلخصائص بلتال ة :

 STE HAINO TRANS  : بلتيد ة 

.NORD AFRIC

بلهدف بالجتداعي :

نقل بلبضائع.

بستي9بم وتصدير.

لأس بملال : 199.999 ملهم.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

بالطابق  مرآب   : بالجتداعي  بملقر 

سكتول ب   183 بألل�صي تجزئة لمق 

حي بلرحدة سال.

بملزمبم  بله نوني  كدال   : بلتي ي9 

بلحامل   1(68 سبتد 9   17 بتاليخ 

 QA 135573 للبطاقة بلوطن ة لقم 

بملصلى   1 زنقة   195 ب  بلياكن 

بلقديدة وبم زم وعبد بلرح م بله نوني 

بملزمبم بتاليخ 14 أبريل 73)1 بلحامل 

 QA47(27 لقم  بلوطن ة  للبطاقة 

لقم  بلياكن بحي بلرحدة قطاع باء 

183 سال.

بلتسج ل  تم   : بلتجالي  بلسجل 

بالسجل بلتجالي باملحكدة بلتجالية 

تحت   2929 نوفد 9   1( بيال بتاليخ 

لقم 32337 لقم بإليدبع 35385.

189 P
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 STE TAWNEJ
CONSTRUCTION

تأسيس شركة
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
تأسيس  تم  بيال   2929 أكتوار   13
بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 
تحدل  بلتي  بلوح د  بلشريك  ذبت 

بلخصائص بلتال ة :
 STE TAWNEJ  : بلتيد ة 

.CONSTRUCTION
بلهدف بالجتداعي :

مقاول في أشغال بلبناء وبألشغال 
بملختلفة.

منعش عقالي.
لأس بملال : 199.999 ملهم.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي.

بالنبعاث  حي   : بالجتداعي  بملقر 
تجزئة منزه ول لي بلطابق بألول لقم 

2)1 سال.
نجمي  كدال  بلي د   : بلتي ي9 
 1(84 مسيد 9   25 بتاليخ  بملزمبم 
 AB لقم  بلوطن ة  للبطاقة  بلحامل 
636928 بلياكن بحي بالنبعاث زنقة 

س دي بوزيد لقم 24 سال.
بلتسج ل  تم   : بلتجالي  بلسجل 
باملحكدة  بلتجالي  بالسجل 
نوفد 9   1( بتاليخ  بيال  بالبتدبئ ة 
2929 تحت لقم 32361 لقم بإليدبع 

.35498
190 P

STE JIHA IMMOBILIER
تأسيس شركة

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بيال تم تأسيس   2929 سبتد 9   25
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة بلتي 

تحدل بلخصائص بلتال ة :
 STE JIHA  : بلتيد ة 

.IMMOBILIER
بلهدف بالجتداعي :

منعش عقالي.
بملختلفة  بألشغال  في  مقاول 

وأشغال بلبناء.

لأس بملال : 199.999 ملهم.
من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.
بالطابق  متجر   : بالجتداعي  بملقر 
33  الج  لقم  بنبلة  تجزئة  بألل�صي 

باب سبتة سال.
بلتي ي9 : بلي د عبد هللا بلحضي9 
 1(69 سبتد 9   21 بتاليخ  بملزمبم 
لقم بلوطن ة  للبطاقة   بلحامل 
بني  بشالع  بلياكن   A 52967(  
مكرل سال   5 مرين زنقة سوس لقم 
وبلي د بليع د تكت9ي بملزمبم بتاليخ 
للبطاقة  بلحامل   1(66 أكتوار   31
بلياكن   AB 62918 لقم  بلوطن ة 
بتجزئة بنعدر إقامة باب بلفتح عدالة 

3 شقة 1 س م سال.
بلتسج ل  تم   : بلتجالي  بلسجل 
باملحكدة  بلتجالي  بالسجل 
نوفد 9   1( بتاليخ  بيال  بالبتدبئ ة 
2929 تحت لقم )3235 لقم بإليدبع 

.3549(
191 P

STE SEED ATLAS
SARL

شركة ذبت ميؤول ة محدومة
تفويت بلحصص

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 
بالستثنائي بملؤلخ في ) نوفد 9 2929 
قرل مياهدو بلشركة ذبت بمليؤول ة 

.SEED ATLAS SARL بملحدومة
يدلكها  بلتي  حصة   599 تفويت 
محدد  بلرحدان  عبد  بن  بلي د 

لصالح بلي د م لوم حبشاوي.
مجدوع  من  حصة   169 تفويت 
كدال  بلي د  يدلكها  بلتي  بلحصص 
م لوم  بلي د  لصالح  بلرحدان  عبد 

حبشاوي.
محدد  بلي د  بمليي9  بستقالة 

بنعبد بلرحدان كديي9 للشركة.
بستقالة بمليي9 بلي د كدال عبد 

بلرحدان كديي9 للشركة.
م لوم  بلي د  بمليي9  تيد ة 
حبشاوي كديي9 وح د للشركة ملدة 

غي9 محدومة.

وبليابع  بليابع  بلبند  تعديل 
بلعشر من بلقانون بألسا�صي للشركة 

تبعا لذلك.
بدكتب  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   24 بتاليخ 

بلسجل بلتجالي )19875.
192 P

بستيثاق ة م دوزب
مكتب قانوني للدحاسبة

بلتحك م بلتجالي بلدولي وبلوساطة
بلطابق بألول إقامة باللوزب لقم 3 بلقن طرة

بلهاتف : 2).95.37.37.65

شركة هير كيلين
ش.ذ.م.م. ش.و

شركة ذبت ميؤول ة محدومة
شريك منفرم

لأسدالها : 199.999 ملهم
بملقر بالجتداعي : )5 شالع موالي 

عبد بلعزيز إقامة موالي عبد بلعزيز 
لقم 4 - بلقن طرة
تأسيس شركة

حرل  عرفي  عقد  بدقت�صى 
 2929 نوفد 9   3 بتاليخ  بالقن طرة 
 2929 نوفد 9   5 بتاليخ  وبملسجل 
ميؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 
محدومة شريك وميي9 منفرم بديزبتها 

بلتال ة :
ك لين  هي9  شركة   : بلتيد ة 

ش.ذ.م.م. ش.و.
تي ي9 وبلتدبي9 و دمات   : بلهدف 

أ رى مختلفة.
)5 شالع موالي   : بملقر بالجتداعي 
عبد بلعزيز إقامة موالي عبد بلعزيز 

لقم 4 - بلقن طرة.
بملدة : )) سنة.

بلرأسدال : حدم في مبلغ 199.999 
من  حصة   1999 إلى  مقيم  ملهم 
ملهم للحصة كلها مكتتبة   199 فئة 
ومؤمبة بكاملها وموزعة على بملياهم 

بملنفرم.
م نة  بعاير  بلي د   : بلتي ي9 
مغرا ة مزمبمة بتاليخ 6 يون و 52)1 
غي9  ملدة  منفرمة  ميي9ة  بالقن طرة 

محدومة.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9.

بلتسج ل تم باملحكدة بالبتدبئ ة 

بتاليخ   57171 بالقن طرة تحت لقم 

16 نوفد 9 2929.
لإلشالة وبلتنب ه

193 P

بستيثاق ة م دوزب

مكتب قانوني للدحاسبة

بلتحك م بلتجالي بلدولي وبلوساطة

بلطابق بألول إقامة باللوزب لقم 3 بلقن طرة

بلهاتف : 2).95.37.37.65

شركة 2 ك تراكس
ش.ذ.م.م. 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة
لأسدالها : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : تجزئة سكتول 

3 بلوك ف بلشقة 16 بل انس   - 

بلقن طرة

تأسيس شركة
حرل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

 2929 نوفد 9   23 بتاليخ  بالقن طرة 

 2929 نوفد 9   24 بتاليخ  وبملسجل 

ميؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

محدومة بديزبتها بلتال ة :

تربكس  ك   2 شركة   : بلتيد ة 

ش.ذ.م.م.

وبلدولي  بلوطني  بلنقل   : بلهدف 

للبضائع.
سكتول  تجزئة   : بالجتداعي  بملقر 

 - بل انس    16 بلشقة  ف  بلوك   3

بلقن طرة.

بملدة : )) سنة.

مبلغ  في  حدم   : بلرأسدال 

 1999 إلى  مقيم  ملهم   199.999

للحصة  ملهم   199 فئة  من  حصة 

كلها مكتتبة ومؤمبة بكاملها ووزعت 

على بملياهدين على بلشكل بلتالي :

 59.999  : بالحبيب  بلي د كريم 

ألف ملهم أي 599 حصة مكتتبة من 

1 إلى 599.

 59.999  : ماجدة   كريم  بلي د 

ألف ملهم أي 599 حصة مكتتبة من 

591 إلى 1999.
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بالحبيب  كريم  بلي د   : بلتي ي9 
ملدة  ميي9ين  ماجدة  كريم  وبلي د 

غي9 محدومة.
من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9.
بلتسج ل تم باملحكدة بالبتدبئ ة 
 2929 نوفد 9   24 بتاليخ  بالقن طرة 

تحت لقم 57351.
لإلشالة وبلتنب ه

194 P

STE DIKES
SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة
بشريك وح د

تأسيس  تم  بدقت�صى عقد عرفي 
محدومة  ميؤول ة  ذبت  شركة 

ش.ذ.م.م.و.
 STE DIKES  : بالجتداعي  بللقب 

.SARL AU
أنس  بلي د   : بلشريك وبملياهم 

.G526694 بل لي، ب.و.ط
بمليي9 بلوح د : أنس إل لي.
لأسدال : 199.999 ملهم.

بلنشاط :
بلتنظ ف.

غرس وص انة بلحدبئق.
تنظ م بلحفالت.
بملدة : )) سنة.

منطقة  س  بلوك   : بلعنوبن 
بلتنش ط معدولة لقم 71 بلقن طرة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالقن طرة بتاليخ 18 يول و 
بلتجالي  بلسجل  لقم  تحت   2918

.2271
195 P

CAFE CONFORT
SARL AU

لأسدالها : 199.999 ملهم
بملقر بالجتداعي : 5)5 سكتول 1 
شالع سهل بلرون أوالم بمطاع - 

تدالة
إعالن عن قفل بلتصف ة

بتدالة  عرفي  عقد  بدقت�صى   -  1
قرل شركاء   2929 نوفد 9   11 بتاليخ 
ش.ذ.م.م.ش.و  كومفول  كافي   شركة 

ما يلي :

كافي  لشركة  بلتصف ة  قفل 
كومفول ش.ذ.م.م.ش.و وتع ين بلي د 
للشركة  كدصفي  بلشكري  حين 
سكتول   5(5 هو  بلتصف ة  وعنوبن 
 - بمطاع  أوالم  بلرون  شالع سهل   1

تدالة.
2 - تم بإليدبع بلقانوني باملحكدة 
بلتجالية بالرااط تحت لقم 5)1987 

بتاليخ 24 نوفد 9 2929.
196 P

STE OPTIC - CHIC
SARL AU

لأسدالها : 199.999 ملهم
بملقر بالجتداعي : إقامة سك نة لياض 
بلوفاق عدالة م محل لقم 2 سكتول 

4 - تدالة
بتدالة  عرفي  عقد  بدقت�صى   -  1
قرل شركاء   2929 أكتوار   28 بتاليخ 
ش ك  أواتي  بسم  تحدل  شركة 
بملديزبت  على  تتوفر  ش.ذ.م.م.ش.و. 

بلتال ة :
سك نة  إقامة   : بالجتداعي  بملقر 
 2 لياض بلوفاق عدالة م محل لقم 

سكتول 4 - تدالة.
بلهدف بالجتداعي :

)ب ع  بلنظالبت  أ صائي 
بالتقي ط).

مدة بالستدربل : ))سنة.
ملهم   199.999  : بملال  لأس 
مقيم إلى 1999 حصة من فئة 199 

ملهم موزع كدا يلي :
برنية سلمى لثمي : 1999 حصة.
: تم تع ين برنية سلمى  بلتي ي9 
غي9  ملدة  للشركة  كديي9ة  لثمي 

محدومة.
من  تبتدئ   : بالجتداع ة  بلينة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 مسيد 9.
لتكوين   %5 بعد بقتطاع   : بأللااح 
يوزع  بلقانوني  بالحت اط  صندوق 
بلباقي على بلشركاء حيب حصصهم.
2 - تم بإليدبع بلقانوني باملحكدة 
بلسجل  تحت  بتدالة   بالبتدبئ ة 

بلتجالي لقم 131317.
197 P

STE WORK HT
SARL AU

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
بشريك وح د

مقرها بالجتداعي : قطاع بلنهضة 
زنقة بمل ثاق لقم 77 لع ايدة سال

تأسيس شركة
 8 بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
أكتوار 2929 بيال تم تأسيس شركة 

تحدل بلخصائص بلتال ة :
 STE WORK HT  : بلتيد ة 

ش.م.م بشريك وح د.
بلهدف بالجتداعي :

مقاول أعدال مختلفة أو بلبناء.
بائع معدبت بلبناء بالتقي ط.

ملهم   199.999  : بملال  لأس 
بجتداع ة  1999حصة  إلى  مقيدة 
بحوزة  للحصة  ملهم   199 بق دة 

بلي د حف ظ تولي.
من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

بلتق د بالسجل بلتجالي.
بلنهضة  قطاع   : بالجتداعي  بملقر 

زنقة بمل ثاق لقم 77 لع ايدة سال.
بلتي ي9 : تم تع ين بلي د حف ظ 

تولي ميي9ب ملدة غي9 محدومة.
بلضبط  بكتابة  بإليدبع  تم  لقد 
 1( باملحكدة بالبتدبئ ة بيال بتاليخ 

نوفد 9 2929.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

.32343
198 P

ABOUAKIL, BENJELLOUN & MAHFOUD
 AVOCAT ASSOCIES AU BUREAU DE

CASABLANCA

شركة إنيو باي أنترناسيونال 
موركان برانش

فرع من شركة إن و باي أنت9ناس ونال
شركة مياهدة

مقرها بالجتداعي : بلكائن بكازتوين 
تاول بيزنس سنت9 ملتقى شالع 

بلزلقطوني وشالع بمليي9ة، بلطابق 
29199 ،16
بلدبل بلب ضاء

بإلمبلة  مجلس  محضر  بدقت�صى 
بملنعقد بتاليخ 39 أكتوار 2918 فقد

فرع جديد  بإنشاء  قرل بملياهدون   
للشركة بددينة بلدبل بلب ضاء مدثل 
كددير  مياولب  بكر  أبو  بالي دميدبا 
من  بلجني ة  إيفوبلي  وهو  عام، 
بلحامل   ،1(78 يول و  فاتح  موبل د 
لجوبز سفر لقم 17AP36(55 وشهامة 

.BW99936D بإلقامة بملغرا ة
وقد تم بإليدبع بلقانوني باملحكدة 
 24 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتوار )291 تحت لقم 2))717.
199 P

ABOUAKIL, BENJELLOUN & MAHFOUD

 AVOCAT ASSOCIES AU BUREAU DE

CASABLANCA

شركة بوليزان املغرب
شركة مياهدة

ذبت لأس مال : 699.999 ملهم
مقرها  بالجتداعي : بلكائن بالطريق 
بإلقل مي 3992، بالك بندست9يال 

بل د سولب لقم 12 جداعة 
بلشالالت - بلدبل بلب ضاء

بإلمبلة  مجلس  محضر  على  بناء 
قرل  فقد   291( سبتد 9   16 بتاليخ 
بستقالة  معاينة  بعد  بملتصرفون 
بولييان  للدتصرف  بلدبئم  بملدثل 
في  سي9كتي  أنون م  سانيي  ك د ا 
تم  ميزلبهي،  بيرول  بلي د  شخص 
يلدلبن  مربم  بلي د  بتع ين  بلق ام 
مزمبم  بلجني ة  تركي  وهو  مكانه 
وبلحامل   1(62 يول و   21 بتاليخ 

لجوبز بليفر لقم 99489)27613.
 291( أكتوار   8 ملحضر  وفقا 
باستقالة  علدا  بملتصرفون  أحاط 
بلي د أحدد إيفي بيتليس من مهامه 
هذب  نهاية  من  بعتبالب  كدتصرف 
بلي د  بتع ين  بلق ام  وتم  بلجدع 
تركي  منيزل ج ل  سلكوك  محين 
مسيد 9   17 موبل د  من  بلجني ة 
لقم  سفر  لجوبز  بلحامل   1(63
فت9ة  طوبل  وذلك   S29526228
بلجدع  بنعقام  حتى  أو  كدتصرف، 
حيابات  في  سينظر  بلذي  بلعامي 
مسيد 9   31 بلينة بملال ة بملنته ة في 

.2925
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بإلمبلة  مجلس  محضر  على  بناء 

عاين   291( أكتوار   8 بتاليخ 

علي  بلي د  بستقالة  بملتصرفون 

كددير  مهامه  من  كوجاك  عثدان 

محين  بلي د  بتع ين  وبلق ام  عام 

عام  كددير  ل غ ل  مينيز  س لكوك 

واليته  مدة  طوبل  وذلك  جديد 

بلجدع  بنعقام  حتى  أو  كدتصرف، 

حيابات  في  سينظر  بلذي  بلعامي 

مسيد 9   31 بلينة بملال ة بملنته ة في 

.2925

وقد تم بإليدبع بلقانوني باملحكدة 

 5 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

نوفد 9 )291 تحت لقم 411)71.

200 P

ABOUAKIL, BENJELLOUN & MAHFOUD

 AVOCAT ASSOCIES AU BUREAU DE

CASABLANCA

شركة حياة املغرب
شركة ذبت ميؤول ة محدومة

من شريك وبحد

ذبت لأس مال سياوي : 599.999 

ملهم

مقرها  بالجتداعي : بلكائن بكازب 

توين تاول بيزنس سنت9 ملتقى شالع 

بلزلقطوني وشالع بمليي9ة، بلطابق 

16، 29199  - بلدبل بلب ضاء

بدقت�صى محضر قربلبت بلشريك 

بلوح د بتاليخ 26 سبتد 9 )291 قرل 

بلشريك بلوح د ما يلي :

تغ ي9 بملقر بالجتداعي للشركة من 

بملركز بلتجالي بال أنفا - بلدبل بلب ضاء 

إلى كازب توين تاول بيزنس سنت9، ملتقى 

بمليي9ة،  وشالع  بلزلقطوني  شالع 

بلطابق 16، 29199 بلدبل بلب ضاء.

من نظام بألسا�صي   4 تغ ي9 بملامة 

للشركة :

مامة : بملقر بالجتداعي

للشركة  بالجتداعي  بملقر  تحديد 

في كازب توين تاول بيزنس سنت9، ملتقى 

بمليي9ة،  وشالع  بلزلقطوني  شالع 

بلطابق 16، 29199 بلدبل بلب ضاء.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 31 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

مسيد 9 )291 تحت لقم 725643.

201 P

مكتب بمليتشال

37، زنقة جبل تازكا، لقم 1 - أكدبل - بلرااط

بلهاتف : 9537.77.59.71

almoustacht1@gmail.com بل 9يد باللكت9وني

شركة أسبيطاليزاسيون أ 

دومسيل
ش.م.م.

HOSPITLISATION A DOMICILE

SARL AU

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس
 ( بتاليخ  عرفي  عقد  بدوجب 

بلنظام  وضع  تم   2929 نوفد 9 

بألسا�صي لشركة بالخصائص بلتال ة :

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بمليؤول ة بملحدومة بشريك وبحد.

في  تسج له  من  سنة   ((  : بملدة 

بلسجل بلتجالي.

شركة   : بلشركة  بسم 

أسب طاليزبس ون أ مومي ل

 HOSPITLISATION A.ش.م.م

.DOMICILE SARL AU

بملقر بالجتداعي : 15 شالع بألبطال 

لقم 4 - أكدبل - بلرااط.

بلتد الت   : بالجتداعي  بلهدف 

بملنزل ة للتدريض وبلعالج وبألنشطة 

بأل رى ذبت بلصلة باإلضافة.

 19.999  : بلشريك   - بملال  لأس 

 199 آالف ملهم مقيدة إلى  عشرة  

نقدب  بالكامل  محرلة  حصة  مائة 

وهي  أال  بلوبحدة  بلشريكة  قبل  من 

بلي دة نامية مرزبق، بملزمبمة بتاليخ 

بلجني ة  مغرا ة   1(68 أكتوار   12

 BE لقم  بلوطن ة  للبطاقة  حاملة 

2561)4 وبملق دة في بلرااط بلقطاع 

19، إقامة أحد، بلعدالة أ شقة لقم 

1 حي بلرياض.

بإلمبلة : بلي دة نامية مرزبق.

بملحكدة   : بلقانوني  بإليدبع 

بلتجالية بالرااط تحت لقم 198.771 

واتاليخ 24 نوفد 9 2929.

202 P

STE LEMERIS CONSULTING
شركة محدومة بمليؤول ة

تأسيس
بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ    -  1

تدت   2929 نوفد 9   19 بالرااط يوم 

لشركة  بلتأسي�صي  بلقانون  ص اغة 

بلخصائص  لها  بمليؤول ة  محدومة 

بلتال ة :

 STE LEMERIS  : بلتيد ة 

.CONSULTING

بلهدف : بالستشالبت بإلمبلية.
نواال ا  زنقة   : بالجتداعي  بملقر 

أكدبل  بلوك ي   17 قطاع   4 تجزئة 

بلرياض - بلرااط.

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

تأسيس بلشركة.

بلرأسدال : حدم لأسدال بلشركة 

في مبلغ 19.999 ملهم.

  Mr عهد تي ي9 بلشركة   : بإلمبلة 

.CHERRAT MOHAMMED

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

غاية 31 مسيد 9.

2 -  تم بإليدبع بلقانوني وتسج ل 

بلشركة بالسجل بلتجالي للدحكدة 

نوفد 9   24 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929 تحت لقم 3)1477.

203 P

STE CLIC BURGER
شركة محدومة بمليؤول ة

تأسيس
بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ    -  1

تدت   2929 نوفد 9   12 بالرااط يوم 

لشركة  بلتأسي�صي  بلقانون  ص اغة 

بلخصائص  لها  بمليؤول ة  محدومة 

بلتال ة :

.SSTE CLIC BURGER : بلتيد ة

بلهدف :  دمات بلطعام.

نواال ا  زنقة   : بالجتداعي  بملقر 

أكدبل  بلوك ي   17 قطاع   4 تجزئة 

بلرياض - بلرااط.

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

تأسيس بلشركة.

بلرأسدال : حدم لأسدال بلشركة 

في مبلغ 19.999 ملهم.

  Mr عهد تي ي9 بلشركة   : بإلمبلة 

.BENMALEC ABDELLATIF

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

غاية 31 مسيد 9.

2 -  تم بإليدبع بلقانوني وتسج ل 

بلشركة بالسجل بلتجالي للدحكدة 

نوفد 9   24 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929 تحت لقم 1)1477.

204 P

 STE AFRICONTAINER

MAROC

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لأسدالها : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : 23، شالع بلرش دي 

- بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي : 317197

تبعا ملدبوالت بلجدع بلعام بلغي9 

ف 9بير   29 بتاليخ  بملنعقد  بلعامي 

2929 ح ث قرل بلشركاء ما يلي :

من بلنظام   32 تعديل بملامة لقم 

بألسا�صي.

تح ين بلنظام بألسا�صي.

إلنجاز  بلصالح ات  إعطاء 

بإلجربءبت.

بإليدبع بلقانوني تم بكتابة ضبط 

بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكدة 

لقم  تحت   2929 أكتوار   1( بتاليخ 

.759338
لإليدبع وبلنشر

205 P
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STE ARADEI CAPITAL
شركة مجهولة بإلسم

لأسدالها : 578.399.)3) ملهم

بملقر بالجتداعي : بلطريق بلثانوية 

)192، بلدية س دي معروف 

بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي : 57265

بلغي9  بلجدع  ملدبوالت  تبعا    -  1

أغيطس   25 بلعامي بملنعقد بتاليخ 

2929 تقرل ما يلي :

تعويضات  تخص ص  إمكان ة 

مجلس  أعضاء  لبعض  بستثنائ ة 

بإلمبلة عن بملهام وبلصالح ات بملوكلة 

إليهم بصفة  اصة ومؤقتة وألعضاء 

بللجان.

تح ين بلقانون بألسا�صي للشركة.

إلنجاز  بلصالح ات  إعطاء 

بإلجربءبت.

بإليدبع بلقانوني تم بكتابة ضبط 

بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكدة 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   4 بتاليخ 

.752716
ملخص قصد بلنشر

بلرئيس بملدير بلعام

206 P

STE ARADEI CAPITAL
شركة مجهولة بإلسم

لأسدالها : 578.399.)3) ملهم

بملقر بالجتداعي : بلطريق بلثانوية 

)192، بلدية س دي معروف 

بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي : 57265

بلغي9  بلجدع  ملدبوالت  تبعا    -  1

يول و   13 بتاليخ  بملنعقد  بلعامي 

2929 تقرل ما يلي :
ومغي9ي  ض اء  بلي دة  تع ين 

ألكيندلب  ناتالي  وبلي دة  كوبش 

إمبلة  مجلس  كأعضاء  بربغ نيكي 

ميتقلين ملدة ثالث ).3)سنوبت تنتهي 

عند بالجتداع بلعام بلعامي للدوبفقة 

 31 في  بملنته ة  بلينة  على حيابات 

مسيد 9 2922,

إلنجاز  بلصالح ات  إعطاء 
بإلجربءبت.

بإليدبع بلقانوني تم بكتابة ضبط 
بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكدة 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   3 بتاليخ 

.7525((
ملخص قصد بلنشر
بلرئيس بملدير بلعام

207 P

 STE TEMARA
DEVELOPPEMENT

شركة مجهولة بإلسم
لأسدالها : 49.999.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : عدالة محج 5 
بلطابق بلخامس محج لياض حي 

بلرياض - بلرااط
بلسجل بلتجالي : 71723

بلرااط
تبعا ملدبوالت بلجدع بلعام بلغي9 
يول و   19 بتاليخ  بملنعقد  بلعامي 

2929 تقرل ما يلي :
تغ ي9 تيد ة بلشركة إلى :

 SKHIRATE -TEMARA
 AMENAGEMENT ET

.DEVELOPPEMENT
بلقانون  من   2 بملامة  تعديل 

بألسا�صي للشركة.
نقل بملقر بالجتداعي :

من عدالة محج 5 بلطابق بلخامس 
محج لياض حي بلرياض - بلرااط.

إلى : مقر عدالة بلصخي9بت - تدالة 
شالع بلحين بلثاني - تدالة.

بلقانون  من   4 بملامة  تعديل 
بألسا�صي للشركة.

تعديل بلغرض بالجتداعي كالتالي :
ببناء  بملتعلقة  بألشغال  إنجاز 
باملربفق  بملرتبطة  بلتجهيزبت  وته ئة 

بلعدوم ة.
بته ئة  بملتعلقة  بألشغال  إنجاز 
بلخضربء  بملياحات  وص انة 
وبملنتزهات  بلت9ف ه  وفضاءبت 

بلطب ع ة.
وته ئة وتقوية وتأه ل بلبن ة  بناء 

بلتحت ة وبملرببد.

بمل 9مة مع  بلشربكة  تنف ذ عقوم 

بلقطاعات بلحكوم ة بملعن ة إلنجاز 

بملشاليع موضوع هذه بلعقوم.

بملرتبطة  بلدلبسات  جد ع  إنجاز 

بدجاالت بشتغال بلشركة.
بلقانون  من   3 بملامة  تعديل 

بألسا�صي للشركة.

تح ين بلقانون بألسا�صي للشركة.

إلنجاز  بلصالح ات  إعطاء 

بإلجربءبت.

بإليدبع بلقانوني تم بكتابة ضبط 

 22 بملحكدة بلتجالية بالرااط بتاليخ 

أكتوار 2929 تحت ل قم 29)197.
ملخص قصد بلنشر

لئيس مجلس بإلمبلة

208 P

 STE TEMARA

DEVELOPPEMENT
شركة مجهولة بإلسم

لأسدالها : 49.999.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : عدالة محج 5 

بلطابق بلخامس محج لياض حي 

بلرياض - بلرااط

بلسجل بلتجالي : 71723

بلرااط

تبعا ملدبوالت بلجدع بلعام بلغي9 

مالس   16 بتاليخ  بملنعقد  بلعامي 

2929 تقرل ما يلي :

تع ين :

وبلحامل  بلزمزمي  زهي9  بلي د 

 AB لقم  بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

.127(9

بلي دة حل دة بملوسوي وبلحاملة 

 AD لقم  بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

.81329

بلحامل  أمي9  هللا  عبد  بلي د 

 AD لقم  بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

.12417

إمبلة  ملجلس  جدم  كأعضاء 

بلشركة.

إلنجاز  بلصالح ات  إعطاء 

بإلجربءبت.

بإليدبع بلقانوني تم بكتابة ضبط 
 22 بملحكدة بلتجالية بالرااط بتاليخ 

أكتوار 2929 تحت ل قم 29)197.
ملخص قصد بلنشر
لئيس مجلس بإلمبلة

209 P

STE GIMES DA VINCI
شركة محدومة بمليؤول ة

ذبت بلشريك بلوح د
لأسدالها : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : بلدبل بلب ضاء 94 
شالع إمام ميلم

بلسجل بلتجالي : 451547
بلوح د  بلشريك  لقربلبت  تبعا 
غي9  عام  جدع  شكل  على  بملنعقد 
عامي بتاليخ ) نوفد 9 2929 تقرل ما 

يلي :
بستقالة بلي د جعفر ه كل من 

مهامه كديي9 لشركة.
بوزوبع  محدد  بلي د  تع ين 

كديي9 جديد لشركة.
تح ين بلقانون بألسا�صي للشركة.

إعطاء بلصالح ات.
بإليدبع بلقانوني تم بكتابة ضبط 
نوفد 9   17 بتاليخ  مكناس  بملحكدة 

2929 تحت ل قم )75428.
بمليي9

لإليدبع وبلنشر

210 P

STE PROMOCHIC
شركة محدومة بمليؤول ة
لأسدالها : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي :  12 شالع نيرين 
بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي : 121361
بالدبل بلب ضاء

تبعا ملدبوالت بلجدع بلعام بلغي9 
أكتوار   39 بتاليخ  بملنعقد  بلعامي 
شركة ما  ح ث قرل بلشركاء   2929

يلي :
بلتصف ة بمليبقة للشركة.

بلي د  بلشركة  ميي9  مهام  إنهاء 
مصطفى شعنون.
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بلصوبغي  أحدد  بلي د  تع ين 
بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

لقم 134298كدصفي للشركة.
تحديد بملقر بالجتداعي للتصف ة 

ب 12 شالع نيرين بلدبل بلب ضاء.
إعطاء بلصالح ات.

بإليدبع بلقانوني تم بكتابة ضبط 
بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكدة 
تحت ل قم   2929 نوفد 9   17 بتاليخ 

.7542(1
بملصفي

ملخص قصد بلنشر

211 P

 STE AFRICONTAINER
MAROC

شركة محدومة بمليؤول ة
لأسدالها : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي :  23 شالع بلرش دي 
بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي : 317197
تبعا ملدبوالت بلجدع بلعام بلغي9 
أغيطس   11 بلعامي بملنعقد بتاليخ 

2929 قرل بلشركاء ما يلي :
للشريك  بلدبئم  بملدثل  تغ ي9 
 GLOBAL CONTAINER شركة 
في شخص   AGENCY MAROC SA
بلي د  وس ه ماليا لوم و ألفونيو.
إلنجاز  بلصالح ات  إعطاء 

بإلجربءبت.
بإليدبع بلقانوني تم بكتابة ضبط 
بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكدة 
تحت ل قم   2929 أكتوار   1( بتاليخ 

.759349
بمليي9

لإليدبع وبلنشر

212 P

STE ARKAS MAROC
شركة مجهولة بإلسم

لأسدالها : 89.999) ملهم
بملقر بالجتداعي :  23 شالع بلرش دي 

بلدبل بلب ضاء
بلسجل بلتجالي : 7)2284

بتاليخ  بملنعقد  ملدبوالت   تبعا 
قرل  ح ث   2929 أغيطس   11

بألعضاء ما يلي :

ماليا  بلي د  وس ه  بستقالة 
لوم و لوا غ نا بلحامل لجوبز بليفر 
لقم AAG4(6984 من مهامه كعضو 

مجلس إمبلة.
تع ين بلي د  وس ه ماليا لوم و 
لقم  بليفر  لجوبز  بلحامل  ألفونيو 
إمبلة  مجلس  كعضو   PAD293561
وذلك للفت9ة بملتبق ة من والية سلفه.
إلنجاز  بلصالح ات  إعطاء 

بإلجربءبت.
بإليدبع بلقانوني تم بكتابة ضبط 
بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكدة 
تحت ل قم   2929 أكتوار   1( بتاليخ 

.75933(
مجلس بإلمبلة

بلرئيس

213 P

 GLOBAL CONTAINER
AGENCY MAROC
شركة مجهولة بالسم

لأسدالها : 2.999.999 ملهم
بملقر بالجتداعي : 353، فضاء بمليس 
شالع محدد بلخامس زبوية بملقاومة 

مكاتب 8 بلطابق بلخامس
بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي : )5)173
بإلمبلة  مجلس  ملدبوالت  تبعا 
 ،2929 أغيطس   19 بملنعقد بتاليخ 

ح ث قرل بألعضاء ما يلي :
ماليا  بلي د  وس ه  بستقالة 
لوم و لوا غ نا بلحامل لجوبز بليفر 
لقم AAG4(6984 من مهامه كعضو 

مجلس إمبلة ولئيس مجلس بإلمبلة.
تع ين بلي د  وس ه ماليا لوم و 
لقم  بليفر  لجوبز  بلحامل  ألفونيو 
إمبلة  مجلس  كعضو   PAD293561
وذلك للفت9ة بملتبق ة من والية سلفه.
تع ين بلي د  وس ه ماليا لوم و 
لقم  بليفر  لجوبز  بلحامل  ألفونيو 
إمبلة  كرئيس مجلس   PAD293561

بلشركة.
للدياهم  بلدبئم  بملدثل  تغ ي9 
 GLOBAL CONTAINER شركة 
في شخص   AGENCY MAROC SA
بلي د  وس ه ماليا لوم و ألفونيو

إلنجاز  بلصالح ات  إعطاء 

بإلجربءبت.

بإليدبع بلقانوني تم بكتابة ضبط 

بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكدة 

لقم  تحت   2929 أكتوار   1( بتاليخ 

.759343
بلرئيس

لإليدبع وبلنشر

214 P

UNIMED SHIPPING

شركة مجهولة بالسم

لأسدالها : 399.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : فضاء بمليس

353، زبوية شالع محدد بلخامس 

وشالع بملقاومة بلطابق بلخامس

ملج لقم 3، بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي : )22848

بإلمبلة  مجلس  ملدبوالت  تبعا 

 ،2929 أغيطس   19 بملنعقد بتاليخ 

ح ث قرل بألعضاء ما يلي :

ماليا  بلي د  وس ه  بستقالة 

لوم و لوا غ نا بلحامل لجوبز بليفر 

لقم AAG4(6984 من مهامه كعضو 

مجلس إمبلة ولئيس مجلس بإلمبلة.

تع ين بلي د  وس ه ماليا لوم و 

لقم  بليفر  لجوبز  بلحامل  ألفونيو 

إمبلة  مجلس  كعضو   PAD293561

وذلك للفت9ة بملتبق ة من والية سلفه.

تع ين بلي د  وس ه ماليا لوم و 

لقم  بليفر  لجوبز  بلحامل  ألفونيو 

إمبلة  كرئيس مجلس   PAD293561

بلشركة.

للدياهم  بلدبئم  بملدثل  تغ ي9 

 GLOBAL CONTAINER شركة 

في شخص   AGENCY MAROC SA

بلي د  وس ه ماليا لوم و ألفونيو.

إلنجاز  بلصالح ات  إعطاء 

بإلجربءبت.

بإليدبع بلقانوني تم بكتابة ضبط 

بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكدة 

لقم  تحت   2929 أكتوار   1( بتاليخ 

.759341
بلرئيس

لإليدبع وبلنشر

215 P

GREEN SHIPPING MAROC
شركة مجهولة بالسم

لأسدالها : 599.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : 23، فضاء بمليس

353، زبوية شالع محدد بلخامس 

وشالع بملقاومة بلطابق بلخامس

ملج لقم 1 و2، بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي : 5387)3

بإلمبلة  مجلس  ملدبوالت  تبعا 

 ،2929 أغيطس   19 بملنعقد بتاليخ 

ح ث قرل بألعضاء ما يلي :

ماليا  بلي د  وس ه  بستقالة 

لوم و لوا غ نا بلحامل لجوبز بليفر 
لقم AAG4(6984 من مهامه كعضو 

مجلس إمبلة ولئيس مجلس بإلمبلة.

تع ين بلي د  وس ه ماليا لوم و 

لقم  بليفر  لجوبز  بلحامل  ألفونيو 

إمبلة  مجلس  كعضو   PAD293561

وذلك للفت9ة بملتبق ة من والية سلفه.

تع ين بلي د  وس ه ماليا لوم و 

لقم  بليفر  لجوبز  بلحامل  ألفونيو 

إمبلة  كرئيس مجلس   PAD293561

بلشركة.

للدياهم  بلدبئم  بملدثل  تغ ي9 

 GLOBAL CONTAINER شركة 

في شخص   AGENCY MAROC SA

بلي د  وس ه ماليا لوم و ألفونيو.

إلنجاز  بلصالح ات  إعطاء 

بإلجربءبت.

بإليدبع بلقانوني تم بكتابة ضبط 

بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكدة 

لقم  تحت   2929 أكتوار   1( بتاليخ 

.759342
بلرئيس

لإليدبع وبلنشر

216 P
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 NEUTRAL CARGO
LOGISTICS

NCL
شركة محدومة بمليؤول ة

ذبت بلشريك بلوح د
لأسدالها : 2.599.999 ملهم
بملقر بالجتداعي : 265 شالع 
بلزلقطوني، بلطابق بلتاسع

بلدبل بلب ضاء
بلسجل بلتجالي : 463685

غي9  بلعام  بلجدع  ملدبوالت  تبعا 
بلعامي بملنعقد بتاليخ فاتح سبتد 9 
بلوح د  بلشريك  قرل  ح ث   ،2929

ما يلي :
تحويل بملقر بالجتداعي للشركة إلى 
بملبنى  بلدبل بلب ضاء،   : بلعنوبن برتي 
7 من بلشطر بلثالث من بملجدع  لقم 
موالي  شالع  عكاشة،  بلصناعي 

سل دان، عين بليبع.
بلنظام  من   4 بملامة  تعديل 

بألسا�صي للشركة.
إلنجاز  بلصالح ات  إعطاء 

بإلجربءبت.
باملحكدة  تم  بلقانوني  بإليدبع 
بتاليخ بلب ضاء  بالدبل   بلتجالية 
12 أكتوار 2929 تحت لقم 337)74.

بمليي9
لإليدبع وبلنشر

217 P

MAROC FEEDERING
شركة مجهولة بالسم

لأسدالها : 599.999 ملهم
بملقر بالجتداعي :  2325، شالع 
يوسف ببن تاشفين عدالة ببن 

بطوطة محل B2.93 طنجة
بلسجل بلتجالي : 67)82

بلعامي  بلجدع  ملدبوالت  تبعا 
تقرل   2929 يون و   39 بملنعقد بتاليخ 

ما يلي :
مجلس  أعضاء  مدة  تجديد 

بإلمبلة.
بلي د برنالم ألكاس.

بلي د ست فانو بت9يني.
بلي د أوزغول كاسالي.

ليت سنوبت تقت�صي في بنعقام 
على  للدصامقة  بلعام  بلجدع 
في بملنته ة  بملال ة  بلينة   حيابات 

31 مسيد 9 2925.
بإلمبلة  مجلس  ملدبوالت  تبعا 
تقرل   2929 يون و   39 بملنعقد بتاليخ 

ما يلي :
تدديد مدة لئيس مجلس بإلمبلة 
سنوبت  ليت  ألكاس  برنالم  بلي د 
بلعام  بلجدع  بنعقام  في  تقت�صي 
بلينة  حيابات  على  للدصامقة 

بملال ة بملنته ة في 31 مسيد 9 2925.
بإليدبع بلقانوني تم بكتابة ضبط 
بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكدة 
2929 تحت لقم  بتاليخ فاتح أكتوار 

.234351
ملخص قصد بلنشر
لئيس مجلس بإلمبلة

218 P

 TRAVAUX GENERAUX
 DE CONSTRUCTION DE

CASABLANCA
TGCC

شركة مجهولة بالسم
لأسدالها : 281.666.699 ملهم

مقرها بالجتداعي :  4، زنقة إمام 
ميلم بلوبزيس
بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي : 97)63
بلدبل بلب ضاء

بإلمبلة  مجلس  ملدبوالت  تبعا 
بملنعقد بتاليخ 15 يول و 2929، ح ث 

تقرل ما يلي :
بوزوبع  ناصر  بلي د  بستقالة 
مهامهم  من  بوزوبع  فائزة  وبلي دة 

كأعضاء مجلس إمبلة بلشركة.
إلنجاز  بلصالح ات  إعطاء 

بإلجربءبت.
بكتابة  تم  بلقانوني  بإليدبع 
بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 
 2929 أكتوار   12 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 336)74.
ملخص قصد بلنشر

مجلس بإلمبلة

219 P

FINSOF
شركة محدومة بمليؤول ة

تأسيس شركة محدومة بمليؤول ة
بدقت�صى عقد عرفي محرل بتاليخ 

تم تأسيس شركة   2929 أكتوار   15

بالخصائص  بمليؤول ة  محدومة 

بلتال ة :

FINSOF شركة محدومة   : بالسم 

بمليؤول ة.

شالع   265  : بالجتداعي  بملقر 

 (2 لقم  بلتاسع  بلطابق  بلزلقطوني 

بلدبل بلب ضاء.

سوبء  بلشركة  أهدبف   : بلهدف 

مب ل بملغرب أو  الجه :

بل 9بمج  وتيويق  وتوزيع  نشر 

واكافة  أنوبعها  بجد ع  بملعلومات ة 

أشكالها واكافة بلوسائل.

بملعلومات  تكنولوج ا  تطوير 

بلخالجي  بلتعاقد  أنشطة  وجد ع 

بدصامل  الج ة  بالستعانة  أو 

وتكنولوج ا  بأنظدة  بلصلة  ذبت 

بملعلومات.

للشركات  وبملشولة  بلتكوين 

وبإلمبلبت وبملؤسيات بأل رى.

بلقانوني  بلتسج ل  بإلنشاء، 

وبستغالل لجد ع بربءبت بال ت9بع.

 499.999 في  محدم   : بلرأسدال 

كل  حصة   4999 إلى  مقيم  ملهم 

مفعت  ملهم   199 تياوي  وبحدة 

بأكدلها  وأسندت  كاملة  ق دتها 

للشركاء حيب حصصهم في بلشركة :

 FININFO SOLUTIONS شركة 

1299 حصة.

بلي د محدد حديد 1499 حصة.

 1499 بوميدال  محدد  بلي د 

حصة.

بملجدوع : 4999 حصة.

بلي د  عين   : بلشركة  تي ي9 

فالس بن عز بلدين نايت بلقايد ذو 

بتاليخ بملزمبم  بلتوني ة   بلجني ة 

لجوبز  وبلحامل   1(86 نوفد 9   4

Y8(4641 ميي9 للشركة  بليفر لقم 

ملدة ثالث سنوبت.

بملدة : )) سنة ببتدبء من تسج لها 
في بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 
31 مسيد 9.

بأللااح : يوزع بلصافي بعد بقتطاع 
بلقانوني،  بالحت اط  لفائدة   %5
ضرولي  غي9  بالقتطاع  هذب  يصبح 
عندما يبلغ بالحت اطي بلقانوني %29 

من بلرأسدال بالجتداعي.
باملحكدة  تم  بلقانوني  بإليدبع 
لقم  تحت  بلب ضاء  بلدبل  بلتجالية 
754814 وبملسجلة بالسجل بلتجالي 
تحت لقم 489635 بتاليخ 23 نوفد 9 

.2929
بمليي9

220 P

 COMPAGNIE شركة
 AGRICOLE DE

 COMMERCIALISATION ET
 DES CONDITIONNEMENT

 DES CEREALES ET
LEGUMINEUSES

Par abréviation COPRAGRI
ش.م.م

لأسدالها : 2.599.999.999 ملهم
ومقرها بالجتداعي : بلدبل بلب ضاء
كلم 6.3 شالع موالي إسداع ل

عين بليبع
سجلها بلتجالي لقم 45975

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 
قرلشركاء   2917 يون و   14 بتاليخ 
لأسدالها  ش.م،   COPRAGRI شركة 
ومقرها  ملهم   2.599.999.999
 6.3 كلم  بلب ضاء  بالدبل  بالجتداعي 
عين بليبع  شالع موالي إسداع ل، 
سجلها بلتجالي لقم 45975 ما يلي :

زينة  للي دة  بلنهائي  بالنسحاب 
بلشركة  في  مديرة  بصفتها  بلكبي9 

بملذكولة أعاله.
 ANOUAR بلشركة  تع ين 
شخص  في  بملدثلة  ش.م،   INVEST
كددير  بوتغربي  بلهاشمي  بلي د 
جديد ملدة 6 سنوبت وإلى حين معاينة 

بلب انات بملال ة لينة 2922.



16923 الجريدة الرسميةعدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929) 

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

بلب ضاء بتاليخ 14 يول و 2917 تحت 
لقم 891)63.

بدثابة مقتطف

221 P

مكتب بألستاذ عبد بللط ف بلقاسمي

موثق

695، شالع محدد بلخامس، بلفدير

بلطابق بلرببع، لقم 8

بلهاتف : 95.22.24.35.49

بلفاكس : 95.22.24.35.49 

MALDING شركة
ش.م.

لأسدالها : 7.399.999 ملهم

ومقرها بالجتداعي : بلدبل بلب ضاء

ف ال ماسانس، زبوية شالع سان 

سرفان وكوط مي مروم أنفا بلعل ا

سجلها بلتجالي لقم 117127

بالدبل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

 ،2929 يناير   6 بتاليخ  بلب ضاء 

لفائدة  بلكتاني  علي  بلي د  فوت 

بلي دة هدى بلكتاني مجدوع أسهده 

بلذي   (1( وبحد  سهم  في  وبملتدثلة 

ش.م،   MALDING بشركة  يدتلكه 
ومقرها  ملهم   7.399.999 لأسدالها 

ف ال  بلب ضاء،  بالدبل  بالجتداعي 
زبوية شالع سان سرفان  ماسانس، 

سجلها  وكوط مي مروم أنفا بلعل ا، 

بلتجالي لقم 117127.

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

للدياهدين بالشركة بملذكولة بملؤلخ 

بتاليخ 16 يناير 2929، تقرل ما يلي :

إمبلة  مجلس  أعضاء  تع ين 

بلشركة.

مجلس  تحديد صالح ات أعضاء 

بإلمبلة.

بإلمبلة  مجلس  محضر  بدقت�صى 
قرل   ،2929 يناير   16 بتاليخ  بملؤلخ 

بملذكولة  للشركة  بإلمبلة  مجلس 

أعاله ما يلي :

بإلمبلة  مجلس  لئيس  تع ين 

برنية مالك بلكتاني.

تحديد صالح ات بلرئيية.

في جد ع  بلشركة  )تلتزم  بلتوق ع 
مجلس  لئيية  بتوق ع  معامالتها 

بإلمبلة برنية مالك بلكتاني.
بلعدل ات  جد ع  على  بملصامقة 
بلشركة  الل  طرف  من  بملنجزة 
حتى   2996 بلفت9ة بلشاغرة من عام 

برن.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 
2929 تحت  3 مالس  بلب ضاء بتاليخ 

لقم 79)732.
بدثابة مقتطف وا ان

بألستاذ عبد بللط ف بلقاسمي

موثق

222 P

مكتب بألستاذ عبد بللط ف بلقاسمي

موثق

695، شالع محدد بلخامس، بلفدير
بلطابق بلرببع، لقم 8

بلهاتف : 95.22.24.35.49

بلفاكس : 95.22.24.35.49 

 UNIVERS STATION شركة
SERVICES

ش.م.م
تلقاه  لسمي  عقد  بدقت�صى 
بألستاذ عبد بللط ف قاسمي، موثق 
أكتوار   13 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل 
فوتت بلي دة أحالم أطلس   ،2929
لفائدة بلي د محدد فالس مجدوع 
حصصها بملتدثلة في 599 حصة بلتي 
 UNIVERS تدتلكها بالشركة بمليداة 
ش.م.م،   STATION SERVICES
ومقرها  ملهم   199.999 لأسدالها 
مدر   64 بلب ضاء،  بالدبل  بالجتداعي 
بلتجالي  سجلها  بليبع،  عين  بللوز 
تعريفها بلجبائي لقم   ،424(13 لقم 

.33655(91
قرل  بلعقد  نفس  وادقت�صى 

بلشركاء بالشركة بملذكولة ما يلي :
مجدوع  تفويت  على  بملصامقة 
بلي دة  تدتلكها  بلتي  بلحصص 
 599 في  وبملتدثلة  أطلس  أحالم 
 UNIVERS بمليداة  بالشركة  حصة 
ش.م.م،   STATION SERVICES

لفائدة بلي د محدد فالس.

بالنسحاب بلنهائي للي دة أحالم 

للشركة  وكديي9ة  كشريكة  أطلس 

بملذكولة أعاله.

فالس  محدد  بلي د  تع ين 

كديي9ين  أطلس  عدر  وبلي د 

وح دين للشركة ملدة غي9 محدومة، 

ستكون بلشركة ملزمة بشكل صح ح 

بالتوق ع بملنفصل ألحد بمليي9ين.
بلقانون  من   7  -  6 بملامة  تعديل 

بألسا�صي للشركة.

تح ين بلقانون بألسا�صي للشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

 2929 أكتوار   29 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 759564.
بدثابة مقتطف وا ان

بألستاذ عبد بللط ف بلقاسمي

موثق

223 P

مكتب بألستاذ عبد بللط ف بلقاسمي

موثق

695، شالع محدد بلخامس، بلفدير

بلطابق بلرببع، لقم 8

بلهاتف : 95.22.24.35.49

بلفاكس : 95.22.24.35.49 

STANDARTIS شركة
ش.م.م

تلقاه  لسمي  عقد  بدقت�صى 

بألستاذ عبد بللط ف قاسمي، موثق 

يول و  17 بتاليخ  بلب ضاء   بالدبل 

بلي د  فوت   ،2929 أغيطس  و4 

بلي د  لفائدة  بوطالب  لضا  محدد 

حصصه  مجدوع  بسهاي  سع د 

حصة   19.999 في  وبملتدثلة 

بمليداة  بالشركة  يدتلكها  بلتي 
لأسدالها  ش.م.م،   STANDARTIS

1.999.999 ملهم ومقرها بالجتداعي 

17، ساحة باستول،  بالدبل بلب ضاء، 

إقامة باستول بويلد، بلطابق 1، شقة 

 ،25(367 لقم  بلتجالي  سجلها   ،6

تعريفها بلجبائي لقم 9561)494.
قرل  بلعقد  نفس  وادقت�صى 

بملذكولة  بالشركة  بلوح د  بلشريك 

ما يلي :

محدد  للي د  بلنهائي  بالنسحاب 
في  وح د  كشريك  بوطالب  لضا 

بلشركة بملذكولة أعاله.
محدد  للي د  بلنهائي  بالنسحاب 
للشركة  لضا بوطالب كديي9 وح د 

بملذكولة أعاله.
تع ين بلي د سع د بسهاي كديي9 

وح د للشركة ملدة غي9 محدومة.
تحويل بملقر بالجتداعي من بلدبل 
بلب ضاء، 17، ساحة باستول، إقامة 
باستول بويلد، بلطابق 1، شقة 6، إلى 
بلعنوبن : بلدبل بلب ضاء، 256، شالع 
بألول  بلطابق  سك نة  إقامة  كولية 

بلشقة لقم 4.
من  و44   7  -  6  -  4 تعديل بملامة 

بلقانون بألسا�صي للشركة.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 
 2929 أكتوار   29 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 759559.
بدثابة مقتطف وا ان

بألستاذ عبد بللط ف بلقاسمي

موثق

224 P

مكتب بألستاذ عبد بللط ف بلقاسمي

موثق

695، شالع محدد بلخامس، بلفدير
بلطابق بلرببع، لقم 8

بلهاتف : 95.22.24.35.49

بلفاكس : 95.22.24.35.49 

 UNIVERS STATION شركة
SERVICES

ش.م.م
بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 
بالستثنائي تلقاه بألستاذ عبد بللط ف 
بتاليخ  قاسمي، موثق بالدبل بلب ضاء 
قرل شركاء   ،2929 أكتوار  و13   12
 UNIVERS STATION SERVICES
 199.999 لأسدالها  ش.م.م، 
بالدبل  بالجتداعي  ومقرها  ملهم 
زوال  إيد ل  شالع  زبوية  بلب ضاء، 
 ،3 وزنقة لوكروي عدالة أو بلطابق 
بلتجالي  سجلها  بليومبء،  بلصخول 
تعريفها بلجبائي لقم   ،424(13 لقم 

91)33655 ما يلي : 
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للشركة  بالجتداعي  بملقر  تحويل 
من بلدبل بلب ضاء، زبوية شالع إيد ل 
زوال وزنقة لوكروي عدالة أو بلطابق 
بلدبل  إلى  بليومبء،  بلصخول   ،3
بلب ضاء، 64، مدر بللوز، عين بليبع.
بلقانون  من   4 بملامة  تعديل 

بألسا�صي للشركة.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 
 2929 أكتوار   29 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 759563.
بدثابة مقتطف وا ان

بألستاذ عبد بللط ف بلقاسمي

موثق

225 P

KENZIN INVEST شركة
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
لأسدالها : 1.999.999 ملهم
ومقرها بالجتداعي : بملحددية

شالع بلحين بلثاني عدالة ماميزن 
شقة لقم 6 ب 13

سجلها بلتجالي لقم 21715
تعريفها بلضريبي لقم 1196976

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 
بالستثنائي بتاليخ 5 مالس 2929، قرل 
KENZIN INVEST بشركة  بلشركاء 
بملحدومة،  بمليؤول ة  ذبت  شركة 
ومقرها  ملهم   1.999.999 لأسدالها 
شالع بلحين  بالجتداعي باملحددية، 
6 ب  بلثاني عدالة ماميزن شقة لقم 
 ،21715 لقم  بلتجالي  سجلها   ،13
،1196976 لقم  بلضريبي   تعريفها 

ما يلي :
من  بلشركة  لأسدال  لفع 
 6.247.999 إلى  ملهم   1.999.999
52479 سهم  ملهم عن طريق إنشاء 
محرلة  ملهم،   199 بق دة  جديد 
بكاملها عن طريق بملياهدة بلع ن ة 
بالعقالين موضوع بلرسوم بلعقالية 
42457/س   ،33/18949 لقم 

بملدلوكة للي د عبد بالاله وكريد.
بلقانون  من  و7   6 بملامة  تعديل 
بألسا�صي للشركة بملتعلقة برأس بملال 

وبلحصص.

تح ين بلقانون بألسا�صي للشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

 2929 نوفد 9   12 بتاليخ  باملحددية 

تحت لقم 1519.
بدثابة مقتطف وا ان

226 P

BATISMEHD شركة
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

ذبت شريك وح د
لأسدالها : 199.999 ملهم

ومقرها بالجتداعي : بملحددية

شالع بلحين بلثاني ص.ب 13

سجلها بلتجالي لقم )87

تعريفها بلضريبي لقم 93199216

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

 ،2929 مالس   5 بتاليخ  بالستثنائي 

بشركة  بلوح د  بلشريك  قرل 

بمليؤول ة  ذبت   BATISMEHD

وح د،  شريك  ذبت  بملحدومة 
ومقرها  ملهم   199.999 لأسدالها 

شالع بلحين  بالجتداعي باملحددية، 
بلتجالي  سجلها   ،13 بلثاني ص.ب. 
لقم  بلضريبي  تعريفها   ،87( لقم 

93199216 ما يلي :
لفع لأسدال بلشركة من 199.999 

ملهم إلى 5.119.199 ملهم عن طريق 

بق دة  جديد  سهم   59191 إنشاء 

199 ملهم، محرلة بكاملها عن طريق 

بملياهدة بلع ن ة بالعقالين موضوع 

 ،25/2965 لقم  بلعقالبت  بلرسوم 

بملدلوكة  و12791/م   39/2794

للي د عبد بالاله وكريد.
بلقانون  من  و7   6 بملامة  تعديل 

بألسا�صي للشركة بملتعلقة برأس بملال 

وبلحصص.

تح ين بلقانون بألسا�صي للشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

 2929 نوفد 9   12 بتاليخ  باملحددية 

تحت لقم 1511.
بدثابة مقتطف وا ان
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TADAMON TRAVAUX
ش.م.م

لأسدالها بالجتداعي : 29.999 ملهم
مقرها بالجتداعي : شالع موالي 

 5-SD لش د بمللك ة بمليداة مغني
ولزبزبت

تقي م لأسدال بلشركة
تع ين ميي9 للشركة

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 
قرل   2929 أكتوار   26 يوم  بملنعقد 

بلشركاء ما يلي :
مالحظة لوفاة مغني لحين.

بإلجدال ة  للوضع ة  تلخ ص 
للحصص بالجتداع ة.

بالجتداعي  بلرأسدال  تقي م 
للشركة.

مصطفى  مغني  بلي د  تع ين 
وبلي دة بلشعايري ميي9ين للشركة 

ملدة ثالث سنوبت.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالبتدبئ ة  بملحكدة  لدى  بلقانوني 
 2929 نوفد 9   ( بتاليخ  بولزبزبت 

تحت لقم 589.
ملخص قصد بلنشر

228 P

SOCIETE DESERT COM
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة بدياهم وبحد
بتاليخ بلعرفي  للعقد   تبعا 
قوبنين  وضع  تم   ،2917 يول و   24

بلشركة ذبت بملديزبت بلتال ة :
 SOCIETE DESERT  : بلتيد ة 

COM
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بمليؤول ة بملحدومة بدياهم وبحد.
بملوضوع : 

فني  توبصل  نشاط  أي  تنظ م 
ووطن ة  محل ةوإقل د ة  وأحدبث 

ومول ة.
بلحفالت،  بلتظاهربت،  تنظ م 
بالستقبال  حفالت  بالحتفاالت، 
وبلكوكت الت، بملؤتدربت، بالحتفاالت 
أو  بلوطن ة  أو  بإلقل د ة  أو  بملحل ة 
تقديم  بدون  أو  مع   ... إلخ  بلدول ة، 

بلطعام.

 دمات بلت9جدة بلفولية وتنظ م 
وبملنتديات  وبملهرجانات  بلندوبت 
وبملعالض وجد ع بألنشطة بلثقاف ة 
وبلرسد ة  وبلفن ة  وبلي اح ة 

وبلت9بث ة بأل رى.
وتطوير أي وكالة بتصاالت  إنشاء 

وإعالن.
جدع أنشطة بالتصال وبلنشر من 
أي نوع، بدا في ذلك تقن ات بلكدب وتر 

بلجديدة بلحال ة أو بمليتقبل ة.
مكتوب،  صحفي  نشاط  أي 
وإنتاج وطباعة بلصحف وبملربجعات 

بلصحف ة.
بليدعي  بإلنتاج  أنشطة  جد ع 
وبل 9بمج  بألفالم  وإنتاج  بلبصري، 
بلتلفزيون ة وبللقطات بإلعالن ة وأي 

ف لم وثائقي.
جد ع أنشطة بلتصد م وبإلنتاج 
بألفالم  وإنتاج  بملوقع  وتحديد 
بلييندائ ة أو أفالم بلف ديو ؛ بلخ ...

حي موالي لش د   : بلرئي�صي  بملقر 
بلشطر بألول بلوك 6 لقم 7 بلع ون.

بلرأسدال : حدم في مبلغ 199.999 
حصة من   1999 إلى  ملهم مقيدة 
بالكامل ويدلكها  ملهم   199  فئة 

عبد بلعزيز بحد م.
بلطرف من  تيي9   :  بإلمبلة 

عبد بلعزيز بحد م.
بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بالع ون 
لقم  تحت   2917 يول و   31 بتاليخ 
بالسجل  تسج لها  وتم   1599/17
لقم  بلتحل لي  بلرقم  تحت  بلتجالي 

.22951
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 STE TRAVAUX GENERAL
SPECIALISE

SARL AU
لأسدالها : 199.999 ملهم
مقرها : حي بالمل بلع ون

تعديل قانوني
بتاليخ عرفي  عقد   بدقت�صى 
تدت بملصامقة من   2929 4 سبتد 9 

طرف شركاء على ما يلي :
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تم   : بجتداع ة  حصص  تفويت 

تفويت 1999 حصة من طرف بلي د 

سرحاني بلحيين لصالح :

 699 بمليعومي  كبي9ة  بلي دة 

حصة.

 299 بوجهنا  بيت  بيوب  بلي د 

حصة.

 299 سرحاني  سد ة  بلي دة 

حصة.

تغ ي9 بلشكل بلقانوني للشركة من 

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة.

سرحاني  بلي د  بمليي9  بستقالة 

بيت  بيوب  بلي د  وتع ين  بلحيين 

غي9  ملدة  للشركة  كديي9  بوجهنا 

محدومة.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالع ون  بالبتدبئ ة  باملحكدة 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   23 بتاليخ 

.2929/2823

230 P

STE IT POUR TOUS
SARL

بملنعقد  بلعام  بلجدع  إثر  على 

 STE لشركة   2929 يول و   24 يوم 

شركة   IT POUR TOUS SARL
لأسدالها  ذبت بمليؤول ة بملحدومة، 

بالجتداعي  ومقرها  ملهم،   19.999
إقامة   ،1 لقم  بليفلي،  بلطابق   : بـ 

حيان،  ملومبا،  باتريس  شالع   ،13

بلرااط، تقرل ما يلي :

تغ ي9 مقر بلشركة :
من بلعنوبن : لقم 23 مكرل، شالع 

بلقرية،  حي بلرشام،  س دي محدد، 

سال.
إلى بلعنوبن : بلطابق بليفلي، لقم 

شالع باتريس ملومبا،   ،13 إقامة   ،1

حيان، بلرااط.

تأسيس قانون جديد للشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بيال  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   17 بتاليخ 

.35493
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MAGA BRICOLA
تسج ل

بتاليخ مؤلخ  قربل   بدقت�صى 
28 ف 9بير 2929، تم تأسيس بلقانون 

بألسا�صي لشركة محدومة بمليؤول ة 

ذبت بلشريك بلوح د ذبت بملديزبت 

بلتال ة :

بلتيد ة : ماكا بريكوال.

غاية بلشركة : تاجر.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 
بلتجالي  بلسجل  في  تسج لها  تاليخ 

بدربكش.
موبل   17 لقم   : بالجتداعي  بملقر 

بلحاجب طريق س تي فاضدة وليكة 

مربكش.
 199.999  : بلشركة  لأسدال 

ملهم.

بلشركة  تي ي9  يتولى   : بلتي ي9 

بلي د محدد كنكوم، مغربي، مزمبم 

ماي   18 بتاليخ  ولزبزبت،  بتوندوت 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل   1(78

بلياكن   E629856 لقم  بلوطن ة 

بولير  بيت  بغدات  بغدات  بدركز 

وبلشريك  بمليي9  باعتباله  مربكش 

بلوح د ملدة غي9 محدومة.

بإليدبع  تم   : بلتجالي  بلسجل 
بلجهوي  بملركز  لدى  بلقانوني 

بلضبط  وكتابة  بدربكش  لالستثدال 

بتاليخ  بدربكش  بلتجالية  باملحكدة 

M07-20- 16 يول و 2929 تحت لقم

.2035517-1/2020/D.A.C.E
من أجل بلخالصة وبلب ان
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H.O TAJHIZ
تسج ل

بتاليخ مؤلخ  قربل   بدقت�صى 

تأسيس  تم   ،291( نوفد 9   25

محدومة  لشركة  بألسا�صي  بلقانون 

بمليؤول ة ذبت بلشريك بلوح د ذبت 

بملديزبت بلتال ة :

بلتيد ة : بش.بو تجهيز.

بألجهزة  تاجر   : بلشركة  غاية 

بملنزل ة، تاجر.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتجالي  بلسجل  في  تسج لها  تاليخ 

بدربكش.

مكرل   625 لقم   : بملقر بالجتداعي 

بمليي9ة 2 حرف A مربكش.

 199.999  : بلشركة  لأسدال 

ملهم.

بلشركة  تي ي9  يتولى   : بلتي ي9 

بلي د هشام ويك�صي، مغربي، مزمبم 

 1(81 يون و   18 بتاليخ  في مربكش، 

بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

بلياكن بتجزئة بزلي   E7(9476 لقم 

باعتباله  مربكش   13( لقم  بلجنوبي 

غي9  ملدة  بلوح د  وبلشريك  بمليي9 

محدومة.

بإليدبع  تم   : بلتجالي  بلسجل 

بلجهوي  بملركز  لدى  بلقانوني 

بلضبط  وكتابة  بدربكش  لالستثدال 

بتاليخ  بدربكش  بلتجالية  باملحكدة 

M03-  : تحت لقم   2929 مالس   17

.20-2071358-1/2020/D.A.C.E E
من أجل بلخالصة وبلب ان

233 P

بئتدان ة ماغتا ش.م.م

12، زنقة بملوحدين، شقة 1، حيان، بلرااط

 REVALOR شركة

CONSULTING

 SARL AU

بالستثنائي  بلعام  للجدع  تبعا 

 REVALOR بلذي بنعقد بدقر شركة 

بتاليخ   CONSULTING SARL AU

29 أبريل 2929 قرل بلشركاء ما يلي :

تصف ة بلشركة.

بلي د سع د  بملصفي  ت 9ئة ذمة 

بلقا�صي.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بالرااط تحت لقم 198617 

بتاليخ 17 نوفد 9 2929.

234 P

FCP CMR OBLIGATIONS

صندوق مشت9ك للتوظ ف

لأسدالها : 1.999.999 ملهم

بلكائن مقره : بلدبل بلب ضاء

55، شالع عبد بملومن

تعديل نظام بلتدبي9
بلرقابة  مجلس  قربل  بدوجب 

 SOGECAPITAL بلتدبي9  ملؤسية 

بملشت9ك  للصندوق   GESTION

 CMR OBLIGATIONS للتوظ ف 

تقرل   ،291( يول و   1( في  بملنعقد 

بالست9بت ج ة  بلتدبي9،  تعديل هدف 

عالم بالستثدال، وبعتدام نظام تدبي9 

جديد للصندوق بملشت9ك للتوظ ف 

.CMR OBLIGATIONS

تم بعتدام نظام بلتدبي9 من طرف 

بلرسام ل  ليوق  بملغرا ة  بله ئة 

تحت لقم   2929 سبتد 9   19 بتاليخ 

.GP2911(

تم بلق ام باإليدبع بلقانوني بكتابة 

بلضبط لدى بملحكدة بلتجالية للدبل 

 2929 نوفد 9   24 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 755999.
عن بمليتخلص وبلب انات

235 P

MAGISTI

SARL

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : 46، شالع عقبة

لقم 2، أكدبل، بلرااط

بلسجل بلتجالي : )14179

بلعامي  بلعام  بلجدع  بدقت�صى 

بتاليخ 12 أكتوار 2929 قرل ما يلي :

إغالق حياب بلتصف ة بالشركة.

بملصامقة على تقرير بملصفي.

بلتصف ة بلنهائ ة للشركة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 562( لقم  تحت  بالرااط  بلتجالية 

بتاليخ 24 نوفد 9 2929.

236 P
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 BARZAN CONTRACTING
COMPAGNY

SARL AU
بالرااط  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بمليؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 
بملحدومة بشريك وح د وبلتي تحدل 

بلخصائص بلتال ة :
 BARZAN  : بلتيد ة 

CONTRACTING COMPAGNY
SARL AU : بلصفة بلقانون ة

بلهدف بالجتداعي : 
مهندس ميكول.

مصدم.
مقاول بلبناء وأشغال مختلفة.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 
فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 
ملهم للحصة بلوبحدة موزعة   199
سالة  بلي دة   : بلتالي  بلشكل  على 

حددبوي 1999 حصة.
من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلتسج ل بلتجالي.
من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 
31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
بملقر بالجتداعي : 19 شالع بلحرية 

بلطابق 3 شقة 5 بلدبل بلب ضاء.
بمليي9ة : بلي دة سالة حددبوي.

بلسجل بلتجالي : 853)47.
237 P

شركة إس ل ديستريبوسيون 
سارل

ICL DISTRIBUTION SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لأسدالها : 199.999 ملهم
15، شالع بألبطال، لقم 4، أكدبل

بلرااط
س.ت لقم : 7)1475

بلرقم بلجبائي : 47284556
تأسيس شركة

ب مؤلخ  عرفي  عقد   بدوجب 
في بلرااط، ومسجل  2929 ) نوفد 9 

 ،2929 نوفد 9   19 بتاليخ  بالرااط   

بمليؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدومة تتدثل  اص اتها ف دا يلي :

تيد ة بلشركة :
مسيت9يبوس ون  ل  إس  شركة 

سالل

ICL DISTRIBUTION SARL

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

بلغرض  حدم   : بلشركة  غرض 

بألسا�صي للشركة، سوبء في بملغرب أو 

في بلخالج، ف دا يلي :

توزيع،  تحويل،  ترك ب،  تصن ع، 

وتيويق جد ع معدبت بلب ع،  شربء 

وكذب تجهيز مياحات بلب ع.

بلب ع  بعد  ما  و دمة  إصالح 

لألنشطة بلتجالية.

جد ع  تصدير  و/أو  بستي9بم 

بملعدبت بملتعلقة باألنشطة بملذكولة 

بلتبامالت  وتحق ق  لتطوير  أعاله، 

بلتجالية بلدول ة.

من  بلشركة  تأسيت  بلتي  بملدة 

أجلها 

)) سنة،  حدمت مدة بلشركة في 

بالسجل  تق  دها  تاليخ  من  ببتدبء 

بلتجالي بالرااط.

عنوبن بملقر بالجتداعي : يقع بملقر 

شالع   ،15  : ب  للشركة  بألسا�صي 
بألبطال، لقم 4، أكدبل، بلرااط.

حدم   : بلشركة  لأسدال  مبلغ 
 199.999 مبلغ  في  بلشركة  لأسدال 

بلحصص  ملجدوع  بملدثلة  ملهم 

ق دتها   ،1999 ذبت بلعدم  بلنقدية، 

عن  ملهم   199 في  محدمة  بلفرمية 

كل حصة، وبلتي تم بكتتابها وتحريرها 

نقدب بالكامل كالتالي :

 699 محيين  مهدي  بلي د 

نصيب في بلشركة.

499 نصيب  بلي د شك ب عالل 

في بلشركة.

بالسم بلشخ�صي وبلعائلي للشركاء 

ل  إس  شركة  شركاء 

 ICL سالل  مسيت9يبوس ون 

DISTRIBUTION SARL هم :

بملزمبم  محيين،  مهدي  بلي د 
بتاليخ 4 يون و 84)1 بالرااط، مغربي 
بلتعريف  لبطاقة  حامل  بلجني ة، 
عنوبنه   ،A7(7198 لقم  بلوطن ة 
عدالة 19 ب لقم 4 بمليي9ة 2 ح.ي.م 

بلرااط.
بملزمبم  عالل  شك ب  بلي د 
83)1 بتونس، مغربي  يناير   5 بتاليخ 
بلتعريف  لبطاقة  حامل  بلجني ة، 
عنوبنه   ،CH899477 لقم  بلوطن ة 
 1227 مبلم  بالس   8 سوييرب، 
 8PLACE D’ARMES 1227,  جن ف

.GENEVE
بمليي9ون :

بلي د مهدي محيين.
بلي د شك ب عالل.

تسج ل بلشركة بالسجل بلتجالي 
ل  إس  شركة  تسج ل  تم 
 ICL سالل  مسيت9يبوس ون 
بالسجل   ،DISTRIBUTION SARL
بلتجالي للدحكدة بلتجالية للرااط، 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   16 بتاليخ 

.1475(7
للنسخ وبإلشالة 

238 P

STYLISH
SARL

لأس بملال : 19.999 ملهم
39 أ بلوك أ تجزئة ببن  لدون 

هرهولة تدالة
بتاليخ عرفي  عقد   بدقت�صى 
شركة  قرل شركاء   2929 أكتوار   29

ست ليش ما يلي :
بلحل بمليبق للشركة.

بلخل ل  زك ة  بلي دة  تع ين 
مصف ة للشركة.

تحديد مقر بلتصف ة في بلعنوبن 
بلتالي : 39 أ بلوك أ تجزئة ببن  لدون 

هرهولة تدالة.
تم بإليدبع بلقانوني لدى محكدة 
بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   24 بتاليخ 

.198783
239 P

 GROUPE PEDAGOGIQUE

 SCOLAIRE PRIVE

EL HAMOUTI
لأس بملال : 15.999.999 ملهم

إقامة بملنظر بلجد ل، بلصخي9بت

بتاليخ عرفي  عقد   بدقت�صى 

مجدوعة  قرلت   2929 أكتوار   29

للتعل م  بلحدوتي  مدبلس 

بلخصو�صي.

تغ ي9 مقر عدلها من بلعنوبن : 34 

 6 بملالك  بليعومية  بلعرا ة  شالع 

تدالة إلى بلعنوبن بلتالي :

إقامة بملنظر بلجد ل، بلصخي9بت

من  بلشركة  لأسدال  زيامة 

 15.999.999 إلى  ملهدا   199.999

حصة   14(999 بخلق  ملهدا 

بجتداع ة جديدة.

تح ين بلنظام بألسا�صي للشركة.

تم بإليدبع بلقانوني لدى محكدة 

تدالة  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   24 بتاليخ 

.4496

240 P

SEVEN LOUNGE

SARL AU

حل بلشركة
بتاليخ بستثنائي  قربل   بدقت�صى 

بلشريك  قرل   ،2916 مسيد 9   23

بلوح د ما يلي :

بلحل بلحبي للشركة.

تع ين بلي د حاتم توبتي مصفي 

للشركة.

بالعنوبن  بلتصف ة  مقر  حدم 

شالع عدر ببن بلخطاب   29  : بلتالي 

أكدبل بلرااط.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نوفد 9   24 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929 تحت لقم 5631.

241 P
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نوفا سونترال
NOVA CENTRAL

شركة ذبت ميؤول ة محدومة
لأسدالها : 199.999 ملهم

تأسيس
بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بالدبل 
تم   ،2929 نوفد 9   2 بتاليخ  بلب ضاء 
ذبت  لشركة  أسا�صي  قانون  تحرير 
ميؤول ة محدومة  اص تها كالتالي :

بلتيد ة : نوفا سونت9بل
NOVA CENTRAL

هذه  هدف  يتحدم   : بلهدف 
بلشركة في بملغرب وبلخالج كدا يلي :

بلتصن ع،  وحدبت  جد ع  إنشاء 
بالستي9بم، بلتصدير وبلتوزيع لألجهزة 

بلطب ة.
شبه  بألموية  جد ع  وا ع  شربء 
بلص دالن ة، ميتحضربت بلتجد ل، 
بلجيم،  تشك ل  بلتخييس، 
بلجدال، بلعطول، منتجات بلنظافة.
تيويق جد ع بملوبم شبه بلطب ة.

تحويل،  ب ع،  شربء،  بستي9بم، 
عدولة، تدث ل، تيويق وتوزيع جد ع 
ونصف  بملصنعة  بملنتجات  أنوبع 
بملعدبت،  بلخام،  بملوبم  بملصنعة، 
بليلع  بملوبم،  بمللحقات،  بللوبزم، 
وبلغذبء بكافة أنوبعه وكافة مصامله 
وجه  على  بلنشاط  مجاالت  كافة  في 

بلخصوص.
لجد ع  بستي9بم  عدل ة  كل 
بملتعلقة  وبملعدبت  بملوبم  بملنتجات، 
بشكل مباشر أو غي9 مباشر بالعقاقي9 
بمليامي9،  بل 9بغي،  بلصناع ة، 
وبلتغذية وبلتغذية بلزلبع ة، بلني ج 
بإلعالم ات،  بلتغل ف،  وبلجلد، 
بلحلي،  بملكاتب،  وأموبت  ولبقة 

بملجوهربت.
تيويق كافة بملعدبت بلكهراائ ة، 
بأنوبعها،  بلصناع ة  بمليتلزمات 
صنابي9  تبل ط،  بألموبت،  بلحديد، 

وصباغة.
بملنزل ة  بألموبت  وا ع  شربء 
بليدع ة  وبملعدبت  وبألجهزة 

وبلبصرية.

أو  بلخام  بملوبم  جد ع  تيويق 
بلخاصة  بمللحقات  أو  بألصناف 
أنوبع  جد ع  وتوزيع  لتصن ع  بملعدة 

بألقدشة.
أشغال بلتطهي9.

وعدوما جد ع بلعدل ات بلتجالية، 
غي9  أو  بلعقالية  بملال ة،  بلصناع ة، 
أو  بلتباط مباشر  لها  بلتي  بلعقالية، 
بالغرض أعاله وبلتي من  غي9 مباشر 
بلشركة  شأنها أن تياعد على إنداء 
وكذلك كل بملياهدات بملباشرة أو غي9 
بملباشرة ك فدا كان شكلها في مقاوالت 

تتبع أهدبف مداثلة أو مرتبطة.
شالع عقبة   23  : بملقر بالجتداعي 
بن نافع بلحي بملحددي بلدبل بلب ضاء.

بملدة : )) سنة.
 199.999 في  حدم   : بملال  لأس 
 199  ، 1999 حصة  ملهم مجزأة إلى 
ملهم لكل حصة، سدمت بلحصص 
وأسندت  نقدب  بكاملها  بملكتتبة 

للشريكين كدا يلي :
بلي د بمين بل دلي 599 حصة.

بلي دة مرية بل دلي 599 حصة.
للي د  بلتي ي9  أسند   : بلتي ي9 
بل دلي  مرية  بلي دة  بل دلي،  بمين 
بلصالح ات  مع  محدومة  غي9  ملدة 

بملطلقة.
من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9.
بلقانوني  لالحت اط   %5  : بأللااح 
وبلباقي إما يوزع وإما ينقل أو يوضع 
يقرله  حيبدا  بالحت اط  تحت 

بلشريكين.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط لدى بملحكدة بلتجالية بالدبل 
تحت   2929 نوفد 9   17 في  بلب ضاء 

لقم 754216.
بالسجل  بلشركة  تسج ل  تم 
لقم  تحت  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالي 

.47(((1
مقتطف من أجل بلتلخ ص وبإلشهال

بمليي9ين
بلي د بمين بل دلي
بلي دة مرية بل دلي

242 P

EKIPEX
SARL AU

مقرها بالجتداعي : شالع بلحين 
بلثاني، زنقة بملحاسن بلروبني

بلدبل بلب ضاء
بلسجل بلتجالي : )11612

بلدبل بلب ضاء
 SERGE بلي د  بقربلبت  عدال 
 ADRIEN LOUIS BOURQUINEL
من  بملدنوحة  بلصالح ات  بدوجب 
فقد تقرل  بلشركة بألم،  قبل شركاء 

ما يلي :
شالع   : من  بلشركة  مقر  نقل 
بملحاسن  زنقة  بلثاني،  بلحين 
إلى بلعنوبن  بلدبل بلب ضاء،  بلروبني، 
لوجيت ك،  فتولس  مركب   : بلتالي 
شالع موالي بسداع ل، تجزئة بلنوبلة 

2، بلطابق 2، بلدبل بلب ضاء.
بإلجربءبت  إتدام  صالح ات 

بلقانون ة.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 
 2929 أكتوار   13 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 479)74.
قصد بلنشر وبإلعالن

243 P

شركة قيدي إ موبليغ
ش.م.م

27، زنقة موالي عبد هللا، بلقن طرة
بلعام  بلجدع  ملحضر  تبعا 
نوفد 9   4 بتاليخ  بالستثنائي للشركاء 
بتاليخ بلرااط  في  بملسجلة   ،2929 

)1 نوفد 9 2929، تقرل ما يلي :
بالنحالل بلشركة شركة «ق دي إ 

موال غ» ش.م.م.
أسداء  ألق دي  بلي دة  تع ين 

كدصف ة للشركة.
تثب ت مقر بلتصف ة في : 27، زنقة 

موالي عبد هللا، بلقن طرة.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 
 2929 نوفد 9   23 بتاليخ  بالقن طرة، 

تحت لقم ))273.
244 P

MEA AGRI
SARL

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
قد   2929 أكتوار   22 بلرااط بتاليخ 
بمليؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدومة.
MEA AGRI SARL : بلتيد ة

بلرااط،   : بالجتداعي  بملقر 
مكرل،   31 ف ال   ،OLM, II بليوي�صي 

زنقة بلكدوندو إمليس بلحالثي.
بلهدف بالجتداعي : إمبلة بلخدمات 
بلفالح ة،  بلعيكرية  أو  بملدن ة 

بلصناع ة، بلتجالية.
بملدة : )) سنة.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 
فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

199 ملهم للحصة بلوبحدة.
 599 غوتي  بالغضف  محدد 

حصة.
منى  رماش 599 حصة.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 
31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
: محدد بالغضف غوتي  بمليي9ين 
ومنى  رماش   GK3789 ب.و  لقم 
لقم ب.و D3828(1 ميي9ين ملدة غي9 

محدومة.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 
 2929 نوفد 9   23 بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم 147755.
245 P

TRANS BENLAFKIH
SARL AU

 عدالة لقم 39 شقة لقم 8 زنقة 
موالي بحدد لوك لي حيان بلرااط 
في مسجل  عرفي  عقد   بدقت�صى 
تأسيس  تم  قد   2929 سبتد 9   16
بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

تحدل بلخصائص بلتال ة :
بلتيد ة : طربنس بنلفق ه.

بلهدف بالجتداعي : نقل بلبضائع.
لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 
فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 
199 ملهم للحصة بلوبحدة مقيدة 

على بلشكل بلتالي :
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بمليس  موالي  بلطعمي  بلي د 
1999 حصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 
31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
 39 لقم  عدالة   : بالجتداعي  بملقر 
شقة لقم 8 زنقة موالي بحدد لوك لي 

حيان بلرااط.
موالي  بلطعمي  بلي د   : بمليي9 

بمليس.
 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

.147181
246 P

 NJ PARA ET MATERIELS
MEDICALS

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
شريك وح د

لأسدالها 19.999 ملهم
مقرها بالجتداعي : 39، شالع عقبة، 

شقة لقم 12 إقامة بلن ل أكدبل 
بلرااط

تغ ي9 بملقر بالجتداعي
 NJ بتخذ بلشريك بلوح د للشركة
 PARA ET MATERIELS MEDICALS
بتاليخ 11 سبتد 9 2929 بلقربل بلتالي :

تغ ي9 بملقر بالجتداعي للشركة :
39، شالع عقبة، شقة لقم   : من 

12 إقامة بلن ل أكدبل بلرااط.
إلى : سال طريق مهدية لقم 616.
تح ين بلنظام بألسا�صي للشركة.

وقد تم بإليدبع بلقانوني باملحكدة 
بلتجالية بالرااط تحت لقم 32)197 

بتاليخ 22 أكتوار 2929.
مقتطف من أجل بإلشهال

247 P

NEW FARMER
تأسيس شركة

بدوجب عقد عرفي مؤلخ في   -  I
تأسيس شركة ذبت   2929 أكتوار   6
بملوبصفات  لها  محدومة  ميؤول ة 

بلتال ة :

.NEW FARMER : بلتيد ة

تجالة   : بالجتداعي  بلهدف 

بملنتوجات بلفالح ة.

بملقر بالجتداعي : لقم 25 حي بألمل 

شالع بن صد م ت فلت.

بلرأسدال : حدم لأسدال بلشركة 

في 199.999 ملهم.

بلي د  عين   : بلشركة  تي ي9 

صالح  وبلي د  شقروفي  بلرياحي 

هللا  عبد  وبلي د  بلش بي  بلدين 

للشركة مع جد ع  شقروفي ميي9ين 

بلصالح ات.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  II

بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بت فلت 

تحت بلسجل بلتجالي لقم )55.
للنسخ وبلب ان

بلوك ل

248 P

 STE BOUNAKHLA

ALUMINIUM
تأسيس شركة

بدوجب عقد عرفي مؤلخ في   -  I

تأسيس شركة ذبت   2929 أكتوار   8

ميؤول ة محدومة بشريك وح د لها 

بملوبصفات بلتال ة :

 STE BOUNAKHLA  : بلتيد ة 

.ALUMINIUM

بلهدف بالجتداعي : تجالة بألملن وم 

بالجدلة.

بملقر بالجتداعي : لقم 45 سكام 1 

حي بألمل ت فلت.

بلرأسدال : حدم لأسدال بلشركة 

في 199.999 ملهم.

بلي د  عين   : بلشركة  تي ي9 

مع  للشركة  ميي9ب  بنعي�صى  بونخلة 

جد ع بلصالح ات.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  II

بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بت فلت 

تحت بلسجل بلتجالي لقم 537.
للنسخ وبلب ان

بلوك ل

249 P

 STE JIHAD ET FILS
تأسيس شركة

بدوجب عقد عرفي مؤلخ في   -  I
16 أكتوار 2929 تأسيس شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة بشريك وح د لها 

بملوبصفات بلتال ة :
. STE JIHAD ET FILS : بلتيد ة

 : بالجتداعي  بلهدف 
 ENTREPRENEUR DE

.TRANSPORT DU PERSONNEL
  ENTREPRENEUR DE
 TRANSPORT DE BAGAGES
 NON ACCOMPAGNES POUR

.LE COMPTE D’AUTRUI
4 شالع  23 لقم   : بملقر بالجتداعي 
مكتب   11 فلولي  عدالة  أنوبل 

م دوزة بلقن طرة.
بلرأسدال : حدم لأسدال بلشركة 

في 199.999 ملهم.
بلي د  عين   : بلشركة  تي ي9 
مع  للشركة  ميي9ب  جهام  بلصاط 

جد ع بلصالح ات.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  II
بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 
بالقن طرة تحت بلسجل بلتجالي لقم 

.57183
للنسخ وبلب ان

بلوك ل

250 P

CAFE JAWAHIR KHEMISSET
بالستثنائي  بلعام  بلجدع  قرل   -  I

بملنعقد في 29 أكتوار 2929 :
إغالق تصف ة بلشركة.

بلضبط  بكتابة  بإليدبع  تم   -  II
بالخدييات  بالبتدبئ ة  باملحكدة 
نوفد 9   16 بتاليخ   124( لقم  تحت 

.2929
251 P

LM CAFE
SARL AU

 13 محرل  عرفي  عقد  بدقت�صى 
نوفد 9 2929 تم تكوين نظام أسا�صي 
بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  لشركة 
ذبت شريك وح د  صائصها كالتالي :

.«LM CAFE» : بلتيد ة

بلهدف : تدالس بلشركة بألهدبف 

بلتال ة :

مقهى، مطعم، مدول حفالت.

مخ زة، معجنات، ب تزب.

تقديم بلخدمات.

بلشقة بالطابق   : بملقر بالجتداعي 
بألول بلوبقع برقم 5 بلعدالة 4) زنقة 

نابولي بملح ط بلرااط.
 199.999  : لأس بملال بالجتداعي 

حصة ق دة   1999 ملهم مقيم إلى 

كل وبحدة 199 ملهم.

تم تع ين بلي د مو�صى   : بلتي ي9 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بلغالي 

كديي9   X198475 لقم  بلوطن ة 

وح د للشركة وملدة غي9 محدومة.

وضع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلضبط  كتابة  لدى  بلقانوني  بمللف 

باملحكدة بلتجالية بالرااط تحت لقم 

بلسجل بلتجالي 147893.

252 P

MH PORT
SARL AU

 27 محرل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

أكتوار 2929 تم تكوين نظام أسا�صي 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  لشركة 

ذبت شريك وح د  صائصها كالتالي :

.«MH PORT» : بلتيد ة

بلهدف : تدالس بلشركة بألهدبف 

بلتال ة :

بلجديدة  بلي البت  بستي9بم 

وبمليتعدلة.

بستي9بم معدبت وآالت بإلصالح.

بالستي9بم وبلتصدير.

زنقة  مكرل   12  : بملقر بالجتداعي 

لبان شقة لقم 3 بملح ط بلرااط.
 19.999  : بالجتداعي  بملال  لأس 

ملهم مقيم إلى 199 حصة ق دة كل 

وبحدة 199 ملهم.

تم تع ين بلي د سه ل   : بلتي ي9 

بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلعدوي 
لقم K422238 كديي9 وح د للشركة 

وملدة غي9 محدومة.
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وضع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلضبط  كتابة  لدى  بلقانوني  بمللف 
باملحكدة بلتجالية بالرااط تحت لقم 

بلسجل بلتجالي 147891.
253 P

NAMSIA CARTOUR
SARL AU

RC : 128155
capital : 100.000 DHS

تفويت حصص
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
قرل   2929 أكتوار   6 بملنعقد بتاليخ 
 NAMSIA CARTOUR شركاء شركة 
 LOT بلرئي�صي  مقرها   SARL AU
 SIGAL SIGALON NR 56 HAY
 ،OUED EDDAHAB TEMARA
قبول تفويت 1999 حصة بثدن 199 
كانت  بلتي  بلوبحدة  للحصة  ملهم 
إلى  جدال  بنزيدة  بلي د  ملك ة  في 
بلي د شكربم حف ظ، ل صبح توزيع 

بلرأسدال للشركة كالتالي :
 1999  : حف ظ  شكربم  بلي د 

حصة 199.999 ملهم.
حف ظ  شكربم  بلي د   : بلتي ي9 

ملدة غي9 محدمة.
تم بإليدبع بلقانوني بدقر بملحكدة 
نوفد 9   29 بتاليخ  بتدالة  بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم )438.
254 P

 CLINIQUE LES
AMBASSADEURS

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
مقرها بالجتداعي : قطعة لقم 3، 
تجزئة بلهدى، بليوي�صي، بلرااط
سجل تجالي : 57)115 بلرااط

تعديل
بلعام  بلجدع  محضر  بدوجب 
 CLINIQUE» بالستثنائي بدقر شركة
 17 LES AMBASSADEURS» بتاليخ 
سبتد 9 2929 تم بالتفاق على ما يلي :
بلزيامة في لأسدال بلشركة بدبلغ 
من  لفعه  ل تم  ملهم   1.989.999
 1.189.999 إلى  ملهم   199.999

ملهم.

تم تحق ق هذه بلزيامة من  الل 

بأللااح  من  بملخصومة  بملبالغ  ممج 

حصة   19899 بخلق  وذلك  بملرحلة 

ملهم   199 بجتداع ة جديدة بق دة 

للحصة بلوبحدة.

تح ين بلقانون بألسا�صي للشركة 

مع بلتغ ي9بت بليابقة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نوفد 9   29 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929 تحت لقم 198689.

255 P

 ALL NATURAL HYGIENE

PHARM
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

وبلشريك بلوح د

بلرااط، شالع ببن سينا عدالة )7 

بلدبل لقم 6، أكدبل

تأسيس
من  محرل  لسمي  عقد  بدقت�صى 

طرف بألستاذ �صي محدد باينة بتاليخ 

تم تأسيس شركة   2929 نوفد 9   26

وذبت  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 

بلشريك بلوح د باملوبصفات بلتال ة :

 ALL» شركة   : بلتيد ة 

.«NATURAL HYGIENE PHARM

بمليؤول ة  ذبت  شركة   : بلصفة 

بملحدومة وبلشريك بلوح د.

غرض بلشركة بإيجاز : ب ع وتوزيع 

معدبت بلتطبيب وبلص دلة.

شالع  بلرااط،   : بالجتداعي  بملقر 

 ،6 لقم  بلدبل   7( عدالة  سينا  ببن 

أكدبل.

بلشركة  مدة  تحديد  تم   : بملدة 

)) سنة من تاليخ تسج لها في   الل 

بلسجل بلتجالي.

 19.999  : بلشركة  لأسدال  مبلغ 

ملهم.

أسداء  بلي دة   -  1  : بلشركاء 

بلدلي�صي بحصة : 199.

: تيي9 بلشركة من طرف  بلتي ي9 

بلي دة أسداء بلدلي�صي ذلك ملدة غي9 

محدومة.

لدى  للشركة  بلقانوني  بإليدبع 

بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  كتابة 

لقم  بلتجالي  بلسجل  بالرااط 

147471 بتاليخ 12 نوفد 9 2929.

256 P

TOUFAHA

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

بلرااط، زنقة موالي أحدد لوك لي 

بلعدالة 39 بلدبل لقم 8، حيان

تأسيس
محرل  لسمي  عقد  بدقت�صى 

باينة  محدد  �صي  بألستاذ  من طرف 

تم تأسيس   2929 أكتوار   26 بتاليخ 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

باملوبصفات بلتال ة :

.«TOUFAHA» بلتيد ة : شركة

بمليؤول ة  ذبت  شركة   : بلصفة 

بملحدومة.

مقهى   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

ومطعم.

زنقة  بلرااط،   : بالجتداعي  بملقر 

موالي أحدد لوك لي بلعدالة 39 بلدبل 

لقم 8، حيان.

بلشركة  مدة  تحديد  تم   : بملدة 

)) سنة من تاليخ تسج لها في   الل 

بلسجل بلتجالي.

 19.999  : بلشركة  لأسدال  مبلغ 

ملهم.

بليزبمي  طالق  بلي د   : بلشركاء 

بحصة : 5).

بلي د فالس بليزبمي بحصة : 5.

بلتي ي9 :/ تيي9 بلشركة من طرف 

بلي د طالق بليزبمي.

لدى  للشركة  بلقانوني  بإليدبع 

بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  كتابة 

لقم  بلتجالي  بلسجل  بالرااط 

147473 بتاليخ 12 نوفد 9 2929.

257 P

STE BALI CASH TAZA

SARL

57 عين بوسالف زنقة بلدب لة 

طريق فاس، تازة

بلرسم بملنهي : 44)15694

بلتعريف بلجبائي : 877)4724

بلسجل بلتجالي : 5635

بلتعريف بلجبائي بملوحد : 

99264985899997(

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

تأسيس  تم  بتازة   2929 أكتوار   13

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

بلقانون  على  بملوقعين  لألشخاص 

بألسا�صي للشركة بملذكول  صائصها 

كالتالي :

 STE» : بلتيد ة بلقانون ة للشركة

.«BALI CASH TAZA SARL

للشركة:   بالجتداعي  بملوضوع 

 TRANSFERT D’ARGENT ET

.TOUT SERVICES FINANCIERS

بملقر بالجتداعي للشركة : 57 عين 

بوسالف زنقة بلدب لة طريق فاس، 

تازة.

بلشركة  مدة  إن   : بلشركة  مدة 

محدمة في )) سنة.

 : للشركة  بالجتداعي  بلرأسدال 

199.999 ملهم مقيم إلى  محدم في 

1999 حصة ق دة كل منها 199 ملهم 

وتتوزع على بلشكل بلتالي :

بالي بمليس : 599 حصة.

بالي عبد بللط ف : 599 حصة.

تي ي9 بلشركة : إن بلشركة ميي9ة 

ومدبلة من طرف بلي د بالي بمليس.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بتازة  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   24 بتاليخ 

.2929/544

258 P
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STE TAZA SERVICE TRAD
SARL AU

عدالة 12، تجزئة بله ثم، تازة

بلضريبة بملهن ة : ))156221

بلسجل بلتجالي : 3283

بلتعريف بلجبائي بملوحد : 

999163681999939

إضافة نشاط جديد وبلتشط ب 
على نشاط قديم

 21 بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

سبتد 9 2929 بتازة تم إضافة نشاط 

 STE» : إلى موضوع شركة «Négoce«

.«TAZA SERVICE TRAD SARL AU

نشاط  على  وبلتشط ب 

 Exploitant d’un établissement«

 pour l’entretien des

.«automobiles

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بتازة  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   1( بتاليخ 

.2929/536

259 P

STE ARDIANI
SARL

موبل جعونة، جنان بملياوي، جداعة 

باب مرزوقة، تازة

بلرسم بملنهي : 15765257

بلتعريف بلجبائي : 83464)45

بلسجل بلتجالي : 1)55

بلتعريف بلجبائي بملوحد : 

992593(46999933

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

بتازة تم تأسيس   2929 سبتد 9   19

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

بلقانون  على  بملوقعين  لألشخاص 

بألسا�صي للشركة بملذكول  صائصها 

كالتالي :

 STE» : بلتيد ة بلقانون ة للشركة

.«ARDIANI SARL

للشركة  بالجتداعي  بملوضوع 
 TRAVAUX DIVERS DE  :

.CONSTRUCTION
.NEGOCIANT

موبل   : للشركة  بالجتداعي  بملقر 
جعونة، جنان بملياوي، جداعة باب 

مرزوقة، تازة.
بلشركة  مدة  إن   : بلشركة  مدة 

محدمة في )) سنة.
 : للشركة  بالجتداعي  بلرأسدال 
إلى  ملهم مقيم   69.999 في  محدم 
699 حصة ق دة كل منها 199 ملهم 

وتتوزع على بلشكل بلتالي :
أحدد بلطاس : 299 حصة.
بلزياني أحدد : 299 حصة.

 299  : بلحيين  بلبكري  أنكامي 
حصة.

تي ي9 بلشركة : إن بلشركة ميي9ة 
أحدد  بلي د  طرف  من  ومدبلة 

بلطاس.
بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بتازة  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   2 بتاليخ 

.2929/591
260 P

SOCIETE  DNOUR  TRANS
لأس مالها 199.999 ملهم

بملقر بإلجتداعي : شقة 1 بلطابق 2 
لقم 227 حي بلنهضة جداعة ملبلكة 

بكامير
 تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 
5 بكتوار 2929، تم إحدبث بلقانون 
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
للعقد،  بملوقع  طرف  من  بملحدومة 

 صائصها كالتالي:
  STE تربنس  منول   : بلتيد ة 

.DNOUR TRANS
بلطابق   1 : شقة  بملقر بإلجتداعي  
2 لقم 227 حي بلنهضة جداعة ملبلكة 

بكامير.
نقل  مقاول   : بإلجتداعي  بلهدف 

بلبضائع لحياب بلغي9.

 ENTREP TRANSPORT

 DE MARCHANDISES POUR

.COMPTE D’AUTRUI
 : في  حدم  بلشركة  مال  لأس 

 1999 إلى  مقيم  ملهم   199.999

للحصة  ملهم   199 فئة  من  حصة 

بلوبحدة يدلكها كاملة بلي د وعدوم 

نولبلدين.

وعدوم  بلي د  عين   : بلتي ي9 

للشركة ملدة  نولبلدين  ميي9 وح د  

غي9 محدومة.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مجن 9 .

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم  لقد 

بتاليخ  باكامير  بلتجالية  بملحكدة 

)1 نوفد 9 )291 تحت لقم 7175).

بلسجل بلتجالي : 45125.

261 P

الوارمة ميد امين 
تـــأسـيــس

بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

تأسيس  تم  بإزكان    2929 ) يول و 

بشريك  بمليؤول ة  محدومة  شركة 

وح د صفاتها كدا يلي : 

بلتيد ة : بلوبلمة م د بمين.

                 .ELOUARMA MED AMINE

أساسا  بلشركة  تهدف   : بلهــدف 

إلى :

محصول بلعلف.

ترا ة بألبقال.

بملقر بالجتداعي :  شالع أومايامسس 
لقم 84 تالست إنزكان.

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

بلتسج ل بالسجل بلتجالي.

 بلرأسدال :  حدم لأسدال بلشركة 

 199 إلى  مقيدة  ملهم   19.999 في 

حصة بق دة 199 ملهم للوبحدة.

  199 بلي د بلوبلمة محدد بمين 

حصة.

محدد  بلوبلمة  بلي د   : بلتي ي9 

بمين, ميي9ب للشركة و ذلك ملدة غي9 

محدومة.   

بلوثائق  جد ع  على  بلتوق ع 

بلبنك ة وبالمبلية صالحة من طرف 

بلشركاء بلي د بلوبلمة محدد بمين      

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بالبتدبئ ة  إنزكان  محكدة 

 19(( لقم   تحت   2929 28 يول و 

ولقم بلسجل بلتجالي 29785.

262 P

 EMMASECOND
تأسيس شركةذبت بمليؤول ة 

بملحدومة من شريك وبحد
بدقت�صى عقد عرفي حرل في أكامير 

تم تأسيس   2929 أكتوار   16 بتاليخ 

من  محدومة  ميؤول ة  ذبت  شركة 

شريك وبحد لها بملديزبت بلتال ة :

EMMASECOND  : بلتيد ة 

ش.م.م ش.و. 

باللب�صي  بستغالل   : بلهدف 

بلزلبع ة.

زنقة   22 لقم   : بالجتداعي  بملقر   

حدان بلفطوبكي حي صناعي  أكامير.

بلي د ماكس فلي ان   : بلتي ي9 

بسو ملدة غي9 محدومة.

لأسدال بلشركة 199.999 ملهم. 

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكدة 

نوفد 9   17 بتاليخ  باكامير  بلتجالية 

سجل   (7144 لقم  تحت   ،2929

تجالي لقم45193.

263 P

EVEREST KITCHEN  شركة
ش.م.م

لبسدالها : 599.999 ملهم

لقم بلسجل بلتجالي : 21745

تأسيس بلشركة ذبت ميؤول ة 
محدومة

مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

تم  لق   2929 نوفد 9   3 بأكامير في 

نظام تأسيس بلشركة ذبت بملديزبت 

بلتال ة: 
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 EVEREST شركة   : بلتيد ة 

.KITCHEN

بلنجالة  بعدال   : بلهدف 

بالخشب،بألل دن وم وموبم أ رى.

ك إ   71 تجزءة   : بملقر بالجتداعي 

س دي ب بي ب وكرى.

مدة  حدمت   : بالجتداع ة  بملدة 

بلشركة في )) سنة.

حف ظ،  حكاك  بلي د  بلتي ي9: 

بلحاصل على بلبطاقة بلوطن ة لقم

. J388228

بلتوق ع : بلي د حكاك حف ظ.      

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نوفد 9   23 بتاليخ  بأكامير  بلتجالية 

2929 تحت لقم 2948.

264 P

  STE  EXMAD
SARL AU 

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة ذبت 

شريك وح د

نقل بالشخاص لصالح بلغي9

بلـدـقر بالجـتـداعــي : شالع محدد 

بلخامس قيالية بلهناء لقم 19

بوالم تايدة

تـأسـيـس شــركة
 13 بتأليخ   بدقت�صى عقد عرفي  
بلقانون  وضع  تم   2929 أكتوار 

بلتاسي�صي لشركة محدومة بمليؤول ة 

تحدل بلخصائص بلتال ة :

.EXMAD SARL AU : بلتيد ة

بمليؤول ة  ذبت  شركة   : بلشكل 

بملحدومة ذبت شريك وح د.

بالشخاص  نقل   : بلـدـوضـــــوع 

لصالح بلغي9.

شالع محدد   : بالجـتـداعــي  بلـدـقر 
بلخامس قيالية بلهناء لقم 19  بوالم 

تايدة.

مــــــدة بلشركــــــة :  ))  سنة. 
 199.999   : بلشركـــة   لأسدـــال 

ملهم.

عزيزي عدام    : بلي د   : بلـتيـ ـ ــر 

 JMلقم بلوطن ة  للبطاقة  حامل 

.(9316

فاتح  من   : بالجتدـاع ـة  بلينة  

يناير  إلى 31 مجن 9 من  نفس بلينة .

لدئ  بلقانوني  بلتسج ل  تم  لقد 

في  بتالومبنت  بالبتدبئ ة  بملحكدة 

  713( لقم  تحت  بلتجالي  بلسجل 

بتاليخ 93/11/2929 .
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STE FRESH QUALITY
 SARL

تأسيس شركة
بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

تأسيس شركة  تم   2929 نوفد 9   5

ذبت بملديزبت بلتال ة :

كوبلتي  فريش  شركة   : بلتيد ة 

ش.م.م.

تصدير   : بالجتداعي  بلهدف 

وبستي9بم بلخضر وبلفوبكه.

بلعنوبن : موبل بلعزيب بلقل عة.

بملدة : )) سنة.

ملهم   199.999  : بلرأسدال 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

199 ملهم.

بلينة بالجتداع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 مجن 9 من كل سنة.

بلي د  بلشركة  سيي9   : بلتي ي9 

جرة عبد بملج د ملدة غي9 محدومة. 

بإليدبع  تم   : بلتجالي  بلسجل 

باملحكدة  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

نوفد 9   1( بالبتدبئ ة بانزكان بتاليخ 

2929 تحت عدم 54)1.
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    LABWA TRANSPORT شــــــركــــة
بلـسجـل بلـتـجـالي عـدم 3))44  

أكـاميــر

بتاليخ  عرفي،  عقد  بدقت�صى 

25 سبتد 9 2929، تم تأسيس شركة 

بشريك  محدومة  ميؤول ة  ذبت 

وح د، ذبت بملوبصفات بلتال ة :

 LABWA  : بلتيد ة 

TRANSPORT، ش.م.م  ش و.

بلهدف بالجتداعي : تهدف بلشركة 

إلى تحق ق بألهدبف بلتال ة :

نقل بلبضائع وبلحاويات ؛

وجد ع  بلشحن  بلتعشي9، 

بلخدمات بللوجييت ك ة.

بلتصدير وبإلستي9بم.

بملقاوالت  جد ع  في  بملشالكة 

وبلشركات ذبت نفس بلهدف أو بلتي 

قد تياعد على تند نة  بلشركة.

بلعدل ات  جد ع  وعدوما، 

بلصناع ة،  بملال ة،  بلتجالية، 

بالهدف  بملتعلقة  وبلعقالية  بملنقولة 

بالجتداعي بو بلتابع لها وبلتي يدكن أن 

تياهم في نشاط بلشركة وفي تند تها.

حي  أكامير،   : بالجتداعي  بملقر 
 ،14 لقم   ،1 زنقة   ،3 بلوك  أساسس، 

ت ك وين.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

تسج لها في بلسجل بلتجالي ما عدب 

بلحل بمليبق بو بلتدديد.

يتكون من   : بلربسدال بالجتداعي 

 1999 بلى  مقيم  ملهم،   199.999

سهم من فئة 199 ملهم لليهم.

بلي د  تع ين  تم   : بلتي ي9 

بملومن بواكر ميي9ب وح دب تأسيي ا 

للشركة، ملدة غي9 محدومة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 

 ،2929 نون 9   19 بتاليخ  بأكامير، 

تحت لقم 7916).  
للخــــالصة وبلب ـــــان
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STE LB PROJECT
                                                                                     SARL

بملقر بالجتداعي : لقم 61، قيالية 

عي�صى محطة بلطاكي ات بلجرف 

بنزكان

بدقت�صي عقد عرفي بملؤلخ بتاليخ 

21 أكتوار 2929.  بإنزكان تم تأسيس 

بملحدومة   بمليؤول ة  ذبت  شركة 

تحدل بلخصائص بلتال ة :

.LB PROJECT SARL :بلتيد ة
بملقر بالجتداعي : لقم61/ قيالية 

بلجرف  بلطاكي ات  محطة  عي�صى 

بنزكان.

لأس بملال   : 199.999 ملهم .

بملدة : )) سنة.

بمليي9   :   بلي د بوبلغ ون لحين.

وإمبلة  وإنتاج  ب ع   : بلنشاط 

بملنتجات بلزلبع ة.

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكدة 

نوفد 9   29 في  بانزكان    بالبتدبئ ة 

2929، تحت لقم 71)1.
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LE TOUT PAPIER

 SARL

لأسدالها : 199999 ملهم

مقرها بالجتداعي : لقم 839 زنقة 18 

بملنطقة بلصناع ة بيت ملول

بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

قرل  ملول  بايت   2929 27 أكتوار 

مياهم بلشركة ما يلي :

.LE TOUT PAPIER : بالسم

ملفوف  قطع   : بلشركة  هدف 

بلولق وتحويله بلى ولق بلطباعة.

 18 زنقة   839 لقم   : مقر بلشركة 

بملنطقة بلصناع ة بيت ملول.

 199999 في  محدم  بلربسدال 

من  حصة   1999 بلى  مقيم  ملهم 

ملهم للحصة بلوبحدة تم   199 فئة 

بكتتابها كلها للي د محدد بلخ اطي. 

تم تع ين بلي د محدد   : بلتي ي9 

غي9  ملدة  للشركة  كديي9  بلخ اطي 

محدومة مع حق بالمضاء .

لتكوين   5% بقتطاع  يتم  باللااح 

عل ه  بملنصوص  بالحت اطي  بلرص د 

قانون ا. 

بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 

بألبتدبئ ة  بملحكدة  لدى  بلضبط 

النزكان بتاليخ 29 نوفد 9 2929 تحت 

لقم 64)1.  

269 P
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 SOCIETE HAMADE

TRADING
 SARL

au Capital de 1 00.000 Dhs

 Adresse : HAY EL ADARISSA 1

RUE 18 NR 51 GUELMIM

ICE : 002543336000011

تـــأسيــس  شركة
بتاليخ  عرفي   عقد  بدقت�صى 

تم تأسيس شركة   ،2929 13 يون و 

باملديزبت  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 

بلتال ة :

بلتيد ة :  شركة حدام تربمينج.

 1 حي بالمبلسة   : بملقر بالجتداعي 
بلزنقة  18 لقم 51 كلد م.

ملهم   199999  : بلرأسدـــــــــــــال 

فئة  من  حصة   1999 على  مقيدة 

199 ملهم.

بلهدف : تاجر موبم غذبئ ة.

فريعات   بلوهاب  عبد   : بلشـركاء 

599  حصة. 

نب ل حدزة 599 حصة.

بلوهاب  عبد   : بلقانوني  بمليي9 

فريعات.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

سبتد 9   28 بالبتدبئ ة كلد م بتاليخ 

2929 تحت لقم235.
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IDEAL FRESH SERVIE
تأسيس

بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

تم وضع بلقوبنين   ،2929 نوفد 9   5

بألساس ة لشركة محدومة بمليؤول ة 

بملديزبت  ذبت  وح د  شريك  ذبت 

بلتال ة:

 IDEAL FRESH  : بلتيد ة 

.SERVIE

بلشكل بلقانوني : شركة محدومة 

بمليؤول ة ذبت شريك وح د. 

بلهدف : بست9بم وتصدير.

يرت  تكام  موبل   : بالجتداعي  بملقر 

نعبامو ملبلكة بكامير. 

في  حدم  بالجتداعي  بلرأسدال 

 1999 إلى  مقيم  ملهم   199.999

بملدثلة  هم  مل   199 فئة  من  حصة 

بلي د  ملك ة  في  بلوبحدة  للحصة 

.MARISHIN VLADIMIR

 MARISHIN عين   : بلتي ي9 

ميي9 للشركة ملدة غي9   VLADIMIR

محدمة.

بملدة : )) سنة.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم  وقد 

بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  كتابة 

بأكامير بتاليخ 29 نوفد 9 2929 تحت 

لقم )717).
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FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 964919((8(

STE  IMAGEONE
S.A.R.L 

تأسيس شركة مبت بمليؤول ة 
بملحدومة

بايت  مؤلخ  عرفي  عقد  بدوجب 

ملول 2 يون و 2929 تم وضع بلنظام 

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

مديزبتها  تكدن  وبلتي  بملحدومة 

ف دا يلي :

 STE  IMAGEONE  : بلتيد ة 

.S.A.R.L

بلشركة  غرض  يدكن   : بلغرض 

لحياب  أو  بلخاص  لحيابها  سوبء 
أي مولة أ رى  وفي  بملغرب  في  بلغي9 

ف دا يلي :

وكالة بلتيويق وبالشهال.

حي  نجدة  بزنقة   : بلشركة  مقر 

بلعرب بلقل عة أيت ملول.

بملدة : حدمت مدة بلشركة في )) 

سنة ببتدبء من تاليخ تكوينها بلنهائي.

لأسدال  يبلغ   : بلشركة  لأسدال 

إلى  مقيم  ملهم   199999 بلشركة 

1999 حصة ذبت 199 ملهم كق دة 

مكتتبة ومدفوعة  للحصة بلوبحدة، 

للشركاء  ومخصصة  كل ا  بلق دة 

برت ة :    

بلرح م  عبد  بلركربكي  بلي د 

1999 حصة.

بلينة بملال ة : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 مجن 9.

بلي د  بلشركة  سيي9   : بلتي ي9 

غي9  ملدة  بلرح م   عبد  بلركربكي 

محدومة. 

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بانزكان  

تحت عدم   ،2929 يون و   1( بتاليخ  

.651
للخالصة وبلب ان

بمليي9
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

SOCIETE  IMAGIN  HAIR
S.A.R.L

لأسدالها : 199.999 ملهم

للجدع  عرفي  عقد  بدقت�صى 

 2929 نوفد 9   5 يوم  بلعامي  بلعام 

تم تأسيس بلشركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة :

 .IMAGIN HAIR : بلتيد ة

بلهدف  : حالق  اص بالرجال.

بملقر بالجتداعي : فونتي بلعل ا لقم 

139 بنيركاو - بكامير.  

مدة صالح ة بلشركة :  )) سنة.

لأس بملال : 199.999 ملهم.

إن بلحصص وزعت   : بلحصص 

بين بلشركاء على بلشكل بلتالي :

بلي د عامل زهول 59.999 ملهم.

 59.999 بلهوبلي  محدد  بلي د 

ملهم.

 بملجدوع : 199.999 ملهم.

بلينة بالجتداع ة : من فاتح يناير 

إلى غاية 31 مجن 9.

زهول  عامل  بلي د   : بلتي ي9 

وبلي د محدد بلهوبلي معا.

زهول  عامل  بلي د   : بلتوق ع 

وبلي د محدد بلهوبلي معا.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 (7212 لقم  تحت  بأكامير  بلتجالية 
واالسجل   2929 نوفد 9   23 بتاليخ 
بتاليخ   45161 لقم  تحت  بلتجالي 

23 نوفد 9 2929.
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STE  IMMA LAND
S.A.R.L

تأسيس بلشركة
بدوجب عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 
تم تأسيس بلشركة   2929 نوفد 9   5

ذبت بملديزبت بلتال ة :
 STE  : بالجتداع ة  بلتيد ة 

.IMMA LAND  sarl
بستغالل   : بالجتداعي  بلهدف 

بلض عات بلفالح ة.
بلطابق   (( لقم   : بملقر بالجتداعي 
بلثاني شالع عبد هللا ببن بلحيين حي 

بليالم  أكامير.
 19.999  : بالجتداعي  بلرأسدال 
199 حصة من فئة  ملهم مجزأة إلى 

199 ملهم للحصة بلوبحدة.
بلي د  تعين  تم   : بلتي ي9 
بلعيياوي عدام كديي9 للشركة ملدة                                 

غي9 محدومة.
من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.
تم بإليدبع بلقانوني لدى مصلحة 
بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  كتابة 
 2929 نوفد 9   1(   : بــتاليخ   أكامير 

تحت لقم  7165).
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STE INOX BOND FRERES
 SARL AU

يوم  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
2 نوفد 9 2929.

تم إنشاء شركة ذبت بلخصائص 
بلتال ة: 

 STE  INOX BOND  : بلتيد ة 
.FRERES S.A.R.L AU

بلطابق   16 لقم   12 : عدالة  بملقر 
حي  هندي  زنقة   C بلوك  بليفلي 

بمليتشفى   بيت مـلول.   
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   غـرض بلشركة : نجالة بألملن وم 
و بالنـوكس.

ملهم   199.999  : بلرأسدال 
من  نقدية  حصة   1999 إلى  مقيم 

فئة 199ملهم :  
باش خ جدـال : 1999 حصة.

باش خ  شخص   في  بلتي ي9 
مصطفى.

باملحكدة  وضع  بلقانوني  بإليدبع 
نوفد 9   1( يوم  بانزكان  بالبتدبئ ة 
وبلسجل    1(4( 2929،  تحت لقم  

بلتجالي تحت   لقم 21797.
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STE AMJAD SERVI
  SARL

إنشاء شركة ذبت ميؤول ة محدومة  
 STE AMJAD  : بلتجالي  بسم 

. SERVI SARL
بنيركاو   27 لقم   : بلعنوبن 

بلجديدة بنيركاو بكامير.
بملهام : أعدال متنوعة أو بلبناء. 

 199.999  : بلشركة  مال  لأس 
ملهم.

بطف ل،  بملحجوب   : بلتي ي9 
مشالك  وميي9 للشركة

تم بإليدبع بلقانون بألسا�صي لدى 
بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  كتابة 
بكامير بتاليخ 23 نوفد 9 2929  تحت 

لقم  )729).
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 JAMS NETTOYAGE
 TECHNIQUE

مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى     
بتاليخ 17 أكتوار 2929.

محدومة  شركة  تأسيت 
بمليؤول ة ذبت بملديزبت بلتال ة :

 JAMS NETTOYAGE  : بلتيد ة 
 .TECHNIQUESARL AU

بملقر بإلجتداعي : شقة 159 عدالة 
33 بلتضامن 2 بنيركاو أكامير.

بلغرض  : بلتنظ ف وبلص انة.
مدة بلنشاط : )) سنة.

ملهم   199999  : بملال  لأس 

مقيدة إلى 1999 حصة بق دة 199 

ملهم.

1999 حصة  : بليع د بوجناح.

بليع د   : بلتي ي9وبلتوق ع 

بوجناح.

بلينة بملال ة  :  من فاتح يناير إلى 

31 مسيد 9 من نفس بلينة

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بآكامير  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   12 بتاليخ 

.(7968
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STE  ISSA BATIMENTS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

ذبت شريك وح ــد  

تأسيــس شركة
بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

تم تأسيس شركة   ،2929 11 ف 9بير 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة ذبت شريك 

وح ــد  صائصها كالتالـي :

  ISSA BATIMENTS  : بلتيد ة 

.S.A.R.L A.U

بلهدف بالجتداعي : بعدال متنوعة 

و بلبناء.

 بملقر بالجتداعي : موبل إكي أو ريب 

ملبلكة  بكامير.

بملدة )) :  سنة. 

ملهم   199.999 بلرأسدال 

1999  حصة إجتداع ة  مقيدة إلى 

من فئة 199  ملهم للحصة بلوبحدة،  

منتيبة للشريك بلوح ـد بلي د  بلباز 

عبد هللا 1999  حصة إجتداع ة.

بلتي ي9 : سعهد بتي ي9 بلشركة إلى 

بلي د  بلباز عبد هللا ملدة غي9 محدمة،  

أما بلتوق ع ف نيب  إل ه.

تم بإليدبع بلقانوني بكتابة   وقد  

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 

  2929 نوفد 9   13 بتاليخ  باكامير  

تحت لقم 7988).
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BODMAZAGRI
SARL

 ABARAZ N° 45 CITE HAY

MOHAMMADI AGADIR

TEL : 06.61.41.71.62

شركة محدومة بمليؤول ة
لأسدالها : 199.999.99 ملهم

إنشاء شركة
 26 بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بلقانون  إنجاز  ثم   2929 نوفد 9 

بألسا�صي لشركة محدومة بمليؤول ة 

ذبت بملديزبت بلتال ة :

.BODMAZAGRI SARL : بإلسم

 ABARAZ N°  : بإلجتداعي  بملقر 

 45 CITE HAY MOHAMMADI

.AGADIR

بلهدف :

مقاول إمبلة بلعدل ات بلزلبع ة.

وتصدير  باستي9بم  يقوم  تاجر 

بملنتتجات بلزلبع ة.

بملعامالت  جد ع  عامة  واصفة 

بملال ة،  بلصناع ة،  بلتجالية، 

بلعقالية أو بملنقولة بملرتبطة بالغرض 

بإلجتداعي للشركة أو بلتي من شأنها 

بملياهدة في تند ة بلشركة.

بملدة :  محدمة في )) سنة ببتدبء 

بلسجل  في  بلتسج ل  تاليخ  من 

بإلنحالل  حالة  في  عدب  ما  بلتجالي 

بملنصوص  بلتدديد  أو  بروبن  قبل 

عل ه في بلتشريع بلقانوني بلتأسي�صي.
مال  لأس    : بلشركة  لأسدال 

بلشركة  199.999.99 ملهم مسجلة 

حصة من   1999 نقدب ومقيدة إلى 

199 ملهم للوبحدة موزعة على  فئة 

بلشركاء :

حصة   334 بلي د بوهدو محدد 

33.499.99 ملهم.

بلي د عبد بلجل ل ب ا 333 حصة 

33.399.99 ملهم.

 333 بملحفوض  فوزي  بلي د 

حصة 33.399.99 ملهم.

: سيي9 بلشركة وملدة غي9  بلتي ي9 

محدومة بلي د فوزي بملحفوض.

بإليدبع  ثم   : بلقانوني  بإليدبع 

باكامير  بلتجالية  باملحكدة  بلقانوني 

نوفد 9   11 في   (7955 عدم  تحت 

.2929
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 ETABLISSEMENT AL

ACHARIKA PRIVE
SARL AU

تأسيس شركة
بدقت�صى بلقانون بألسا�صي بملؤلخ 

تم تأسيس   2929 ف 9بير   26 بتاليخ 

ذبت  بمليؤول ة  محدومة  شركة 

 ETABLISSEMENT بلشريك بلوح د 

ذبت   AL ACHARIKA PRIVE

بلخصائص بلتال ة :

بلهدف : هدف بلشركة في بملغرب 

كدا في بلخالج هو :

بملدل�صي  للتعل م  مؤسية 

بلخصو�صي.

حي تي9ت بلعل ا   : بملقر بإلجتداعي 

شالع عدر ببن عبد بلعزيز   A بلوك 
لقم )1 كلد م.

بملدة : )) سنة.

 199999.99 حدم في   : بلرأسدال 

حصة   1999 على  مقيم  ملهم 

إجتداع ة بق دة 199 ملهم للوبحدة 

بسداع ل  بلي د  نصيب  في  وهي 

بلخ اطي 1999 حصة إجتداع ة.

: تيي9 بلشركة وملدة غي9  بلتي ي9 

محدومة من طرف بلي د بسداع ل 

بلخ اطي.

باملحكدة   : بلقانوني  بإليدع  تم 

ماي   2( بتاليخ  بكلد م  بإلبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 199.

280 P

CABINET SABCONSULTING

BENA MILLENIUM IMMO
SARL

تأسيس شركة
ب بملؤلخ  للعقد   طبقا 

 2 نوفد 9 2929 تقرل تأسيس شركة 

باملوبصفات برت ة :
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 BENA MILLENIUM  : بلتيد ة   

.IMMO

محدومة  شركة   : بلشكل 

بمليؤول ة.

 3 لقم  غرفة   : بإلجتداعي  بملقر 

 F/1329 بلرببع  بلطابق   491 شقة 

عدالة ميال حي بلدب لة بكامير.

لأس بملال : 199.999 ملهم.

بمليي9 : عبد هللا بن عبوم.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9.

بلهدف : مطول عقالي.

بلضبط  كاتب  لدى  بإليدبع  ثم 

 24 للدحكدة بلتجالية باكامير بتاليخ 

نوفد 9 2929 لقم 7234).

281 P

AZOUL ASSURANCE

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة من شريك وبحد

19 أكتوار  طبقا للعقد بملؤلخ في 

محدومة  شركة  تأسيس  تم   ،2929

بمليؤول ة بالخصائص بلتال ة:

.AZOUL ASSURANCE : بالسم

بلهدف : وس ط تأمين.

 199.999  : بملجدوعة  لأسدال 

ملهم.

بلتي ي9 : أحدد  لعياس.

بملرس  حي   : بالجتداعي  بملقر 

6) بلطابق  213 لقم  بلجهامية شالع 

بلثاني بنزكان.

بملدة : )) سنة.

للدجدوعة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالسجل بلتجالي باملحكدة بلتجالية 

بتاليخ   21655 لقم  تحت  بأسفي 

13 نوفد 9 2929.
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5 ESTRELLAS 
S.A.R.L 

Au capital de 100.000,00 DH 

 SIEGE SOCIALE : 432 BIOUT

 EL BOUNE NAKHIL NORD -

MARRAKCHE

تـأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

بدقت�صى عقد عرفي بين بلشركاء 

بمليؤول ة  ذبت  شركة  تأسيت 

وح د  شريك  ذبت  بملحدومة 

وعناصرها كالتالي :

بسم  تحدل  بلشركة   : بلتيد ة 

5 إست9يالس   ش.م.م. 

ب ع  تصن ع،   : بلغرض بالجتداعي 

وشربء بملوبم بملنظفة.

ب ون بل ن   432  : بملقر بالجتداعي 

نخ ل بلشدال - مربكش.

في  حدم   : بالجتداعي  بلرأسدال 

 1.999 بلى  مقيم  ملهم   199.999

ملهم   199 بق دة  بجتداع ة  حصة 

للحصة.

تخويل  تم   : وبإلمضاء  بلتي ي9 

 Mr. : بلتي ي9 وبإلمضاء إلى بلي دين

 TAHI FARID & Mr. CHOUFANI

.MOHAMED

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  ثم  وقد 

بلضبط لدى ه ئة بملحكدة بلتجالية 

بدربكش تحث لقم   116787  بتاليخ   

2 نوفد 9 2929.
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 AAMID TRANS   شركة
محدومة بمليؤول ة ش.و

بلتأسيس
بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

باكامير حرلت قوبنين   2929 ) نون 9 

ذبت  بمليؤول ة  محدومة  شركة 

شريك وح د  صائصها كالتالي :

 AAMID TRANS SARL  : بالسم 

.AU

بلهدف : نقل بليلع وطن ا و عامل ا 

لحياب بلغي9.

 83 لقم  عدالة   : بالجتداعي  بملقر 

بلـــحـــي   2 بليعامة   94 لقم  شقة 

بلـــدــحـــدـــدي بكـــــاميــــر.

سنة ببتدبءب من تاليخ   ((  : بملدة 

بلتاسيس بلنهائي.

في  حدم   : بالجتداعي  بلرأسدال 

بلى  مقيم  ملهم   199.999 مبلغ 

ملهم   199 فئة  من  حصة   1999

للوبحدة موزعة على بلشريك :

 1999 بلحق  بلي د عد د عبد   

حصة بدبلغ 199.999 ملهم. 

فاتح  من  تبتدئ   : بملال ة  بلينة 

كل  من  مجن 9   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة ما عدب بلينة بملال ة بالولى بلتي 

بلى غاية  بلتأسيس  تاليخ  تبتدئ من 

31 مجن 9 .

بلشركة  بتي ي9  يقوم   : بلتي ي9 

وملدة غي9 محدومة بلي د عد د عبد 

بلحق.

%5 لتكوين  بأللااح :  يتم بقتطاع 

عل ه  بملنصوص  بالحت اطي  بلرص د 

يخصص  بو  يوزع  وبلصافي  قانون ا 

جديد  من  مرحل  مبلغ  بو  بحت اطا 

برمته بوجزئ ا.

باليدبع  تم   : بلقانوني  باليدبع 

باملحكدة  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

نوفد 9   23 بتاليخ   بأكامير  بلتجالية 

2929  تحت لقم 7216) .

284 P

 STE ABOU AICHA

BUILDING
SARL

بملقر بالجتداعي : لقم 5/1 قيالية 

عي�صى محطة بلطاكي ات بلجرف 

بنزكان

لأس بملال : 199.999 ملهم

بدقت�صي عقد عرفي بملؤلخ بتاليخ 

12 أكتوار 2929، بإنزكان تم تأسيس 

بملحدومة   بمليؤول ة  ذبت  شركة 

تحدل بلخصائص بلتال ة :

 STE ABOU AICHA  : بلتيد ة 

.BUILDING SARL

بملقر بالجتداعي : لقم 1/5 قيالية 

بلجرف  بلطاكي ات  محطة  عي�صى 

بنزكان.

لأس بملال : 199.999 ملهم.

بملدة : )) سنة. 

بمليي9 : بلي د محدد بلوزبني.

بإلمبلية  بملشولة   : بلنشاط 

و دمات بالستقبال. 

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكدة 

نوفد 9   1( في  بانزكان  بالبتدبئ ة 

2929. تحت لقم 47)1.
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SOCIETE ABOUISSAM
S.A.R.L. A.U

 Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 1 000.000 Dhs

 Adresse : LOTISSEMENT

 ENNASSIM N°79 GUELMIM

ICE : 002668770000048

تـــأسيــس  شركة
بتاليخ  عرفي   عقد  بدقت�صى 

2929،تم تأسيس شركة  11 نوفد 9 

بشريك  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 

وح د  باملديزبت بلتال ة :

بلتيد ة :  شركة أبو عصام.

بلني م  تجزئة   : بالجتداعي  بملقر 

بلرقم )7.

ملهم   1.999.999  : بلرأسدـــــــــــــال 

19.999 حصة من فئة  مقيدة على 

199 ملهم.

بلهـــــــــــــــــدف :  مطعم.

بلشــــــــــــــركاء : 

هشام بليكومي 19999 حصة.

بمليي9 بلقانوني : هشام بليكومي.  

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 292911 بتاليخ  كلد م  بالبتدبئي 

نوفد 9 تحت لقم1)2.

286 P
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STE AGA PRO SERVICES
SARL AU

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

وبلدي  بكامير  بددينة  بملنعقد 

ذبت  شركة  تأسيس  بدوجبه  ثم 

وح د  بشريك  محدومة  ميؤول ة 

مديزبتها كالتالي :                

 AU STE  AGA PRO  : سم  بال 

.SERVICES SARL

ميؤول ة  ذبت  شركة   : بلصفة 

محدومة بشريك وح د.

بلرأسدال : 199.999 ملهم موزع 

على بلشكل بلتالي :

   199.999 بلي د بلحنجري بلزاي9 

ملهم 1999 حصة. 

وبليلع  بلبضائع  نقل   : بلهدف 

وطن ا ومول ا لحياب بلغي9.

حي  بألول  بلطابق   : بلعنوبن 

إضولبن أولير أكامير.

بلينة بملال ة: لتبدأ من فاتح يناير 

إلى 31 مسيد 9 من كل سنة.

بلتي ي9 :  تيي9  بلشركة من طرف 

بلي د بلحنجري بلزاي9.

بلقانوني باملحكدة   بال يدبع   ثم  

بلتجالية باكامير في 17 نوفد 9 2929 
تحث   لقم  )714). 
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AGACASH  
ذبت بمليؤول ة بملحدومة

بشريك وح د شركة

تأسيس شركة
بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

19 سبتد 9 2929، تم تأسيس شركة 

بشريك  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 

وح د  صائصها  كالتالي :

.AGACASH  : بلتيد ة

وكالة تحويل   : بلهدف بالجتداعي 

برموبل.

بملقر بالجتداعي : بكامير حي بلهدى 

بلهدى  جنان  إقامة  تكدوت  شالع 
عدالة ج38  لقم 94.

بملدة : )) سنة. 

ملهم   199999  : بلرأسدال 
حصة إجتداع ة   1999 مقيدة إلى 
من فئة 199  ملهم للحصة بلوبحدة،  
بلي د   بلوح د  للشريك  منتيبة 

محدد تاج.
بلتي ي9 : سعهد بتي ي9 بلشركة إلى 
بلي د محدد تاج ملدة غي9 محدمة،  

أما بلتوق ع ف نيب له كذلك. 
تم بإليدبع بلقانوني بكتابة  وقد  
بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 
  2929 نوفد 9   16 بتاليخ   بأكامير  

تحت  لقم  7129).
288 P

STE  AGADESIGN
S.A.R.L A.U 

Au capital de 100.000 DH
SIEGE SOCIALE : RUE 486

 N° 39 BIS SOUS SOL CITE DES
FONCTIONNAIRES AGADIR
تـأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة ذبت شريك وح د
للشريك  عرفي  عقد  بدقت�صى 
ذبت  شركة  تأسيت  بلوح د، 
شريك  ذبت  بملحدومة  بمليؤول ة 

وح د. وعناصرها كالتالي :
بسم   تحدل  بلشركة   : بلتيد ة 

أكاميزبين  ش.م.م. ش.و.
ب ع   : بلغرض بالجتداعي بألسا�صي 

بألفرشة وأثاث بملكتب.
لقم   486 شالع   : بملقر بالجتداعي 
مكرل تحث أل�صي حي بملوظفين   3(

أكامير.
في  حدم   : بالجتداعي  بلرأسدال 
 1.999 بلى  مقيم  ملهم   199.999
ملهم   199 بق دة  بجتداع ة  حصة 

للحصة.
تخويل  تم   : وبإلمضاء  بلتي ي9 
 Mr. بلي د  إلى  وبإلمضاء  بلتي ي9 

.ANJAR MOHAMED
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  ثم  وقد 
بلضبط لدى ه ئة بملحكدة بلتجالية 
  (7245 لقم  تحث  ير  أكام  بددينة 

بتاليخ   24 نوفد 9 2929.
289 P

 AMEDIA شركة

TECHNOLOGIE
SARL A.U

بملقر بإلجتداعي : بملحل بلكائن برقم 

696، بلكويرة، بلخ ام، بكامير 

تـأسـيـس شــركة
بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

بلقانون  وضع  تم   2929 11 نوفد 9 

محدومة  لشركة  بلتاسي�صي 

بلوح د  بلشخص  ذبت  بمليؤول ة 

تحدل بلخصائص بلتال ة :  

 AMEDIA شركة   : بلـتـيـد ة 

.TECHNOLOGIE SARL A.U

  بلشكل :  شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة ذبت بلشخص بلوح د.

بالجهزة  وبصالح  ب ع   : بلـدـوضـوع 

باللكت9ون ة؛

بلتجالية  بالعدال  بجد ع  بلق ام 

بملختلفة؛

بلعدل ات  جد ع  عامة  واصفة 

غي9  أو  مباشرة  بصفة  ترتبط  بلتي 

مباشرة بهدف بلشركة.                      .

بملحل بلكائن   : بلـدـقر بالجـتـداعــي 

برقم 696، بلكويرة، بلخ ام، بكامير.

سنة ببتدبء    ((  : مــــــدة بلشركــــــة 

من يوم تأسييها. 

 199.999  : بلشركـــة  لأسدـــال 

حصة من   1.999 ملهم مقيم على 

فئة 199 ملهم.

بلشريك   : ومياهدتهم  بلشركاء 

جدال  عشاق  بلي د  بلوح د 

199.999 ملهم مقابل 1.999 حصة.

بأللاـــــــــاح :   يتم بقتطاع نيبة % 5 

من بأللااح  لالحت اط بلقانوني وبلباقي 

سوبء يوزع بو ينقل.

بلـتيـ ـ ــر : تيي9 بلشركة من طرف 

بلي د عشاق جدال.

حق بإلمضاء : أعطي حق بإلمضاء 

للي د عشاق جدال.

:   من فاتح  بلينـــة بالجتدـاع ـة   

يناير إلى 31 مجن 9.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم  لقد 

بتاليخ  باكامير  بلتجالية  بملحكدة 

23 نوفد 9 2929 تحت لقم : 7213).

290 P

Cabinet  IDJAMAA CONSEILS

 Siège social : N°704, LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR

Tél :  06-62-64-12-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com

 STE ATLAS WOKS AND

 TRADE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة.

بلرأسدال : 199.999 ملهم

بلعنوبن : لقم 93، بلطابق بلتاني، 

عدالة بلدب لة، مجدوعة 221، 

شالع بلحين بالول، حي بلدب لة، 

بكامير

بلعام   بلجدع   بدقت�صى محضر  

وبلذي   2929 أكتوار   23 بملنعقد في 

ذبت  شركة  تأسيس  بدوجبه  ثم 

ميؤول ة محدومة مديزبتها كالتالي : 

 STE ATLAS  : بلتجالي  بالسم 

.WOKS AND TRADE

ميؤول ة  ذبت  شركة   : بلصفة 

محدومة.

بلرأسدال : 199.999 ملهم.

ح ث يتوفر :

 1999 ببطال لحين على  بلي د  

حصة.

بلت9ك ب  بشغال   : بلهدف 

بلكهراائي.

بلعنوبن : لقم 93، بلطابق بلتاني، 

عدالة بلدب لة، مجدوعة 221، شالع 

بلحين بالول، حي بلدب لة، بكامير.

فاتح  من  تبتدئ   : بملال ة  بلينة 

يناير إلى 31 مسيد 9 من كل سنة.

تيي9 من طرف بلي د    : بلتي ي9 

ببطال لحين.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بأكامير في 24 نوفد 9 2929 

تحت  لقم بلت9ت بي 7238).

291 P
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 DEMARRAGE شــركة

TRAVAUX
SARL

 لأسدـــالها 199.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : لقم 149، بألمان، 

موبل تداع ت، جداعة بلدلبلكة، 

أكامير

تـأسـيـس شــركة
بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بلقانون  وضع  تم   2929 15 أكتوار 

بلتأسي�صي لشركة محدومة بمليؤول ة 

تحدل بلخصائص بلتال ة :  

شركة      : بلـتـيـد ـــــــــــــــة 

.DEMARRAGE TRAVAUX SARL

بمليؤول ة  ذبت  شركة   : بلشكل 

بملحدومة.

بلـدـوضوع : بلق ام بجد ع بألشغال 

بملختلفة و أعدال بلبناء.

بملتاجرة.

بلطاقة  ومعدبت  آالت  ترك ب 

بلشدي ة.

بلعدل ات  جد ع  عامة  واصفة 

غي9  أو  مباشرة  بصفة  ترتبط  بلتي 

مباشرة بهدف بلشركة.
 ،149 لقم   : بالجـتـداعــي  بلـدـقر 

جداعة  تداع ت،  موبل  بألمان، 

بلدلبلكة، أكامير.

ببتدبء  سنة   ((  : بلشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسييها. 
 199.999    : لأسدـــال بلشركـــة    

حصة من   1.999 ملهم مقيم على 

فئة 199 ملهم.

بلي دة    : ومياهدتهم  بلشركاء 

ملهم   69.999 كبي9ة  بمليعومي 

مقابل 699 حصة.

 49.999 بلي د بيت بجهنا بيوب 

ملهم مقابل 499 حصة.                                

 %5 يتم بقتطاع نيبة   : بأللاـــــــــاح 

من بأللااح لالحت اط بلقانوني وبلباقي 

حيب تقرير بلشركاء.   

سوبء يوزع بو ينقل.

بلـتيـ ـ ــــــر : تيي9 بلشركة من طرف 

بلي د بيت بجهنا بيوب.

حق بإلمضاء : أعطي حق بإلمضاء 

للي د بيت بجهنا بيوب.

بلينـــة بالجتدـاع ـة : من فاتح يناير 

إلى 31 مجن 9.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم  لقد 

 29 بملحكدة بلتجالية ألكامير بتاليخ 

نوفد 9 2929 تحت لقم : 7177).
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حيابات بمم م ش.م.م
336 شالع بملقاومة بيت ملول

بلهاتف 9528249994

بلفاكس 216)952824

BEFOR LOGISTIQUE
SARL  AU

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة وذبت بلشريك بلوح د 

بدوجب عقد عرفي محرل بتاليخ 
بلقانون  وضع  ثم   2929 نون 9   11

محدومة  شركة  لتأسيس  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  وذبت  بمليؤول ة 

باملديزبت بلتال ة :

 BEFOR  : بلتيد ة 

.LOGISTIQUE

بمليؤول ة  ذبت  شركة   : بلشكل 

بملحدومة وذبت بلشريك بلوح د.
لأسدال  حدم   : بلشركة  لأسدال 

ملهم مقيدة   199.999 بلشركة في 

بق دة  بجتداع ة  حصة   1999 إلى 

في  كلها  وهي  للوبحدة  ملبهم   199

ملك ة بلي د بل ح اوي عبد هللا.

حي   2( كربج لقم   : مقر بلشركة 
 23 لقم   12 زنقة  ب  بلوك  بلحرش 

بيت ملول.

بلوطني  بلنقل   : بلشركة  نشاط 

وبلدولي للبضائع لحياب بلغي9
بل ح اوي  بلي د  عين   : بلتي ي9 

غي9  ملدة  للشركة  كديي9  هللا  عبد 

محدومة.

: بلشركة ملزمة بالتوق ع  بلتوق ع 

بلوح د للديي9 بلي د بل ح اوي عبد 

هللا.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9.

بملدة :  مدة بلشركة محدمة في )) 
سنة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بنزكان  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   24 يوم 
بلتجالي  بلسجل  ولقم   2961

.2175(
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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 BEST EGGS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة
بلرأسدال : 199.999 ملهم

بلعنوبن : زنقة طنجة، ملب حدام 
بوعدي، ب وكرى

بلعام   بلجدع   بدقت�صى محضر  
وبلذي   2929 أكتوار   29 في  بملنعقد  
ذبت  شركة  تأسيس  بدوجبه  ثم 

ميؤول ة محدومة مديزبتها كالتالي : 
 STE BEST  : بلتجالي  بالسم 

.EGGS
ميؤول ة  ذبت  شركة   : بلصفة 

محدومة.
بلرأسدال : 199.999 ملهم .

ح ث يتوفر :
على  بلحيين  شروق  بلي د  

1999 حصة.
بلب ض  وتيويق  توزيع   : بلهدف 

بالجدلة.
توزيع وتيويق بملنتجات بلغذبئ ة.
بالستي9بم   ، بلوساطة  بو  بلب ع 

وبلتصدير.
بلعنوبن : زنقة طنجة، ملب حدام 

بوعدي، ب وكرى. 
فاتح  من  تبتدئ  بملال ة:  بلينة 

يناير إلى 31 مسيد 9 من كل سنة.
تيي9 من طرف بلي د    : بلتي ي9 

شروق بلحيين.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نوفد 9   1( في  بانزكان  بالبتدبئ ة 

2929 تحت  لقم بلت9ت بي 58)1.
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 STE  BI - HAMOU
SARL 

تأسيس شركة
بتاليخ  عرفي  عقد  على  بناءب 
بلقوبنين  وضع  تم   2929 3 نوفد 9 
بألساس ة لشركة محدومة بمليؤول ة 
ذبت بلخصائص    BI – HAMOU  :

بلتال ة : 
بلهدف : هدف بلشركة في بملغرب 

كدا في بلخالج هو :
بألشغال بملختلفة  وبلبناء.

مفاوض تجالي.
جداعة  وسط    : بملقر بالجتداعي 

بباينو كلد م.
بملدة : )) سنة.

 199.999 في  حدم   : بلرأسدال 
حصة   1999 على  مقيم  ملهم 
بجتداع ة بق دة 199 ملهم للوبحدة 

وهي في نصيب بليامة  : 
حصة   599 بلحين  حدوعلي 

بجتداع ة.
  599 بليالم   عبد  ب خندبفن 

حصة بجتداع ة.
: تيي9 بلشركة وملدة غي9  بلتي ي9 
بلي د حدوعلي  محدومة من طرف 

بلحين.
لقم  تحت  بلقانوني  بإليدبع  ثم 
بلسجل  في  وبلتسج ل   2929/399
باملحكدة    3185 بلتجالي تحت لقم 
16 نوفد 9  بتاليخ  بالبتدبئ ة بكلد م  

  .2929
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 BLACKSBURGشركة
SERVICE

ش.م.م
لبسدالها : 199.999 ملهم

لقم بلسجل بلتجالي : 45115
تأسيس بلشركة ذبت ميؤول ة 

محدومة
مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
تم  لق   27/19/2929 في  بأكامير 
نظام تأسيس بلشركة ذبت بملديزبت 

بلتال ة:
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 BLACKSBURG  بلتيد ة :  شركة
.SERVICE

بلهدف : بستغالل مقهى ومطعم، 
قاعة شاي، سناك.

 ،8 18 عدالة  :  م  بملقر بالجتداعي 
إقامة أكامير باي، ل)1 فونتي، أكامير

مدة  حدمت   : بالجتداع ة  بملدة 
بلشركة في )) سنة.

بلتي ي9 : بلي د بلصوببني حدزة، 
بلحاصل على بلبطاقة بلوطن ة لقم

.D234461
بلتوق ع : بلي د بلصوببني حدزة         
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نوفد 9   1( بتاليخ  بأكامير  بلتجالية 

2929 تحت لقم 7166).
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 BOUBAKER شركة
TRANSPORT

  SARL AU
تأسيس شركة م م

في  مؤلخ   عرفي  عقد  بدقت�صى 
تأسيس  تم   ،2929 نوفد 9   13
تحدل  بمليؤول ة  محدومة  شركة 

بلخصائص بلتال ة :
بسم  بلشركة  تحدل   : بلتيد ة 
 BOUBAKER TRANSPORT SARL

.AU
تحدم لأسدال   : لأسدال بلشركة 
ملهم   199999 مبلغ  في  بلشركة 
 199 حصة بق دة   1999 مقيم بلى 
كل ة  مدلوكة  حصة  لكل  ملهم 
للي د حويالت بواكر، لقم بلبطاقة 

.JB79795 بلوطن ة
س دي  موبل   : بالجتداعي  بملقر 
أيت  بشتوكة  وساي  س دي  بلرااط 

بها.
نقل بلبضائع   : بلهدف بالجتداعي 

لحياب بلغي9.  
بلشركة  تي ي9  تحدم   : بلتي ي9 
من طرف بلي د حويالت بواكر لقم 

.JB79795 بلبطاقة بلوطن ة
تم بيدبع بمللف بلقانوني للشركة 
إلنزكان  بالبتدبئ ة  بملحكدة  لدى 
نوفد 9   23 بتاليخ   2951 لقم  تحت 
2929 لقم بلسجل بلتجالي )2174.
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STE CK TP
SARL

Au Capital de 2.000.000 Dhs

 Siège Social: N° 08 BIS RUE

 01 AV ALLAL BEN ABDELLAH

GUELMIM

ICE: 00265978000015

تاسيس
بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

2929، تم تأسيس شركة  22 أكتوار 

باملديزبت  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 

بلتال ة :

.CK TP بلتيد ة :  شركة

بن  شاع عالل   : بالجتداعي  بملقر 
مكرل   98 لقم   91 زنقة  هللا  عبد 

كلد م.

ملهم   2.999.999  : بلرأسدــــال 

29.999 حصة من فئة  مقيدة على 

199 ملهم.

بلشــــــــــــــركاء : بليامة: 

بلبحربوي كريم : 999 19 حصة.

بلبحربوي شف ق : 999 19 حصة.

أشغال  في  مقاول   : بلهـــــــــــــــــدف 

أشغال  مختلفة.  وأشغال  بلبناء. 

بلطاقات بملتجدمة.

بمليي9 بلقانوني : بلبحربوي كريم.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

11 نوفد 9  بتاليخ  بالبتدبئ ة بكلد م  

2929  تحت لقم 2929/)28. 
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FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

 COMPTABILITE-CONSEILS JURIDIQUE

ET FISCAL

 AGADIR/TEL : 95 28 23 6( 6( / 96 61 3(

64 98 / 96 22 16 (( 84

GUZEL VE TAZE
تأسيس شركة ميؤول ة محدومة

21 أكتوار  طبقا للعقد بملؤلخ في 

محدومة  شركة  تأسيس  تم   ،2929

بمليؤول ة بالخصائص بلتال ة :

   .GUZEL VE TAZE : بالسم

بلهدف : بستي9بم وتصدير بلفوبكه 

وبلخضر. 

 199.999  : بملجدوعة  لأسدال 

ملهم.

بلتي ي9: زكرياء حرشاوي.
بملقر بالجتداعي : لقم 1 طابق لقم 

1 منزل لقم 2 شالع بفربن بلوك م حي 

بلهدى بكامير.

بملدة: )) عام.

للدجدوعة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالسجل بلتجالي باملحكدة بلتجالية 

 16 بتاليخ   (7118 باكامير تحت لقم 

نوفد 9 2929.
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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 CULT-VIE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة

بلرأسدال : 199.999 ملهم

بلعام   بلجدع   بدقت�صى محضر  

وبلذي   2929 أكتوار   26 في  بملنعقد  

ذبت  شركة  تأسيس  بدوجبه  ثم 

ميؤول ة محدومة مديزبتها كالتالي : 

.STE CULT-VIE : بالسم بلتجالي

ميؤول ة  ذبت  شركة   : بلصفة 

محدومة.

بلرأسدال : 199.999 ملهم.

ح ث يتوفر :

على  محدد  باللقم  بلي د 

1999حصة.

إمبلة وإستغالل بملناطق   : بلهدف 

بلزلبع ة.

 216 حي بن هنال لقم   : بلعنوبن 

موبل مبل بواكر ملبلكة بكامير .

فاتح  من  تبتدئ   : بملال ة  بلينة 

يناير إلى 31 مسيد 9 من كل سنة.

تيي9 من طرف بلي د   : بلتي ي9 

باللقم محدد.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بأكامير في 29 نوفد 9 2929 

تحت  بلرقم بلت9ت بي 7188).
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STE  CONSTRARAGA  
S.A.R.L A.U 

تأسيــس شركة.
بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

تم تأسيس شركة   ،2929 29 يول و 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة ذبت شريك 

وح ــد     صائصها كالتالـي :

  STE CONSTRARAGA  : بلتيد ة

.S.A.R.L A.U

بلهدف بالجتداعي : بعدال متنوعة 

وبلبناء- تاجر قدح.

بواكر  مبل  موبل   : بملقر بالجتداعي 

ملبلكة  بكامير.

بملدة )) : سنة. 

ملهم   199.999  : بلرأسدال 

1999  حصة إجتداع ة  مقيدة إلى 

من فئة 199  ملهم للحصة بلوبحدة،  

منتيبة.

بعطال  بلي د  بلوح ـد  للشريك 

عبد هللا 1999 حصة إجتداع ة.

بلشركة  بتي ي9  سعهد   : بلتي ي9 

بعطال عبد هللا ملدة غي9  إلى بلي د  

محدمة،  أما بلتوق ع ف نيب  إل ه.

تم بإليدبع بلقانوني بكتابة  وقد  

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 

  2929 سبتد 9   14 بتاليخ  باكامير 

تحت لقم6247).
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مكتـــب حيابــات بكامير فييك  ش. م.م.

    بلهاتف/ بلفاكس : 05-28-28-47-57

 PH TRANS 
  SARL 

لأسدالها : 199.999 ملهم

تأسيس شركة
 2929 أغيطس   6 بتاليخ 

وادوجب عقد عرفي تأسيت شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة تحت بسم 

.PH TRANS SARL

وبلدولي  بلوطني  بلنقل   : هدفها 

للبضائع.

غ ال  قطع  وتيويق  بستي9بم 

بلي البت وبلشاحنات.
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بلوك �صي لقم   : بلعنوبن بلتجالي 
215 بسكا تكوين بكامير.

ملهم موزعة   199.999 لأسدالها 
إلى 1999 حصة ق دة كل حصة 199  

ملبهم، موزعة كدا يلي :
هشام بربح 599 حصة.

حد د بي9يز لوا و 599 حصة. 
تم تع ين بلي د   : تي ي9 بلشركة 
هشام بربح ميي9ب للشركة ملدة غي9 
محدومة مع تخويله كامل بلصالح ات 

حيب بلقانون بالسا�صي للشركة.
بملدة : )) سنة من تاليخ تأسييها.
بدكتب  تم  بلقانوني  بإليدبع 
بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 
بتاليخ   (6345 لقم   تحت  باكامير 

21 سبتد 9 2929.
 PH TRANS SARL سجلت شركة
باكامير تحت لقم   بلتجالي  بالسجل 

)4434 بتاليخ 21 سبتد 9 2929. 
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مكتـــب حيابــات بكامير فييك  ش. م.م.
    بلهاتف /بلفاكس : 95 28-28-47-57

 INSTITUT PRIVE
AZAITOUNE 

 -DE FORMATION
PARAMEDICALE 

IPAF PREVE
  SARL 

لأسدالها : 199.999 ملهم
تأسيس شركة

 2929 أغيطس   31 بتاليخ    
وادوجب عقد عرفي تأسيت شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة تحت بسم

 INSTITUT PRIVE«
 AZAITOUNE DE FORMATION
 PARAMEDICALE» SARL «IPAF

  .« PREVE
هدفها : بلتكوين بمليتدر وبلتعل م 

بلخاص.
بلزيتون  حي   : بلتجالي  بلعنوبن 

بلوك بي لقم1 تكوين بكامير.    
لأسدالها 199.999  ملهم موزعة 
حصة  كل  ق دة  حصة   1999 إلى 

199.99  ملبهم، موزعة كدا يلي :

فاضدة بلبن�صي199 حصة.

  بلعربي بسدوكن 99) حصة.

تع ين  تم   : بلشركة  تي ي9 

بلي دبلعربي بسدوكن ميي9ب للشركة 

ملدة غي9 محدومة مع تخويلهدا كامل 

بلصالح ات حيب بلقانون بالسا�صي 

للشركة.

بملدة : )) سنة من تاليخ بلتأسيس.

بدكتب  تم  بلقانوني  بإليدبع 

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 

بتاليخ   (64(( لقم   تحت  باكامير  

39 سبتد 9 2929.

 INSTITUT PRIVE»سجلت شركة

 AZAITOUNE DE FORMATION

 PARAMEDICALE» SARL «IPAF

بالسجل بلتجالي باكامير   «  PREVE

تحت لقم 44591  بتاليخ 39 سبتد 9 

 .2929
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 SOCIETE REGIONAL

 ROAD CONSTRUCTION

COMPANY
  SARL AU

لأسدالها : 199.999  ملهم 

تأسيس شركة
 2929 أكتوار   5 بتاليخ 

تأسيت  عرفي  عقد  وادوجب 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

بسم  تحت  بلوح د  بلشريك  مبت 

 SOCIETE REGIONAL ROAD

 CONSTRUCTION COMPANY

.SARL AU

بلبناء موبم  بستي9بم   :  هدفها 

 وبلبضائع.                       

بلطرق أعدال.  

حي ميك نة    : بلعنوبن بلتجالي 
لقم 563 ملبلكة بكامير.     

ملهم موزعة   199.999 لأسدالها 

حصة  كل  ق دة  حصة   1999 إلى 

منها  لكل  موزعة  ملبهم،    199.99

مدفوعة بالكامل ومخصصة للي د 

محدد آيت بنعلي.

محدد آيت بنعلي 1999 حصة.
تم تع ين بلي د   : تي ي9 بلشركة 
للشركة  ميي9  بنعلي  آيت  محدد 
كامل  تخويله  مع  محدومة  غي9  ملدة 
بلصالح ات حيب بلقانون بالسا�صي 

للشركة.
بملدة : )) سنة من تاليخ تأسييها.
بدكتب  تم  بلقانوني  بإليدبع 
بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 
بتاليخ   (67(2 لقم  تحت  باكامير 

21 أكتوار 2929.
 SOCIETE شركة  سجلت 
 REGIONAL ROAD
 CONSTRUCTION COMPANY
بالسجل بلتجالي باكامير   SARL AU
أكتوار   21 بتاليخ   447(1 تحت لقم 
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مكتـــب حيابــات بكامير فييك  ش. م.م.

   بلهاتف/ بلفاكس : 95 28-28-47-57

SOCIETE MAROCAINE 
 DE TRANSPORT ET DIVERS

 SERVICES
SARL

لأسدالها : 199.999 ملهم 
 2929 أغيطس   4 بتاليخ 
وادوجب عقد عرفي تأسيت شركة 
تحت  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 
 SOCIETE MAROCAINE بسم 
 DE TRANSPORT ET DIVERS

.SERVICES  SARL
لحياب بلبضائع  نقل   :  هدفها 

 بلغي9.    
تداع ت  موبل   : بلتجالي  بلعنوبن 

ملبلكة تكوين بكامير.     
ملهم موزعة   199.999 لأسدالها 
حصة  كل  ق دة  حصة   1999 إلى 

199.99  ملبهم، موزعة كدا يلي :
مصطفى بيت حد د 599 حصة. 

علي بكان 599 حصة.
تم تع ين بلي د   : تي ي9 بلشركة 
مصطفى بيت حد د ميي9ب للشركة 
ملدة غي9 محدومة مع تخويلهدا كامل 
بلصالح ات حيب بلقانون بالسا�صي 

للشركة.

بملدة : )) سنة من تاليخ تأسييها.
بدكتب  تم  بلقانوني  بإليدبع 
بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 
بتاليخ   (5547 لقم  تحت  باكامير  

24 أغيطس 2929.
 SOCIETE» شركة  سجلت 
 MAROCAINE DE TRANSPORT
  ET DIVERS SERVICES« SARL
باكامير تحت لقم   بلتجالي  بالسجل 
13)43 بتاليخ 24 أغيطس 2929 . 
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سوبيرزيد ترانص
شركة ذبت ميؤول ة محدومة 
مقرها بالجتداعي موبل بلحجاج 
بلخناف ف بوالم تايدة - بملغرب

لقم بلسجل بلتجالي ))71
مؤلخ    عرفي  عقد  بدقت�صى 
تم إعدبم بلقانون   2929 11 نوفد 9 
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

محدومة باملديزبت بلتال ة :
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

ميؤول ة محدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
تيد تها:  بدختصر  بالقتضاء 

سواي9زيد تربنص. 
 Transport : غرض بلشركة بإيجاز
 de personnels Transport de
 bagages non accompagne

.Organisation des excursions
بلحجاج  موبل  بالجتداعي  بملقر 

بلخناف ف بوالم تايدة- بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة.
بلشركة   لأسدال  مبلغ 

199.99ملهم، مقيم كالتالي :
  599  : بلشوط  بلي دة  ديجة 

حصة بق دة 199  ملهم للحصة.
بلي د  عبد بلرح م بغوبش : 599   

حصة بق دة 199 ملهم للحصة.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 

وموبطن بلشركاء :
بلي دة   ديجة بلشوط عنوبنها  
موبل بلحجاج بلخناف ف بوالم تايدة 

بملغرب.
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بغوبش  بلرح م  عبد  بلي د 

عنوبنه  موبل بلحجاج بلخناف ف بوالم 

تايدة  بملغرب.

بالسم شخ�صي وبلعائلي وموبطن 

ميي9 بلشركة:

 بلي دة   ديجة بلشوط عنوبنها  

موبل بلحجاج بلخناف ف بوالم تايدة  

بملغرب.

بغوبش  بلرح م  عبد  بلي د  

عنوبنه  موبل بلحجاج بلخناف ف بوالم 

تايدة -   بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بتالومبنت  بالبتدبئ ة 

23 نوفد 9 2929 تحت لقم6)14 .
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شركة ماروك سود روسور 
ش.م.م 

برأسدال بجتداعي : 199.999 ملهم

بلوك أ لقم )4بمليي9ة حي بلشهدبء 

بيت ملول بنزكان

بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

ص اغة  تدت   ،2929 أكتوار   28

ذبت  لشركة  بألسا�صي  بلقانون 

بمليؤول ة بملحدومة  ذبت بلخصائص 

بلتال ة : 

بلغرض بالجتداعي : 

ب ع قطع غ ال بلي البت. 

سوم  مالوك  شركة   : بلتيد ة 

لوسول ش.م.م.

 4( : بلوك أ لقم   بملقر بالجتداعي 

بمليي9ة حي بلشهدبء بيت ملول بنزكان

بملدة : حدمت في )) سنة. 

بلرأسدال وبلحصص بالجتداع ة: 

ملهم   199.999 في  بلرأسدال  حدم 

بجتداع ة  حصة   1999 إلى  مقيم 

موزعة   ، ملهم للوبحدة   199 بق دة 

كاألتي : 

حفا بلحيين 799حصة.

 شاب يونس 399 حصة.                              

بلتي ي9: بلشركة ميي9ة من طرف 

بلي د حفا بلحيين ح ث سعوم إل ه 

كل من بلتوق عين بلبنكي و بالجتداعي 

وذلك ملدة غي9 محدومة.

 37 توزع حيب بلفصل  بأللااح: 

من بلقانون بألسا�صي للشركة.

ثم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكدة 

لقم  عدم  تحت  بانزكان   بالبتدبئ ة 

أكتوار   28 بتاليخ   1888/2929

.2929
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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 PESTACTION
بلعام   بلجدع   بدقت�صى محضر  

وبلذي   2929 نوفد 9   4 في  بملنعقد  

ذبت  شركة  تأسيس  بدوجبه  ثم 

ميؤول ة محدومة مديزبتها كالتالي : 

 STE  : بلتجالي  بالسم 

.PESTACTION

ميؤول ة  ذبت  شركة  بلصفة: 

محدومة.

بلرأسدال : 199.999 ملهم.

ح ث يتوفر :

على  بلدين  بدل  بمسالم  بلي د  

599 حصة.

 599 على  ياسر  بمسالم  بلي د 

حصة.

وبلتعق م  بلتنق ة   : بلهدف 

وبلتطهي9 وإعامة بالستخدبم.

وبملعالجة  بلجربث م  على  بلقضاء 

ضد بلحشربت.

 ،17 لقم   ،35 عدالة   : بلعنوبن 

برنامج تفوكت، بلدشي9ة بلجهامية. 

فاتح  من  تبتدئ   : بملال ة  بلينة 

يناير إلى 31 مسيد 9 من كل سنة.

تيي9بلشركة من طرف   : بلتي ي9 

وبلي د   بلدين  بدل  بمسالم  بلي د 

بمسالم ياسر.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نوفد 9   24 في   بانزكان  بالبتدبئ ة 

2929 تحت  لقم بلت9ت بي 2965.
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FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 964919((8(

STE  LESTRATEX

S.A.R.L

تأسيس شركة مبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

بايت  مؤلخ  عرفي  عقد  بدوجب 

ملول 3 يون و 2929 تم وضع بلنظام 

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

ف دا  مديزبتها  تكدن  وبلتي  بملحدومة 

يلي :

 STE  LESTRATEX  : بلتيد ة 

.S.A.R.L

بلشركة  غرض  يدكن   : بلغرض 

لحياب  أو  بلخاص  لحيابها  سوبء 

أي مولة أ رى  وفي  بملغرب  في  بلغي9 

ف دا يلي :

من  وبملنتجات  بالك اس  صنع 

بلبالست ك وبلثوب.

مقر بلشركة : حي بلكويت  بلقل عة 

أيت ملول.

بملدة : حدمت مدة بلشركة في )) 

سنة ببتدبء من تاليخ تكوينها بلنهائي.

لأسدال  يبلغ   : بلشركة  لأسدال 

إلى  مقيم   199999 ملهم  بلشركة 

1999 حصة ذبت 199 ملهم كق دة 

مكتتبة ومدفوعة  للحصة بلوبحدة، 

للشركاء  ومخصصة  كل ا  بلق دة 

برت ة :

 1999 محدد  نظ ف  بلي د 

حصة.

بلينة بملال ة : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 مجن 9 .

بلي د  بلشركة  سيي9  بلتي ي9: 

نظ ف محدد ملدة غي9 محدومة     

بلقانوني لدى كتابة  تم بإليدبع   

بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بانزكان  

تحت عدم   2929 يون و   1( بتاليخ  
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 LEVINAS TRANSPORT 
ش.م.م  ذبت بلشريك بلوح د 

موبل بوالم علي، جداعة بلكرمبن، 
أوالم تايدـــة، إقل ـــم تــــالومبنــــت

تأسيس
موقـع  عرفي  عقــد  بدقتضـى 
نون 9   19 بتاليـخ  بلكرمبن  بددينـة 
2929 ومسجـل بدديـنة تالومبنت يوم 
بلقانــون  وضع  2929ثـم  14نون 9 
بمليؤول ـة  ذبت  لشركـة  بألسا�صي 
بلوح د   بلشريك  وذبت  بملحـدومة  

تتد ـز بالخاص ـات برت ــة :
بلتيد ـــــــة بالجتداع ــــــــــــة :

   LEVINAS TRANSPORT شـــــركة 
م.م ش ذبت بلشريك بلوح د.

بلشريك بلوح د : بلي د ببولويس  
حدام.

بلغــــــرض بالجتداعــــــــــــــــي : 
لليلع  وبلوطني  بلدولي  بلنقل 

وبلبضائع.
بالستي9بم و بلتصدير.

بلتجــــــالة بصفـــــة عامـــــــة.
بوالم  موبل   : بالجتداعــــــــــــي  بملقــــــــر 
أوالم تايدـــة،  جداعة بلكرمبن،  علي، 

إقل ـــم تــــالومبنــــت.
حدمت مـــدة بلشركـــة في  بملــدة:    
بلتأسيـس  يـوم  إبتدبءب من  سنة   ((

بلنهائــي  للشركــة.
في  بملال  لأس  حـدم   : بملــــال  لأس 
إلى  مقيـم  ملهم   199.999 مبلـغ 
1999 حصة إجتداع ــة من فـئة  199 

ملهم ومــوزع على بلشكــل برتي :
 1999  : ببولويس حدام  بلي د  

حصة إجتداع ة.
بلتي ـــ ــــــــــــر  : عين بلي د  ببولويس 
للشركــة وذلك  حدام كدي ـــر وح د  

ملــدة غي9 محدومة.  
في  تبتدأ   : بالجتداع ــــــــة  بليـنــــــة 

فاتح يناير وتنتهي في31 مجن 9 .
باليدبع بلقانوني :

ثـــم بإليــدبع بلقــانــوني لـدى كتـابــة 
بالبــتــدبئ ـة  بــاملحـكدة  بلضبــط 
بتــالومبنــت يـوم 16 نون 9 2929 تحث 

لقـم1477.
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LIB MODERNE
بلعام  بلجدع  محضر  حيب 
بلتأسي�صي بتاليخ ) نوفد 9 2929 قرل 

LIB MODERNE ذبت  شركاء شركة 

ميؤول ة محدومة  ما يلي :

ب  بلوك   138 لقم  بلشركة  مقر 

شالع بملقاومة حي بلعهد بلجديد أيت 

ملول. 
 :199.999 في  حدم  بملال  لأس   

1999 حصة من  ملهم مقيومة إلى 

وموزعة  بلوبحدة  ملهم   199 فئة 

كتالي :

عدر بالن�صي 599 حصة.

محدد ج ال 599 حصة.

بملوضوع : من أهدبف بلشركة: 

ب ع بللوبزم بملدلس ة.

ب ع بللوبزم بملكاتب.

أن  بلعام  بلجدع  قرل   : بلتي ي9 

شركة LIB MODERNE ستيي9 تيي9 

مشت9كة من طرف بلي د عدر بالن�صي 

ومحدد ج ال ملدة غي9 محدومة.

بلقانوني  بإليدبع  تم    : بإليدبع 

بإنزكان  بالبتدبئ ة  بملحكدة  لدى 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   24 بتاليخ 

)295،بلسجل بلتجالي لقم 21755. 
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 M&M COMPANY

DISTRIBUTION
SARL

لأسدالها  : 199.999 ملهم 

تأسيس شركة
تأسيت  عرفي  عقد  وادوجب 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

 M&M COMPANY إسم  تحت 

بتاليخ   DISTRIBUTION SARL

12 نوفد 9 2929.

بملوبم  وتوزيع  تصبي9   : هدفها 

بلغدبئ ة.

بلتجالة.

بالست9بم و بلتصدير.
بلعنوبن بلتجالي : لقم 569 بلوك 

1 حي لحرش بيت ملول.    

موزعة  ملهم   199.99 لأسدالها 

إلى 1999 حصة ق دة كل حصة 199 

ملبهم، موزعة كدا يلي :

 299 بوشد خ  محدد  بلي د 

حصة.

كوكب  بلكريم  عبد  بلي د 

299حصة.

مل دبت  بملصطفى  بلي د 

699حصة.

تي ي9 بلشركة تم تع ين بلي دبن 

مل دبت   وبملصطفى  بوشد خ  محدد 

بلشركة ملدة غي9 محدومة مع  ميي9 

حيب  بلصالح ات  كامل  تخويله 

بلقانون بألسا�صي للشركة.

بملدة : )) سنة من تاليخ تأسييها.

بدكتب  تم  بلقانوني  بإليدبع 

بلضبط لدى بالبتدبئ ة بانزكان تحت 
لقم 2967  بتاليخ  24 نوفد 9 2929.

 M&M بلشركة  سجلت 

  COMPANY DISTRIBUTION

بانزكان  بلتجالي  بالسجل   SARL

نوفد 9   24 بتاليخ   21763 تحت لقم 

.2929
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ORION LINA TRADE
 SARL AU

RC : 45139

         تـأسـيـس شــركة
بتأليخ  عرفي   عقد  بدقت�صى 
بلقانون  وضع  تم   2929 27 أكتوار 

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بلتاسي�صي 

بملحدومة تحدل بلخصائص بلتال ة :

 ORION LINA  : بلـتـيـد ـــــــــــــــة 

   .TRADE SARL AU

بلشكل  :  بلشركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة من شريك وبحد.

بلـدـوضـــــوع : بالستي9بم وبلتصدير، 

بلتجالة، عدالء تيي9 بلشركات. 

بمللك بمليمى   : بلـدـقر بالجـتـداعــي 

223839/)9 شقة لقم 191 بالطابق 

باإلقامة   ،13 بألول من بلعدالة لقم 

فونتي،  حي   1 باي  أكامير  بمليداة 

بنيركاو، أكامير. 

مــــــدة بلشركــــــة:  ))  سنة. 
 199.999  : لأسدـــال بلشركـــة  

ملهم.
بلـتيـ ـ ــــر  :   عبد بالله بمل ناوي.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم  لقد 
بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  كتابة 
 29 بتاليخ   (71(9 باكامير تحت لقم 
بلتجالي  لقم سجلها   2929 نوفد 9 
هو: )4513 .                                             
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شـــــركة اوردريــــم
 ش.م.م

SOCIETE OURDREAM 
 sarl au

لأس مالها 199.999 ملهم
بملقر بالجتداعي: شقة 91 لقم 124 
حي بلشنينــات بوالم تايدة تالومبنت.

 إعالن عن تأسيس شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

مؤلخ  عرفي  عقد  -1بدقت�صى 
إحدبث  تم  يول و2929،   97 بتاليخ 
ذبت  لشركة  بألسا�صي  بلقانون 
بمليؤول ة بملحدومة من طرف بملوقع 

للعقد،  صائصها كالتالي:
بولمليم   شركة   : -بلتيد ة 
 STE بلوح د  بالشريك  ش.م.م 

.OURDREAM
 91 لقم  شقة   : بالجتداعي  بملقر 
تايدة  حي بلشنينات بوالم   124 لقم 

تالومبنت.
-بلهدف بالجتداعي :

 بألشغال  بلعامة بو بلبناء. 
 TRAVAUX DIVERS OU

                    . CONSTRUCTION
 : في  حدم  بلشركة  مال  -لأس 
ملهم مقيم إلى ألف   199.999.99
للحصة  ملهم   199 فئة  من  حصة 
بالحد  عبد  بلي د  يدلكها  بلوبحدة 

مماج.
من فاتح يناير إلى  -بلينة بملال ة: 

31 مسيد 9.
بلعام  بلجدع  قربل  بدقت�صى   2-
بتاليخ97  بملؤلخ  بلتاسي�صي 

يول و2929 ، تقرل ما يلي : 

مماج   بألحد  عبد  -بلتي ي9: 

لقم  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

للشركة  وح دب  ميي9ب   C178211

بولملبيم   ملدة غي9 محدومة لشركة  

ش.م.م بالشريك بلوح د. 

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم  لقد 

بملحكدة بالبتدبئ ة بتالومبنت بتاليخ 

 -  1334 لقم:  تحت  أكتوار2929   7

بلسجل بلتجالي: 7935.

314 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°91 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 96.11.82.46.25

FIX : 05.28.23.28.68 

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE SUDOFFIC

بدقت�صى بلقانون بألسا�صي بتاليخ 

تم تأسيس شركة  أكتوار2929،   15

بملوبصفات  بمليؤول ة   محدومة 

بلتال ة :          

سوم  شركة   بلتيد ة           : 

                                                     . STE SUDOFFIC بفيس

بلهدف:  ب ع وتوزيع بثاث بملكاتب.                   

شالع عبد هللا   : بالجتداعي  بملقر 

بلهدى   حي   357 لقم  بلكرس في 

بكامير.

بملدة :  )) سنة ب ببتدءب من تاليخ 

بلتأسيس

لأسدالها         :  199.999.99 ملهم

بلتي ي9 وبإلمضاء  :  للي د محدد 

بفخال.

باملحكدة  تم  بلقانوني  بإليدبع 

 17 بتاليخ  ألكامير  بلتجالية 

نوفد 29299 تحت لقم 7133).  

315 P
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STE. SRASEIGE COMPTA

SARL Email : sarseige.compta@gmail.com

STE. SILIA FLEX
تأسيس شركة

 28 بدقت�صي عقد عرفي مؤلخ في 

بايت ملول تم تأسيس  نوفد 29299 

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة ذبت 

بلخصائص بلتال ة :

  STE SILIA FLEX بلتيد ة :شركة

 95 بلوك ب لقم  بملقر بإلجتداعي: 
حي  بلرموكي  م دون  زنقة   16 مدر 

بلحرش بيت ملول.

 ACHAT VENTE ET  : بلهدف 

 DISTRIBUTION TAPISSERIE EN

. DETAIL

بملدة :)) سنة.

بلرأسدال: 199999ملهم مقيدة 

199ملهم  فئة  من  1999حصة  إلى 

لكل وبحدة. 

199% أي 1999 حصة بجتداع ة 

لفائدة محدد بيت بلط ب . 

تم تع ين بلي د محدد   : بلتي ي9 

بيت بلط ب كديي9 للشركة  ملدة  غي9 

محدومة.           

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلقانوني باملحكدة بالبتدبئ ة بانزكان 

لقم   تحت  نوفد 29299   24 بتاليخ 

2969 وبلسجل بلتجالي لقم21757                                         
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FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC

RALID AFFAIRE
SARL AU

إعالن عن تأسيس
 13 بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

حرلت  ب وكرى  ب  نوفد 29299 

قوبنين شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت شريك وح د  صائصها كالتالي :                                                                              

 RALID بف غ  غال د   : بالسـم 

.AFFAIRE SARL AU

- بألهدبف : 

بألشغال بملختلفة وبلبناء.

أشغال بلبيتنة وبلنظافة.

 بلتجالة بملختلفة. 

بيت  موبل   : بالجتداعي  بملقر 

بلصفاء   وبم  جداعة  بوالقاسم 

ب وكرى بشتوكة بيت باها.

بالجتداعي:  بلرأسدال 

199.999.99 ملهم. 

تم تكل ف بلي د  ــــــالد  بلتي ي9: 

غي9  ملدة  بلشركة  بتي ي9  عضو�صي 

محدمة.

بإليدبع بلقانوني : تم بإليدبع لدى 

بملحكدة بالبتدبئ ة بانزكان بتاليخ 24 

نوفد 29299 تحت لقم 2968. 
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 REGEX MARKETING
 SARL 

شركة محدومة بمليؤول ة 

 لأسدالها : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي:  بلوك )2 شالع 

بملحددية لقم 84 حي بملحددي 

بكامير 

بنشاء شركة
 26 بتاليخ   بدقت�صى عقد عرفي 

بلقانون  وضع  ثم   291( أكتوار 

بألسا�صي لشركة محدومة بمليؤول ة 

ذبت بملديزبت بلتال ة :

 REGEX Marketing   : بالسم 

.SARL

- هدف بلشركة :

 -  بلتيويق بلرقمي.

 بملدة : محدمة في )) سنة .

مبلغ  في  محدم   : -بلربسدال 

  1999 بلى  مقيم  ملهم   199.999

للحصة  ملهم   199 فئة  من  حصة 

 : كالتالي  بكتتابها  تم  قد  بلوبحدة 

بلي د إل اس بلقدبملة 499 حصة.

بلي د هشابم حزومي499 حصة.

بلي د إليك وبلت9 ووللف299 حصة. 

تم تع ين بلي د إل اس   : -بلتيي9 

غي9  ملدة  للشركة  كديي9  بلقدبملة 

محدومة وبعطائه صالح ة بالمضاء 

بإلمبلي و بلبنكي.

لتكوين   5% -بأللااح يتم بقتطاع 

عل ه  بملنصوص  بالحت اطي  بلرص د 

قانونا.

بإليدبع  تم  بلقانوني  -بإليدبع 

لدى  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

بملحكدة بلتجالية الكامير تحت لقم 

4)71)    بتاليخ 29 نوفد 29299 .
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 STE  SWT NEGOCE

 SARL AU  

تـأسـيـس شــركة           
بتأليخ   عرفي   عقد  بدقت�صى   

بلقانون  وضع  تم  أكتوار2929   16

بلتاسي�صي لشركة محدومة بمليؤول ة 

تحدل بلخصائص بلتال ة:

 STE  SWT         : -بلـتـيـد ـــــــــــــــة 

.NEGOCE SARL AU

شركة ذبت بمليؤول ة  -بلشكل:  

بملحدومة ذبت شريك وح د.

-بلـدـوضـــــوع :  

مقاول في بالشغال وبلبناء.

بلغدبئ ة. بملوبم  بنوبع  ب ع جد ع 

تدوين بلحفالت.

شالع محدد   : -بلـدـقر بالجـتـداعــي 

بلخامس قيالية بلهناء لقم 11  بوالم 

تايدة.

-مــــــدة بلشركــــــة :  ))  سنة. 

  : بلشركـــة   -لأسدـــال 

199.999.99ملهم.

: ومسع تونف   بلي د  -بلـتيـ ـ ــــــــــــــــــر: 

 JBلقم بلوطن ة  للبطاقة  حامل 

. 385951

من فاتح   : بالجتدـاع ـة  بلينة    -

يناير  إلى 31 مسيد 9 من  نفس بلينة 

- لقد تم بلتسج ل بلقانوني لدئ 

في  بتالومبنت  بالبتدبئ ة  بملحكدة 

  7141 لقم  تحت  بلتجالي  بلسجل 

بتاليخ 3 نوفد 29299 .

319 P

 SOCIETE SABLE D’OR

  TOURS
S.A.R.L. A.U

 Société à Responsabilité Limitée

 AU au Capital de 1 000.000,00

Dhs

 Adresse : CITE ESSALAM EL

OUATIA TAN TAN

ICE : 002657247000090

تـــأسيــس  شركة
1)بدقت�صى عقد عرفي  بتاليخ 29 

أكتوار2929 ،تم تأسيس شركة ذبت 

وح د   بشريك  بملحدومة  بمليؤول ة 

باملديزبت بلتال ة:

بلتيد ة:  شركة صابل مولتول  .

بليالم  حي   : بالجتداعي  بملقر 

بلوط ة طانطان .

ملهم   100000,00 بلرأسدـــــــــــــال: 

فئة  من  حصة   1999 على  مقيدة 

199 ملهم .

بلهـــــــــــــــــدف :

  كربء بألجهزة بلرياض ة .

بلشــــــــــــــركاء : 

   بلعلمي لضوبن   1999  حصة .

بمليي9 بلقانوني     : بلعلمي لضوبن.  

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 13 بتاليخ  كلد م  بالبتدبئي 

نوفد 29299 تحت لقم246 .
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URBAIN WAT شركة
 SARL AU 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لأسدالها : 100.000,00 ملهم

بملقر بالجتداعي :لقم 12حي بوتويل 

بلزيدبن ة تالومبنت

بلعرفي بملؤلخ  بلعقد  1.بدقت�صى 

ب 28 أكتوار2929تم تأسيس شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة باملوبصفات 

بلتال ة:

 URBAIN WAT شركة  بلتيد ة: 

.SARL AU
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بلهدف:
-1بالشغال بملختلفة وبلبناء.

  -2 بستغالل بملقالع.
12حي  لقم   : بالجتداعي  بملقر 

بوتويل بلزيدبن ة تالومبنت.
بملدة :  مدة بلشركة )) سنة.

بلينة بالجتداع ة: من فاتح يناير 
إلى 31 مسيد 9.

لأس مال بلشركة: حدم لأس مال 
 100.000,00 في  بالجتداعي  بلشركة 
ملهم مقيدة بلى1999 حصة بق دة 

199 ملهم لكل حصة.
بلزهربء  فاطدة  بلي دة  بلتي ي9: 
غي9  ملدة  كديي9ةللشركة  بومبالك  

محدومة .
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم   .2
بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 
 2929 نوفد 9   29 بتاليخ  بتالومبنت 
بالسجل  وسجل   14(5 لقم   تحت 
لقم  تحت  بملدينة  بنفس  بلتجالي 

.71(7
مقتطف من أجل بإلشهال
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 WETRIC   شركة
 ش.م.م              

لأسدالها : 199.999.99 ملهم         
مقرها بالجتداعي : لقم 34 زنقة 456 

حي بلومبميات بكامير   
تأسيس شركة

محرل  عرفي  عقد  بدوجب   -  1
تم تأسيس  أكتوار2929    29 بتاليخ 
ذبت  بمليؤول ة  محدومة  شركة 

بملديزبت بلتال ة :
شركة   بلتيد ة: 

WETRIC˝ش.م.م. 
بلهد ف :

ص انة وإصالح وترك ب جد ع   -  
برالت بلصناع ة. 

زنقة   34 لقم   : بالجتداعي  -بملقر 
456 حي بلومبميات بكامير.

 : بالجتداعي  بملال  -لأس 
 1999 إلى  ملهم مجزأ   100.000,00
للحصة  ملهم   199 فئة  من  حصة 

على بلشكل بلتالي :

500- حصة للي د لش د بيوبي.

500- حصة للي د حين سفرت.

تع ين بلي دبن لش د   : -بلتي ي9 

بيوبي وحين سفرت ميي9ين للشركة 

ملدة غي9 محدومة. 

مشت9ك  وبملالي  بالمبلي  -بلتوق ع 

وبلي د  بيوبي  لش د  بمليي9ين  بين 

حين سفرت.

تبتدئ   : بالجتداع ة   -بلينة 

يناير  فاتح  من  بالجتداع ة  بلينة 

وتنتهي في آ ر مسيد 9 من كل سنة.

لهذب  بلقانوني  بإليدبع  وتم   -  2

ه ئة  لدى  بلضبط  بكتابة  بلعقد 

تحت  بكامير  ب  بالبتدبئ ة  بملحكدة 
لقم    2)79) وبلسجل بلتجالي لقم 

45961 بتاليخ 13 نوفد 9 2929.
من بجل بلنسخة وبلب ان
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 STE TEBISRIRTE TRANS
SARL

تأسيس بلشركة
-بدوجب عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

تم تأسيس بلشركة  نوفد 29299   (

ذبت بملديزبت بلتال ة:

شركة    : بالجتداع ة    بلتيد ة 

تبيريرت  للنقل  ش.م.م.

بلهدف بالجتداعي    : 

بلنقل بلدولي وبملحلي للبضائع.

وكدال  بيت  بالجتداعي:موبل  بملقر 

بلصفاء  لوبمي  بلقروية  بلجداعة 

ب وكرب إقل م شتوكة بيت باها. 

 199.  999  : بلرأسدال بالجتداعي 

ملهم مجزأة بلى 1999 حصة  من فئة 

199 ملهم للحصة. 

تم تعين بلي د بملختال  بلتي ي9: 

للشركة  وح د  شريك  كديي9  ب دو 

ملدة غي9 محدومة. 

من  ببتدبء  سنة   (( بملدة: 

بلتأسيس بلنهائي.

إلى  يناير  فاتح  من  بملال ة:  بلينة 

31 مسيد 9 من كل سنة ماعدب بلينة 

بألولى بلتي تبتدئ من تاليخ بلتسج ل 

بالسجل بلتجالي.

تم بإليدبع بلقانوني لدى مصلحة 

بإلبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط  كتابة 

بإنزكان بــتاليخ )1 نوفد 29299 تحت  

لقم   48)1.
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STE OCEANA INTERFOOD

SARL

CREATION
بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

)291، تم تأسيس شركة  )2 أكتوار 

باملديزبت  محدومة  ميؤول ة  ذبت 

بلتال ة :

 STE OCEONA  : بلتيد ة 

.INTERFOOD

بلديابات،  موبل   : بالجتداعي  بملقر 

أوالم مبحو، بلتدي ة، بيت ملول.

وتصدير  بستي9بم   : بلهدف 

بملنتجات بلبحرية وبلفالح ة.

في  حدم   : بلشركة  لأسدال 

 1999 مقيدة إلى  ملهم،   199.999

وهي  ملهم،   199 فئة  من  حصة 

بلحامل  بعديشة  محدد  ملك ة  في 

لقم  بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

.JM21729

بملدة : )) عاما من تاليخ تسج لها 

في بلسجل بلتجالي.

: تيي9 بلشركة من طرف  بلتي ي9 

بطاقة  بعديشة،  محدد  بلي د 

 JM21729 لقم  بلوطن ة  بلتعريف 

ملدة غي9 محدومة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

لقم  تحت  أكامير  ملدينة  بلتجالية 

37)1 بتاليخ ) نوفد 9 2929.

بلتجالي  بالسجل  تسج لها  وثم 

لدى بملحكدة بلتجالية ملدينة أكامير 

نوفد 9   ( بتالخ   21617 لقم  تحت 

.2929
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 MOUNIR TRANSPORT ET

 LOGISTIQUE
     S.A.R.L 

منــــــي9 تـــرونيــــبول و بللوجــــييتــــك 

ش.م.م

بنشاء شركة محدومة بمليؤول ة
بأكـامير  عرفـــي  عــقد  بدقت�صى 

2929 تم تأسيس  17 سبتد 9  بتاليخ 

شركة محدومة بمليؤول ة .

تــــرونــيــبولو  منــــي9   : بالسم 

بللوجـــييتـــك ش.م.م. 

هدف بلشركة     : 

نقل بلبضائع لحياب بلغي9.                                

مقر بلشركة     : لقم )3  -  بلطابق 

بقامة   -  291 عدالة    - بليامس  

بليعامة 3 - بلحي بملحددي -  أكـــامير.

بملدة : محدومة في )) سنة .                                                         

مبلغ     في  محدم  بلرأسدال: 

بلى  مقيدة  ملهم   199.999.99

1999 حصة من فئة   199.99 ملهم 

للوبحدة مقيدة كالتالي :

مني9 ع ا�صي1999 حصة .

بلي د مني9 ع ا�صي    : بلتي ي9       

غي9  وملدة  للشركة  بمليي9بلوح د 

محدومة .

باللااح      : توزع باللااح بلصاف ة 

على  بلقانون ة  بالقتطاعات  بعد 

بلشركاء.

بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 

باكامير بتاليخ 25 نوفد 9 2929 تحت 

لقم 7248) .
بلخالصة وبلتذكي9: 
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  FARCAR
    SARL

 شركة فـــــــالكـــــــال ش.م.م

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

 19 بتاليخ  ش.م.م  فـــــــالكـــــــال  لشركة 

و بعد بالستداع و قربءة   2929 نون 9 

بملحضر, تقرل ما يلي  :                                 
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أ -  بلحل بمليبق للشركة.

ليان  صاولي  بلي دة  تع ين   - ب 

كدصف ة للشركة.

في  بلتصف ة  مقر  تحديد   - ج 
 -   139 - لقم   8 بلعنوبن بلتالي بلوك 

حي س دي محدد -  أكامير.

بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 

تحت   2929 نون 9   25 باكامير بتاليخ 
لقم 7247) .

بلخالصة وبلتذكي9

326 P

ANNAJAH CREMERIE
     S.A.R.L  

بلنــــــجــــاح كـــــريدـــري ش.م.م

بنشاء شركة محدومة بمليؤول ة
بأكـامير  عرفـــي  عــقد  بدقت�صى 

تم تأسيس   2929 أكتوار   92 بتاليخ 

شركة محدومة بمليؤول ة .
كـــــريـــدري  بلنـــــــجــــــاح  بالسم:  

ش.م.م. 

هدف بلشركة     :

 مجبنة.
196  -  حي  مقر بلشركة     : لقم 

بلصفا  -   أكـــامير.

بملدة: محدومة في )) سنة .                                                         

مبلغ     في  محدم   : بلرأسدال 

بلى  مقيدة  ملهم   199.999.99

1999 حصة من فئة   199.99 ملهم 

للوبحدة مقيدة كالتالي :

بمنة بمليوش599 حصة .

بسداع ل بمليوش599 حصة .

  بلتي ي9    : بلي دة بمنة بمليوش 

غي9  وملدة  للشركة  بلوح دة  بمليي9ة 

محدومة.

باللااح: توزع باللااح بلصاف ة بعد 

بالقتطاعات بلقانون ة على بلشركاء.

بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 

باكامير بتاليخ 25 نوفد 9 2929 تحت 
لقم )724) .

بلخالصة وبلتذكي9: 

327 P

FIDUCIAIRE ZIAD

 BP 169 BENSERGAO AGADIR

 STE LES HUILERIES MASSA
SARL AU

MASSA BELFAA CHT AIT BAHA

  إعالن عن تأسيس      
في   مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
فاتح سبتد 9 2929 تم تأسيس شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة .  
بلتيد ة : ليزويلغي ماسة  ش.م.م  

شريك وح د .          
بملوضوع :

بنتاج بلزيوت بلغدبئ ة وللتجد ل 
)ألكان زيت بلزيتون...).
 تصدير وبستي9بم . 

بلرئيي ة  بلطريق  بملقر: 
أكاميرتزنيت س دي عبو ماسة بلفاع 

بشتوكة بيت باها .
ملهم   299.999.99  : بملال  لأس 
ملهم   199 حصة   2999 تتكون من 

كلها للي د علوبش عبد بلرحدن.
بلتي ي9:  علوبش عبد بلرحدن.

 بملدة  : )) سنة . 
من فاتح يناير إلى  بلينة بملال ة   

31 مسيد 9 من كل سنة.    
باملحكدة  بلتجالي  بلسجل  لقم 

بالبتدبئ ة بنزكان21743 .  
 23 يومه  بلقانوني  بإليدبع 

نوفد 29299 تحت لقم  2946.
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 POWERGY شركة
ش.م.م ذبت شريك وبحد

مقرها بالجتداعي: لقم14 زنقة 
بلنخ ل حي بلدب لة بكامير

تأسيس شركة
بـدقت�صى محضر قربل بلشريك   1
بلوح د  بـتـاليـخ 25 سبتد 9 2929 تم 

بالتفاق على ما يلي :
بولجي   شركة  -بلتيد ة: 
شريك  ذبت  ش.م.م    POWERGY

وبحد.
-بلهد ف:

-كفاءة بستخدبم بلطاقة وبلتند ة 
بمليتدبمة. 

زنقة  لقم14  بالجتداعي:  -بملقر 
بلنخ ل حي بلدب لة بكامير.

 : بالجتداعي  بملال  -لأس 
إلى   مجزأ  ,99199.999ملهم 
ملهم   199 فئة  من  1999حصة 
للي د  كلها  ترجع  بلوبحدة  للحصة 

محدد ب دسش.
بلي د  بلشركة  سيي9  -بلتي ي9: 
بإلمضاء  وتخويله  ب دسش  محدد 

بملنفرم ملدة غي9 محدومة.
لهذب  بلقانوني  بإليدبع  وتم   -  2
ه ئة  لدى  بلضبط  بكتابة  بلعقد 
بتاليخ  بلتجالية الكا مير    بملحكدة 
 (6(86 لقم  تحت  نوفد 29299   5

وبلسجل بلتجالي لقم67)44.
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 STE AIT HAMID POUR 
 INVESTISSEMENT

 AGRICOLE
تأسيس شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة
س.ت : 5)71 تالومبنت

بملؤلخ  بلعرفي  بلعقد  بدقت�صى 
تايدة،  بأوالم  أكتوار2929   21 في 
ميؤول ة  ذبت  شركة  تأسيت 

محدومة مديزبتها كدا يلي : 
 STE AIT HAMID 1.بلتيد ة: 
 POUR INVESTISSEMENT

. AGRICOLE
2.بلهدف:

معدبت  جد ع  وترك ب  تيويق   
بلري.

 تاجر جد ع بملوبم وبألموبت بملعدة 
للزلبعة. 

تحق ق بملشاليع بلزلبع ة. 
أو  بملنتجات  كافة  وتوزيع  نقل 

بملوبم بملتعلقة بالزلبعة.
وأموبت  معدبت  جد ع  تاجر 

بلطاقة بلشدي ة.
إنتاج بملنتجات بلزلبع ة بملختلفة. 

بلدلبسة وبلبحث.
تيويق منتجات بلصحة بلنبات ة 

وبمليتلزمات بلزلبع ة.

تيويق بلبذول وبملعدبت بلزلبع ة. 

بملعدبت  مختلف  وتيويق  بستي9بم 

بملتعلقة باإلنتاج بلزلبعي.

بملعدبت  جد ع  وتيويق  بستي9بم 

بلزلبع ة بأوسع معانيها.

في  وبملعالض  بلندوبت  تنظ م 

بملجاالت بلزلبع ة.

بلعامة  بألعدال  لجد ع  بلشركة 

وبلخاصة باملعنى بلوبسع.

بملشولة وبملياعدة.

أعدال مختلفة.

 بستي9بم وتصدير.

بلتجالة.

3.بملقر بالجتداعي: موبل بلقصيبة، 

أهل بلرمل، أوالم تايدة.
 199.999 بلشركة:  4.لأسدال 

ملهــم.

)) سنة ببتدبء من تاليخ  5.بملدة: 

بلتسج ل بالسجل بلتجالي.

6.بلتي ي9: سي ي9 بلشركة، بلي د 

حد د محدد، ملدة غي9 محدومة. 

لأسدال  وزع  بلحصص:  7.توزيع 

فئة  من  حصة   1999 على  بلشركة 

199ملهم:

 بلي د حد د محدد 599 حصة. 

بلي د حد د عبد بلكبي9 599 حصة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة  بملحكدة  لدى  بلضبط 

نوفد 29299   29 بتاليخ  بتالومبنت 

تحت لقم 3)14.
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  SANY DISTRIBUTION شركة
ش.م.م ذبت شريك وبحد

مقرها بالجتداعي: موبل بكافاي 

بميكروض كامير

تأسيس شركة
بـدقت�صى محضر قربل بلشريك   1

تم   2929 سبتد 9   8 بـتـاليـخ  بلوح د  

بالتفاق على ما يلي :

ساني  شركة  -بلتيد ة: 
 SANY DISTRIBUTIOمسيت9يبي ون

ش.م.م ذبت شريك وبحد.
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-بلهد ف:
- -1 شربء ب ع زيوت بلزيتون.

تعبئة وتوزيع جد ع بملنتجات   2-
بلغذبئ ة. 

بكافاي  موبل  بالجتداعي:   -بملقر 
بميكروض كامير.

 : بالجتداعي  بملال  -لأس 
إلى   مجزأ  ,99199.999ملهم 
ملهم   199 فئة  من  1999حصة 
للي د  كلها  ترجع  بلوبحدة  للحصة 

عزيز بلبعي�صي.
بلي د  بلشركة  سيي9  -بلتي ي9: 
بإلمضاء  وتخويله  بلبعي�صي  عزيز 

بملنفرم ملدة غي9 محدومة.
لهذب  بلقانوني  بإليدبع  وتم   -  2
ه ئة  لدى  بلضبط  بكتابة  بلعقد 
بتاليخ  بلتجالية الكا مير    بملحكدة 
 (6(7( نوفد 29139 م تحت لقم   5

وبلسجل بلتجالي لقم)5)44.
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BELDI MOOD شركة
بلوك 6 لقم 3 حي س دي محدد 

بكامير
 تـــأسـيــس

بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ باكامير 
تم تأسيس  نوفد 29299،   19 بتاليخ 
صفاتها    بمليؤول ة   محدومة  شركة 

كدا يلي : 
          . BELDI MOOD: بلتيد ة

أساسا  بلشركة  تهدف  بلهــدف:  
إلى :

بلشائعة  بلبضائع  جد ع  -1ب ع  
)تاجر).

-2 بالستي9بم وبلتصدير.
وعدوما جد ع بلعدل ات بلتجالية 
بلصناع ة بملال ة وبلعقالية بملتعلقة 
بألنشطة  وكل  بملذكولة  باالنشطة 
شأنه  من  طابع  ذبت  أو  بملشابهة 

توس ع وتند ة بلهدف بالجتداعي.
بملقر بالجتداعي: بلوك 6 لقم 3 حي 

س دي محدد بكامير.
من تاليخ  )) سنة ببتدبء    : بملدة 
بلتسج ل بالسجل بلتجالي باستثناء 

حالة بلتدديد أو بلفسخ بمليبق.

بلرأسدال :  حدم لأسدال بلشركة 

إلى  مقيم   ملهم    100.000,00 في 

1999 حصة 

بغريب                    حك دة  -بلي دة 

1999 حصة.

  بلتي ي9 : بلي دة حك دة بغريب 

غي9  ملدة  وذلك  للشركة   ميي9ة 

محدومة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية باكامير يوم 24 نوفد 29299 

تحت لقم )723).
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     NORSA شركة
عند عدالة بومل ل لقم 91 بلطابق 

بالول شالع بلحين بلثاني بكامير

تـــأسـيــس
بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بكامير 

تم تأسيس  نوفد 29299،   17 بتاليخ 

صفاتها    بمليؤول ة   محدومة  شركة 

كدا يلي : 

                  . NORSA : بلتيد ة

تهدف بلشركة أساسا  •بلهــدف:  

إلى:

-1بلتجالة عامة.

وعدوما جد ع بلعدل ات بلتجالية 

بلصناع ة بملال ة وبلعقالية بملتعلقة 

بألنشطة  وكل  بملذكولة  باالنشطة 

شأنه  من  طابع  ذبت  أو  بملشابهة 

توس ع وتند ة بلهدف بالجتداعي.

عدالة  عند   : بالجتداعي  بملقر 

بلطابق بالول شالع   91 بومل ل لقم 

بلحين بلثاني بكامير.

من تاليخ  )) سنة ببتدبء    : بملدة 

بلتسج ل بالسجل بلتجالي باستثناء 

حالة بلتدديد أو بلفسخ بمليبق.

بلرأسدال :  حدم لأسدال بلشركة  

إلى  مقيم   ملهم    100.000,00 في 

1999 حصة. 
حدون                        سناء  -بلي دة 

1999 حصة.
حدون  سناء  بلي دة   : بلتي ي9 

غي9  ملدة  وذلك  للشركة  ميي9ة 

محدومة .

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية بأكامير يوم 23 نوفد 29299 

تحت لقم 7215).
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برينتول
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة
تم  في  بملؤلخ  للعقد  طبقا 
محدومة     بمليؤول ة  شركة  تأسيس 

بالخصائص بلتال ة :  
: برينتول   شركة محدومة  بالسم 

بمليؤول ة. 
بلهدف : مطبعة 

 : بملجدوعة  لأسدال 
199999ملهم.

بلتي ي9: ول د بلااح.
تكديرت  موبل  بالجتداعي:  بملقر 

نعبامو ملبلكة بكامير.   
بملدة :  )) سنة.

للدجدوعة  بلقانوني  باليدبع  تم 
بالسجل بلتجالي باملحكدة بلتجالية 

بأكامير  بتاليخ 18 نوفد 29299.
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 SOCIETE JAAMI IMMO
SARL AU

تلقاه  لسمي  عقد   بدقت�صى 
 19 بتاليخ  بلع امي  عثدان  بألستاذ 
نوفد 29299 وبملسجل بأكامير بتاليخ 
,تم تأسيس شركة  نوفد 29299   17
ذبت ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
 JAAMI IMMO ميداة  بلوح د 
SARL AU لأس مالها 1.684.999.99 
 MAG RDC بأكامير،  مقرها  ملهم 
 AVENUE TAZA N 5145 HAY
بإلنعاش  وهدفها   MOHAMMADI
(promotion immobilière(بلعقالي
إبربه م  بلي د  وح د  ميي9  يدثلها 
بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  جعمي 

.J72((1 بلوطن ة لقم
بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 
باكامير بتاليخ 24 نوفد 29299 تحت 

عدم 7231).

بلتجالي  بالسجل  تق  دها  تم 
 24 باملحكدة بلتجالية بأكامير بتاليخ 

نوفد 29299 تحت عدم 45177.
للخالصة وبلتذكي9
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 SOCIETE ABRIDA IMMO
 SARL A A.U

CONSTITUTION
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة 
لأسدالها : 999 199 ملهم 

بملقر بالجتداعي : لقم 37 تجزئة نافع  
تزنيت

بدقت�صى عقد عرفي محرل بتاليخ 
بلقانون  بنجاز  تم   2929 ببريل   39
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

محدومة ذبت بملوبصفات بلتال ة :
 SOCIÉTÉ ABRIDA  : بلتيد ة 
                                       .     IMMO  SARL A A.U

غرض بلشركة :
 تاجر عقالي .

/أعدال مختلفة.
 وس ط تجالي.

بلتي  بلعدل ات  بنجاز كل  وعدوما 
مباشرة  غي9  أو  مباشرة  عالقة  لها 
بالعدل ات بملذكولة وبلتي من شانها 

أن تياهم في تند ة بلشركة .
 (( تأسيت بلشركة ملدة   : بملدة 
في  تق  دها  يوم  من  ببتدبءب  سنة 

بلسجل بلتجالي .
لأسدال  حدم   : بلشركة  لأسدال 
ملهم      199999 مبلغ  في  بلشركة 
مقيم إلى  1999 حصة من فئة 199 

ملهم لفائدة كل من : 
 1999 ح دلبل  ببربه م  بلي د 

حصة.
تم تع ين بلي د  ببربه م ح دلبل  
كامل  تحدله  مع  للشركة  كديي9  
بلصالح ات حيب بلقانون بألسا�صي 

للشركة .
تم بنجاز بإليدبع بلقانوني بكتابة 
بالبتدبئ ة  بملحكدة  لدى  بلضبط 
بتيزنيت بتاليخ  21 ماي2929   تحت 

لقم 117/2929.
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  SOCIETE ANTARA TOURS
 SARL A A.U

CONSTITUTION
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة
 لأسدالها : 999 199 ملهم 

بملقر بالجتداعي  : مسجد بلحين 
بالول تفربوت  تزنيت

بدقت�صى عقد عرفي محرل بتاليخ 
تم بنجاز بلقانون   2929 سبتد 9   92
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

محدومة ذبت بملوبصفات بلتال ة :
 SOCIÉTÉ ANTARA  : بلتيد ة 
                                         .   TOURS   SARL A A.U

غرض بلشركة :
 نقل بالشخاص.

بلتي  بلعدل ات  بنجاز كل  وعدوما 
مباشرة  غي9  أو  مباشرة  عالقة  لها 
بالعدل ات بملذكولة وبلتي من شانها 

أن تياهم في تند ة بلشركة .
 (( تأسيت بلشركة ملدة   : بملدة 
في  تق  دها  يوم  من  ببتدبءب  سنة 

بلسجل بلتجالي .
لأسدال  حدم   : بلشركة  لأسدال 
ملهم      199999 مبلغ  في  بلشركة 
مقيم إلى  1999 حصة من فئة 199 

ملهم لفائدة كل من : 
بلي د لش د عنت9ة 1999 حصة.

عنت9ة   لش د  بلي د   تع ين  تم 
كامل  تحدله  مع  للشركة  كديي9  
بلصالح ات حيب بلقانون بألسا�صي 

للشركة .
تم بنجاز بإليدبع بلقانوني بكتابة 
بالبتدبئ ة  بملحكدة  لدى  بلضبط 
أكتوار2929    فاتخ  بتاليخ   بتيزنيت 

تحت لقم 9/2929)6.
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 SOUSS MULTI TRAVAUX
 SOMUTRA

  SARL
لأسدالها : 199.999.99  ملهم 

إعالن بتأسيس شركة
نوفد 29299  فاتح  بتاليخ   
وادوجب عقد عرفي تأسيت شركة

تحت  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت   
 SOUSS MULTI TRAVAUX بسم  

.  SOMUTRA SARL
- هدفها:

    بشغال بلبناء .    
 26 لقم    : بلتجالي  بلعنوبن   -
1 شالع عبد بلرح م  مختال بليو�صي 

بوعب دبكامير.  
ملهم    100.000,00 لأسدالها   -
كل  ق دة  حصة    1999 إلى  موزعة 
موزعة كدا  ملهم،    199.99 حصة 

يلي:
مصطفى مويبي 699   حصة .

 بألعربي بوح كون 499   حصة .                                                                                                     
- تي ي9 بلشركة : تم تع ين بلي د 
مصطفى مويبي ميي9 للشركة ملدة غي9 
محدومة مع تخويله كامل بلصالح ات 

حيب بلقانون بالسا�صي للشركة.
تاليخ  من  سنة   ((  : بملدة   -

تأسييها. 
بدكتب  تم  بلقانوني  بإليدبع   -
بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 
باكامير  تحت لقم       7223) بتاليخ 

24 نوفد 29299.
 SOUSS MULTI» سجلت شركة -
 TRAVAUX SOMUTRA» SARL
باكامير تحت لقم        بلتجالي  بالسجل 

45173بتاليخ 24 نوفد 9 2929. 
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OZA NEGOCE
إعالن  تأ سيس شركة

بكتوار   23 عرفي  عقد  بدقت�صى 
2929, تم تأسيس شركة باملوبصفات 

بلتال ة :
   :OZA NEGOCEبلتيد ة

بملقر بالجتداعي :زنقة أهل  بلش خ 
محدد بلغظف طانطان.

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 
ميؤول ة محدومة بشريك وح د.

وشربء  ب ع   : بالجتداعي  بلهدف 
جد ع بلغذبئ ة بالتقي ط.

بملدة: تيعة وتيعون سنة .
لهم  م   199.999  : بملال  بلرأس 
حصة بجتداع ة   1  999 إلى  مقيم 
من فئة 199 ملهم للوبحدة  مدلوكة 

بوزمو  بلي د:  ف  طر  من  كاملة 

عبدهللا. 

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د : بوزمو عبدهللا عنوبنه لقم 
92 زنقة بالمام بلجزولي طانطان.

بلتي ي9 : 

-بلي د: بوزمو عبدهللا .

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  -تم 

بالبتدبئ ة  بطانطان تحت لقم : 8)6 

وبلتق  د بالسجل بلتجالي تحت لقم  

5613 بتاليخ  )1 نوفد 9 2929    .

339 P

مكتـــب حيابــات بكامير فييك

  ش. م.م.

   بلهاتف/ بلفاكس : 95 28-28-47-57

  VALINAG 
  SARL

لأسدالها : 199.999.99 ملهم

إعالن بتأسيس شركة
 بتاليخ  29 يول و 2929 وادوجب 

ذبت  شركة  تأسيت  عرفي  عقد 

بسم  تحت  بملحدومة  بمليؤول ة 

. VALINAG  SARL

- هدفها:    

بلنفايات  تدوير  وبعامة  ببتكال 

وبملنتجات بملشت9كة.                                                 

- بلعنوبن بلتجالي :بلوك �صي لقم 

215 بسكا تكوين بكامير.    
 - لأسدالها : 100.000,00  ملهم 

كل  ق دة  حصة   1999 إلى  موزعة 

موزعة كدا  ملبهم،    199.99 حصة 

يلي:

بلحبيب بيت عدي899 حصة.

حنان بيت عدي 199 حصة.

بسداء بالطرش 199 حصة.

تي ي9 بلشركة : تم تع ين بلي دة 

للشركة  ميي9ة  بالطرش  بسداء 

كامل  تخويلها  مع  غي9 محدومة  ملدة 

بلصالح ات حيب بلقانون بالسا�صي 

للشركة.

تاليخ  من  سنة   ((  : بملدة   -

تأسييها .

بدكتب  تم  بلقانوني  بإليدبع   -

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 

 6 5231) بتاليخ  باكامير  تحت لقم  

أغيطس2929.

 VALINAG شركة  سجلت   -

باكامير  بلتجالي  بالسجل    SARL

تحت لقم43761  بتاليخ 6 أغيطس 

  . 2929

340 P

KAMEL INVEST
بلعنوبن : بيمي ومبل جداعة بلتامري 

نوبحي أكامير

تأسيس
تحت  عرفي  عقد  بدقت�صى 

بتاليخ  مؤلخ  بلشخ�صي  بالمضاء 

بملصامقة  تدت   ،2929 نوفد 9   13

ذبت  لشركة  بألسا�صي  بلقانون  على 

بلخصائص بلتال ة :

 KAMEL  : بلقانون ة  بلتيد ة 

.INVEST

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

ميؤول ة محدومة بشريك وح د.

بملقر بالجتداعي : بيمي ومبل جداعة 

بلتامري نوبحي أكامير.

بستغالل   : بالجتداعي  بلغرض 

وبملحالت  بملؤسيات  وتي ي9 

م دبن  في  تنشط  بلتي  بلتجالية 

بملطعدة، بستغالل وتي ي9 بلفنامق، 

بلي اح ة  بالقامات  بإليوبء،  مول 

بلحفالت  تدويل  بلحفالت،  وقاعات 

تقديم  بلعامة،  بلتجالة  وبألحدبث، 

بلطعام بلجداعي للدؤسيات بلعامة 

وبلخاصة، بالستي9بم وبلتصدير.

بملعامالت  جد ع  عامة  واصفة 

وبملبامالت بلتجالية بلتي من شأنها أن 

تنمي وتوسع من نشاط بلشركة.

حدم   : بالجتداعي  بلرأسدال 

مدفوعة  كلها  ملهم   199.999 في 

 1999 ومحرلة بالكامل ومقيدة إلى 

ملهم   199 بق دة  بجتداع ة  حصة 

للدياهم  وكلها  بلوبحدة  للحصة 

محدد  بلي د  بلوح د  وبلشريك 

حناف.



عدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929)الجريدة الرسمية   16946

تم تع ين بلي د محدد   : بلتي ي9 
حناف ميي9ب وح دب للشركة ملدة غي9 

محدومة.
من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 
تسج ل بلشركة في بلسجل بلتجالي 

باملحكدة بلتجالية بأكامير.
من  تبتدئ   : بالجتداع ة  بلينة 
مسيد 9 من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.
بأللااح  من   %5 تخصم   : بأللااح 
وبلباقي  بلقانوني  بالحت اط  لتأسيس 
بلجدع ة  تصرف  تحت  يوضع 

بلعدوم ة للشركة.
بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 
 ،2929 نوفد 9   24 بتاليخ  بأكامير 
وبملسجلة   ،(7249 بلرقم  تحت 
لقم  بلتحل لي  بلتجالي  بالسجل 

.45187
للنشر وبلب ان

بمليي9

341 P

 STE DE CHAUDRONNERIE
ET DE MENUISERIE 

DU SUD
شركة محدومة بمليؤول ة
لبسدالها : 19.999 ملهم

بلوك 7، تجزئة لقم 4815، زنقة 1، 
لقم 13 بلحي بملحددي، أكامير

تأسيس
بدقت�صى بلقانون بألسا�صي بملؤلخ 
تم  بأكامير   2929 أكتوار   29 ب 
بمليؤول ة  محدومة  شركة  تأسيس 

صفاتها كدا يلي :
 STE DE  : بلتيد ة 
 CHAUDRONNERIE ET DE

.MENUISERIE DU SUD
تلح م  أشغال  مختلف   : بلهدف 

بملعامن وبلنجالة بملعدن ة.
بملتاجرة،  بملختلفة،  بألشغال 

بالستي9بم وبلتصدير.
تجزئة   7 بلوك   : بملقر بالجتداعي 
بلحي   13 لقم   ،1 زنقة   ،4815 لقم 

بملحددي، أكامير.

بلرأسدال : 19.999 ملهم مقيدة 
ملهم   199 بق دة  حصة   199 إلى 
كدا  بلشركاء  على  موزعة  للوبحدة 

يلي :
 59 مصطفى  بلزاي9ي  بلي د 

حصة.
بلي دة أغ ام نزهة 59 حصة.

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 
بلتسج ل بالسجل بلتجالي باستثناء 

حالة بلتدديد أو بلفسخ بمليبق.
من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة.
بلزاي9ي  بلي د  عين   : بلتي ي9 
غي9  ملدة  للشركة  ميي9ب  مصطفى 

محدومة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نوفد 9   2 بتاليخ  بأكامير  بلتجالية 

2929، تحت لقم 23)6).
342 P

 QUAINCAILLERIE DE   شركة
LA PECHE

محدومة بمليؤول ة ش.و
- بلزيامة في لبسدال بلشركة
  بلتوق ع بإلمبلي  وبلبنكي

 28 بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
شريك  قرل  باكامير,   2929 يول و 
 QUAINCAILLERIE DE LA شركة 

PECHE ما يلي:
من  بلشركة  لأسدال  زيامة   
ب2.412.004,00  300.000,00م.م 

م.م ل صبح 2.712.004,00م.م.
بلشركة  لأسدال  في  تخف ض 
ل صبح  م.م   1.212.004,00 بدبلغ 

1.500.000,00م.م. 
و  بالمبلي  بلـــتـــوقـــ ـــع  حق  إسنام 
حــيــ ــن   بلـــيــ ــد   لـــفــائـــدة   بلـــبـــنــكــي 

كــبــــدبنـــي.
من بلقانون   7,  6 تغ ي9 بلبندين  

بالسا�صي.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  باليدبع 
بلضبط  بكتابة  بلقانوني 
بتاليخ باكامير  بلتجالية   باملحكدة 
 13 نوفد 29299  تحت لقم  7196).

للخالصة وبلتذكي9   

343 P

 UNIVERS شركة
 PROFESSIONNELLE DE

 BATIMENTS ET TRAVAUX
 *PUBLICS *UPBTP

ش.م.م
  بدقت�صى عقد عرفي بتاليخ     18 
يون و 2929  بأكامير قرل شركاء شركة     
 UNIVERS PROFESSIONNELLE
 DE BATIMENTS ET TRAVAUX

PUBLICS *UPBTP*  ما يلي :
بلــقــانــون  مــن   1( بلــدــامة  بلـــغـــاء 

بألســـاسـي.
بلشركة   لبسدال  في  زيامة 
ب  100.000,00ملهم  من 
ل صبح   , 1.700.000,00ملهم 

1.800.000,00 ملهم.
من  و97     96 بلبندين    تغ ي9 

بلقانون بالسا�صي  للشركة .
بإليدبع  تم   : بلقانوني  باليدبع 
باملحكدة  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 
نوفد 29299   13 بأكامير   بلتجالية 

تحت لقم  7199).
للخالصة وبلتذكي9   

344 P

شركة اغ ا ن اش كول
   ش.م.م بشريك وح د

برأسدال قدله:199.999ملهم
شقة لقم 1 بلطابق بألول بقعة  

6)18 منطقة بمليي9ة عدالة لبنينو 
شالع بلحين بألول بلدب لة بكامير 
بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 
 12  : بتاليخ  بملنعقد  بالستثنائي 
بملصامقة  تدت   ، نوفد 29299 

باإلجداع على بملقت9حات برت ة :
تفويت  بلحصص بالجتداع ة   1-
مصطفى  ميدول  بلي د  :قام 
بتفويت   للشركة  بلوح د  بلشريك 
بلبالغة  بالجتداع ة  حصصه  جد ع 

)1999 حصة ) إلى :
 599 مروبن)  بالكريني  بليامة 

حصة).
ولحدويني بلحيين ) 599 حصة).

ميدول  بلي د  وبنسحاب 
مصطفى من بلشركة .

ميدول  بلي د  -2بستقالة 

مصطفى من منصبه كديي9 للشركة 

مروبن  بالكريني  بلي دين   وتع ين 

ولحدويني بلحيين ميي9ين جديدين 

للشركة وذلك ملدة غي9 محدومة.

مخولة  بالجتداعي  بالمضاء    3-

.أما في ما يخص  للي دين بمليي9ين 

بلتوق ع بلبنكي فهو مزموج ح ث سعوم 

ولحدويني  مروبن  بالكريني  من  لكل 

بلحيين وذلك ملدة غي9 محدمة.

ش.م.م   من  بلشركة  تحويل   4-

بشريك وح د بلى ش.م.م. 

-5 تحديث بلقوبنين.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  ثم 

 24 بتاليخ  باكامير  بلتجالية 

 : لقم  عدم  تحت  نوفد 29299  

.(7236/2929
مقتطف قصد بالشهال

345 P

 STE AZ TOP IMPORT
  SARL

    ش.َم.م

 لأسدالها : 199999   ملهم
زنقة 811 لقم 58 بلدشي9ة بلجهامية 

بلدشي9ة بلجهامية

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

  2929 نوفد 9   2 بتاليخ  بالستثنائي  

أعاله  بملذكولة  بلشركة  شركاء  قرل 

مايلي :

يوسف  حدلوش  بلي د  تفويت 

بلبالغ  بلشركة  في  حصصه  لكل 

ببخال  للي د  حصة   339 عدمها 

حين .

 تفويت بلي د بلكربك حين لكل 

عدمها  بلبالغ  بلشركة  في  حصصه 

339 حصة للي د ببخال حين.

ببخال   بلي د  يصبح  واذلك 

حين مالكا لجد ع بلحصص بلبالغ 

عدمها 1999 حصة و يصبح بلشكل 

بلقانوني للشركة هو: شركة محدومة 

بمليؤول ة  بشريك وح د.

وبستي9بم  تصدير  نشاط  إضافة 

بالموبت باللكت9ون ة بجد ع بنوبعها.
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باليدبع  تم   : بلقانوني    باليدبع 
بلقانوني باملحكدة بالبتدبئ ة إنزكان 
لقم  تحت  نوفد 29299   24 بتاليخ 

.   2962
346 P  

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°91 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 96.11.82.46.25
FIX : 05.28.23.28.68 

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE 78 CAR
 11 بتاليخ  بدقت�صى عقد عرفي  

نوفد 29299، تم إقربل ما يلي:
بلي د  حصة من    599 -تفويت 
كريم بلجوهري بلى بلي د يوسف بن 

يزي.
-  تغ ي9 بلصفة بلقانون ة للشركة.
مربم  بيت  ويا  بلي د  تع ين   -

كديي9 للشركة.
- بلتوق ع للي د كريم بلجوهري. 

باملحكدة  تم  بلقانوني  بإليدبع   -
نوفد 9  بتاليخ17  بأكامير  بلتجالية  

2929  تحت   لقم 7132) .      
347 P

  ABARAZ  AUTO شركة
    SARL

 أبــــربز أوطـــو ش.م.م
بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 
لشركة أبـــــربز أوطـــــــو ش.م.م بتاليخ 15 
أكتوار 2929 و بعد بالستداع وقربءة 
بملحضر, تقرل ما يلي  :                                                                                                                                     
599 حصة من أصل  تفويت    - أ 
كانت  بلتي  للشركة  حصة    1999
عي�صى  بن  أسعد  بلي د  ملك ة  في 
بلضويو  عدام  بليامةبلي دبن  بلى 
بدلك  ل صبحا  بلضويو,  وعامل 

شركاء للشركة.
عثدان بلضويو259 حصة.

 عدر بلضويو259 حصة.
عدام بلضويو259 حصة.
عامل بلضويو259 حصة.

ب - بستقالة بلي د ياسين بندبوم 
و تع ين  من منصبه كديي9 للشركة, 
بلي د عثدان بلضويو ميي9ب وح دب 

للشركة.
تفويض جد ع بلصالح ات    - ج 
بالشركة  بملتعلقة  وبالمضاءبت 

للي د عثدان بلضويو.
بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 
تحت   2929 نون 9   1( باكامير بتاليخ 

لقم 7152) .
بلخالصة وبلتذكي9: 

348 P

 AGRILEG MAROCشركة
ش.م.م

لأسدالها : 199.999.99 ملهم
بملقر بالجتداعي: عدالةلقم 29 

مبلبليعامة،شقة لقم4،بلطابق 
بألول،حي أملبل ت كوين أكامير
تفويت بلحصص بالجتداع ة

 وتع ين ميي9 جديد
بلجدع  محضر  بدوجب 
يوم  بملنعقد  بالستثنائي  بلعام 
يوم  وبملسجل  نوفد 29299   17
شركاء  قرل  نوفد 29299   1(
شركة»AGRILEG MAROC» ش.م.م 

مايلي: 
بجتداع ة  حصة   333 •تفويت 

على بلشكل بلتالي:
حصة بلتي في ملك بلي د   -166
 MUNOZ SABATER JUAN
ANTONIO، لفائدة بلي د بلح وني 
بلتعريف  لبطاقة  حامل  إسداع ل 

.D725(8( لقم
حصة بلتي في ملك بلي د   -167
أم لك جامع، لفائدة بلي د بلح وني 
بلتعريف  لبطاقة  حامل  إسداع ل 

.D725(8( لقم
 MUNOZ بلي د  •بستقالة 
 SABATER JUAN ANTONIO
من  جامع  أم لك  وبلي د 
للشركة  كديي9ين  منصبهدا 
 MUNOZ بلي د  وتع ين 
SABATER JUAN ANTONIO

 AGRILEG«للشركة وح دب  ميي9ب 
MAROC»ش.م.م ملدة غي9 محدومة.

تغ ي9 بلفصولين  6و8 من بلقانون 

بألسا�صي:

 MUNOZ SABATER -بلي د 

 JUAN ANTONIO 33.400,00

ملهم  334 حصة بجتداع ة.

 33.300,00 -بلي د أم لك جامع 

ملهم  333 حصة بجتداع ة.

إسداع ل  بلح وني  -بلي د 

حصة   333 ملهم    33.400,00

بجتداع ة.
بلقانون  من  بلفصل)1  تغ ي9 

بألسا�صي.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بأكامير  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت  نوفد 29299   24 يوم 

.(7222
بدثابة مقتطف وا ان

349 P

  AMALUX EQUIPEMENT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة ذبت 

بلشريك وح د 

بملوبفقة على تفويت بلحصص 
بالجتداع ة

 وتحويل مقر بلشركة
 و تع  ـن مي ـر بلشركـة

بتاليخ  عرفي  عقد  -بدقت�صى    I

لشركة   قرل شركاء  أكتوار2929   1(

شركة     AMALUX EQUIPEMENT

بلكائن  بملحدومة   بمليؤول ة  ذبت 

مقرها بإلجتداعي  بشالع  مكة عدالة 

بليير لقم 129 شقة 2 بلع ون مايلـــــي :

 19.999 تفويت  بملوبفقة على    -

بلي د  من طرف  حصة بجتداع ة  

بلي د   لفائدة  مبالك  بمو�صى 

عيياوي عبد بلقامل.

بلي د  بقربل  على  -بملوبفقة 

وح د  شريك  بلقامل  عبد  عيياوي 

بالشركــة.

عبد  عيياوي  بلي د  تع ين   -

غي9  ملدة  للشركــة  مي ـر  بلقامل 

إلى   ف نيب   بلتوق ع  أما  محدمة٫ 

بلي د عيياوي عبد بلقامل.

بمو�صى  مبالك  بلي د  بستقالة   -

من منصبه كديي9 للشركة.

- تحويل بملقر بالجتداعي من شالع  

شقة   129 لقم  بليير  عدالة  مكة 

حي بلوحدة   538 بلى لقم  بلع ون   2

بلجزء بلثاني  بلع ون.

- تنق ح بلقانــون بألسا�صي للشركة  

تبعا لهذه بلتغ ي9بت.

 -II تم بإليدبع بلقانوني لدى كتابة 

بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بالع ون 

لقم  تحت  نوفد 29299    12 بتاليخ 

 .2711
من أجل بإليدبع وبلنشر

عن بمليي9

350 P

مكتب بلحيابات بلجزيرة

شركة ديجيمونتال 
لأس مالها : 199.999 ملهم

بملقر بإلجتداعي : بقامة بفوم عدالة 

22 شقة 9)2 بمل 2 بنيركاو أكامير

إعالن عن ب ع حصص
مؤلخ  عرفي  عقد  1.بدقت�صى 

فوت   ،2929 نوفد 9   12 بتاليخ 

599 حصة  بلي د هشام نايت زالي 

من بلحصص بلتي يدلكها في شركة 

بوليش  بلي د  لصالح  ميج دونتال 

أحدد )599 حصة).

بلعام  بلجدع  2.بدقت�صى 

شركة  لشركاء  بالستثنائي 

نون 9   12 ميج دونتال بملؤلخ بتاليخ 

2929، تقرل ما يلي:

بلحصص  تفويت  على  بملصامقة 

بلتي يدلكها بلي د هشام نايت زالي 

لصالح بلي د بوليش أحدد.

تع ين بوليش أحدد كديي9 ثاني 

لشركة ميج دونتال بلى جانب بلي د 

بلنزيه بيدن ملدة غي9 محدومة.

تعديل كل من بلفصول 6،7 و15 

من بلقانون بألسا�صي للشركة.

بلجديد  بألسا�صي  بلقانون  تبني 

للشركة.



عدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929)الجريدة الرسمية   16948

لقد تم بإليدبع بلقانوني لدى   .3

بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  كتابة 

بأكامير بتاليخ 23 نوفد 29299 تحت 

لقم 7217).

351 P

  BCI2D     

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة ذبت 

بلشريك وح د 

بملوبفقة على تفويت بلحصص 
بالجتداع ة

بتاليخ  عرفي  عقد  I-بدقت�صى 

لشركة   شركاء  قرل   2929 يناير   6

بمليؤول ة  ذبت  شركة   BCI2D

بملحدومة ذبت بلشريك وح د  بلكائن 

مقرها بإلجتداعي  ببلوك بوجدول لقم 

65 بلتدديد بلدب لة بكامير  مايلـــــي :

- بملوبفقة على  تفويت 349 حصة 

من طرف بلي د حربك  بجتداع ة  

عبد هللا   لفائدة بلي د  سومان  عبد 

بلعزيز.

- بملوبفقة على  تفويت 339 حصة 

بساط  من طرف بلي د   بجتداع ة  

محدد    لفائدة بلي د  سومان  عبد 

بلعزيز.

-بملوبفقة على بقربل بلي د  سومان  

عبد بلعزيز شريك وح د بالشركــة.

- تع ين بلي د سومان  عبد بلعزيز 

أما  مي ـر للشركــة ملدة غي9 محدمة٫ 

إلى  بلي د سومان   بلتوق ع ف نيب  

عبد بلعزيز.

- تنق ح بلقانــون بألسا�صي للشركة  

تبعا لهذه بلتغ ي9بت.

-II تم بإليدبع بلقانوني لدى كتابة 

بلضبط بلتجالية باكامير  بتاليخ  12 

نوفد 29299  تحت لقم 2711. 
              من أجل بإليدبع  وبلنشر

عن بمليي9

352 P

هولدينك صحارى تيكنا
بمللقبة ب «هولصات ك»

شـركـة مجهولة بالسم

لأسدالها بالجتداعي:43.653.600,00  

ملهم

بملقر بالجتداعي  : ساحة بئ9 بنزلبن 
سوق بلجاج لقم 18 بلــعـــ ــون

I.بدقـتـ�صى محضربجتداع مجلس 

 ،2929 مالس   28 بالمبلة بلـدؤلخ ب 

بتفق على مايلي:

يدتلكها  بلتي  سهم   29.999 هبة 

ببنته  لفائدة  بوع دة  بحدد  بلي د 

مريم بوع دة.

يدتلكها  بلتي  سهم   2.999 هبة 

لفائدة  بوع دة  بلي د محدد سالم 

ببنه بسداع ل بوع دة.

باملحكدة  بلـقانـونـي  بإليدبع  II.ثـم 

بالبتدبئ ةبالع ون بتـاليـخ  11 نوفد 9 

2929 تحـت لقـم 2798/2929.
قـــصــد بلـــنــشـــر

353 P

 MOFALI TRANS SARL  شركة
 ش.م.م. 

بلتعريف بملوحد للدقاوالت 

   9922531((999987

ب ع بلحصص
لشركاء  بلعام  بلجدع  بدقت�صى 

 MOFALI TRANS SARL بلشركة  

ش.م.م بملنعقد يوم 13 نوفد 29299 

نوفد 29299    1( بتاليخ  وبملسجل 

لأسدالها     RE: 74771 عدم 

100.000,00 ملهم مقرها بالجتداعي 

موبل تدوبلت بكلو تيزنيت. 

  قرل بلشركاء ما يلي: 

-1. باع بلي د بيوب ح ان مجدوع 

حصصه بالجتداع ة وبلتي تبلغ 59%  

للي د علي بوبها.
كوبملق  لحين  بلي د  -باع 

وبلتي  بالجتداع ة  حصصه  مجدوع 

تبلغ %59 للي د علي بوبها.

على  بلحصص  تقي م  ل صبح 

بلشكل بلتالي: علي بوبها 199%. 

-2تح ين بلقانون بالسا�صي. 

تم إيدبع بمللف بلقانوني بدكتب 

بالبتدبئ ة  بملحكدة  لدى  بلضبط 

 24 بتاليخ    756 تيزنيت تحت عدم   

نوفد 29299.

354 P

 MYOM NEGOCE شركة
ش.م.م

لأسدالها : 199.999.99 ملهم

بملقر بالجتداعي:لقم )9 بلوك L حي 

بلهدى أكامير

تفويت بلحصص بالجتداع ة
 وتع ين ميي9 جديد

بلعام  بلجدع  محضر  بدوجب 

 26 يوم  بملنعقد  بالستثنائي 

 17 يوم  وبملسجل  أكتوار2929 

شركة شركاء  قرل  نوفد 29299 

MYOM NEGOCE ش.م.م مايلي: 

تفويت 759 حصة بجتداع ة على 

بلشكل بلتالي:

بلي د  ملك  في  بلتي  حصة   259

بلي د  لفائدة  مصطفى،  ميدال 

ميدال يوسف.

حصة بلتي في ملك بلي د   -250

بلي د  لفائدة  بملصطفى،  جدل 

ميدال يوسف.

حصة بلتي في ملك بلي د   -250

بلي د  لفائدة  عثدان،  ياتاساي 

ميدال يوسف.

ياتاساي  بلي د  بستقالة 

مصطفى  ميدال  وبلي د  عثدان 

للشركة  كديي9ين  منصبهدا  من 

يوسف  ميدال  بلي د  وتع ين 

 MYOM«للشركة جديدب  ميي9ب 

NEGOCE»ش.م.م ملدة غي9 محدومة.
6 و8 من بلقانون  تغ ي9 بلفصلين 

بألسا�صي.

يوسف  ميدال  -بلي د 

حصة   1999 ملهم    100.000,00

بجتداع ة: 
بلقانون  من   1( بلفصل  تغ ي9 

بألسا�صي.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بأكامير  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت  نوفد 29299   24 يوم 

.(7221
بدثابة مقتطف وا ان 

355 P

 NORTHWORD  شركة
ش. م. م

 Société NORTHWORD   

S.A.R.L

ب ع حصص
بدقت�صى محضربلجدع ة بلعامة 

بالستثنائ ة  تقرل ما يلي  : 

-1بملصامقة على ب ع بليامة : 

بلحد د  وعبد  صديق  محدد 

ملجدوع  صديق  وسع دة  صديق 

لبسدال  في  يدلكونها  بلتي  بلحصص 

  Société NORTHWORD شركة 

وهي 1999  حصة  بق دة  199   ملهم 

مجدوعه  ما  بي  بلوبحدة  للحصة 

100.000,00 ملهم  

للي د بلحيين لبل�صي  .
- لأسدال بلشركة : يتكون  لأسدال 

بلشركة من 1999 حصة بق دة 199 

ملهم لكل حصة مدلوكة كدا يلي:

1999حصة 199.999.99 ملهم . 

تم بيدبع بمللف بلقانوني للشركة 

لدى بملحكدة بلتجالية بأكامير تحت 
لقم382)8 . بتاليخ 28 يناير2929 .

356 P

  SUPERIOR CAR
     SARL

شركة ســـــواي9يـــــول كـــــــال ش.م.م

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

لشركة ســـــواي9يــــول كـــــــال ش.م.م بتاليخ 

بالستداع  بعد  و   2929 نون 9   94

وقربءة بملحضر, تقرل ما يلي     :                                                                                                                                   

حصة من   5599 تم تفويت    - أ 

بلتي  للشركة  حصة   11999 أصل 

بلى  تدلكها بلي دة جد عة بللح اني 

بلي د ياسين بلشعال, ل صبح بدلك 

شريكا للشركة.
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جد عة بللح اني5599 حصة.
ياسين بلشعال5599 حصة   .

حنان  بلي دة  ب-بستقالة 
بشه بة من منصبها كديي9ة للشركة, 
بللح اني  جد عة  بلي دة  وتع ين 

ميي9ة وح دة للشركة.
بلصالح ات  جد ع  تفويض   - ج 
بالشركة  بملتعلقة  وبالمضاءبت 

للي دة جد عة بللح اني.
بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 
باكامير بتاليخ )1 نوفد 9 2929 تحت 

لقم 7151) .
بلخالصة وبلتذكي9

357 P

C.A CONSEIL
 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE
 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626
 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 SOCIETE QUALITY SEA  
PRODUCT

 SARL 
MODIFICATION

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 
ثم  أغيطس2929   24 في  بملنعقد 
بشركة   تغ ي9بت  بحدبت  بدوجبه 
شركة   QUALITY SEA PRODUCT
لأسدالها  محدومة  ميؤول ة  ذبت 
999.99 199 ملهم  ح ت قرل مايلي :
مدلوكة  حصة   5294 تفويت 
لصالح    ERMES SARL لشركة 
ببربه م وسوبكي  بلي دبن بض اضو 

سدي9 2692 حصة لكل منهدا. 
 SALVATORE بلي د  بستقالة 

GERLI من منصب تيي9 بلشركة.
ببربه م  بض اضو  بلي د  تع ين 
ميي9ين  سدي9  سوبكي  وبلي د 

للشركة .
تح ين بلقانون بألسا�صي للشركة.              
بلقانوني باملحكدة  بال يدبع   -ثم  
نوفد 29299    11 بلتجالية باكامير في 

تحث   لقم  7957).   
358 P

   Société    RAMOYA  TRANS
SARL

au capital de : 100.000,00 DHS 
  Siège sociale : N°05, SOUK

 HED REGGADA OULED JERRAR
 – TIZNIT

ب ع بلحصص بالجتداع ة للشركة
بلجدع ة  بجتداع  على  بناءب 
للشركة  بلعامية  غي9  بلعدوم ة 
 26 بتاليخ  وبملنعقد  بملذكولة أعاله، 
   19 بتاليخ  وبملسجل  أكتوار2929، 
تقرل   ،7126 2929 تحت عدم  نون 9 

ما يلي:
-ب ع  جد ع بلحصص بالجتداع ة 
من بلي د بمعي�صى علي)399  حصة) 
سع د  بلحنا  بيت  بلي د  لفائدة 

بق دة 39.999.99 ملهم.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 23 بتاليخ  بتيزنيت  بالبتدبئ ة 

نوفد 29299  تحت عدم 754.
359 P

شــركة ولياف إموبيليي 
ش.م.م

SOCIETE WALIAF IMMOBILIER 
 sarl 

لأس مالها : 199.999 ملهم
بملقر بالجتداعي: تجزئة لقم 4)33 
محل تجالي لقم 1 بلحي بملحددي 

أݣامير
مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى   1-
فوت  2929م،  نوفد 9   12 بتاليخ 
بلتي  حصة   599 محدد  أفا  بلي د 
إموا ليي   ول اف  شـــركة   في  يدلكها 

لصالح بلي د بلوبلي بمليس.
بلعام  بلجدع  -2بدقت�صى 
ول اف  شركة  لشركاء  بالستثنائي 
 12 » ش.م.م بملؤلخ بتاليخ  إموا ليي 

نون 9 2929م ، تقرل ما يلي:
-بملصامقة على تفويت بلحصص 
بلتي يدلكها  بلي د أفا محدد لصالح 

بلي د بلوبلي بمليس.
من  محدد  أفا  بلي د  -بستقالة 
بلتي ي9 و تع ين بلي د بلوبلي بمليس 
غي9  ملدة  للشركة  وح دب  ميي9ب 

محدومة.

وبلبنكي  بالجتداعي  -بلتوق ع 

بلوح د باسم بلشركة للي د بلوبلي 

بمليس.

 16 6، 7،14 و  -تعديل بلفصول  

من بلقانون بألسا�صي للشركة.

بلجديد  بألسا�صي  بلقانون  -تبني 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  للشركة 

بالشريك بلوح د»  ول اف إموا ليي ».

لقد تم بإليدبع بلقانوني لدى   3-

 1( بملحكدة بلتجالية بأڭامير بتاليخ 

نوفد 29299م تحت لقم: 7169).

360 P

 SYMPHONIE BEAUTE 
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدمة 

بشريك وبحد
لأسدالها : 90.000,00 ملهم

بملقر بالجتداعي : عدالة بفربن 

بلطابق بالول لقم 519 و 595 شالع 

بملقاومة بكامير

بلسجل بلتجالي : 36151 - بكامير

بدقت�صى محضر بلجدع ة بلعامة 
بالستثنائ ة بتاليخ 3 يناير2929 تقرل 

ما يلي : 

بلي دة  ب ع  على  -1بملصامقة 

ما  موتيناندوكو  لييالن  بن يس 

مجدوعه 765 حصة للي دة عائشة 

ط فولي.

بلي د  ب ع  على  -2بملصامقة 

بي9تربن  وبن بوكن مالي ج ل ت ما 

مجدوعه 135 حصة للي دة عائشة 

ط فولي.

-3بستقالة بمليي9ة بلي دة بن يس 
لييالن موتيناندوكو، وتع ين بلي دة 

وح دة  ميي9ة  ط فولي  عائشة 

للشركة ملدة غي9 محدمة.

-4تغ ي9 بلشكل بلقانوني للشركة 

بملحدمة  بمليؤول ة  ذبت  شركة  من 

بملحدمة  بمليؤول ة  ذبت  شركة  بلى 

بشريك وبحد.

تم بيدبع بمللف بلقانوني للشركة 

لدى بملحكدة بلتجالية ألكامير بتاليخ 

17 نوفد 29299 تحت لقم 71417).

361 P

 STE BELKA TERROIR

 SARL

شركة محدومة بمليؤول ة 

 لأسدالها : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي:  شالع بونعدان لقم 

17 حي بليالم  بكامير

بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى   

مياهدو  قرل  ثم  أكتوار2929   1(

بلشركة ما يلي :

بمليبقة  وبلتصف ة  بلحل   –  1

للشركة.

ببن  حين  بلي د  تع ين   2-

بلقا�صي كدصف ة للشركة.  

كدكان  بلشركة  مقر  -3إتخام 

للتصف ة. 

بإليدبع  تم  بلقانوني  -بإليدبع 

لدى  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

بملحكدة بلتجالية الكامير  تحت لقم   

)795) بتاليخ 11 نوفد 29299.                                                        

362 P

 FST SOLUTIONS

    SARL 

 شركة بف بس تي سولوس ون 

ش.م.م

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

لشركة بف بس تي سولوس ون ش.م.م 

بتاليخ )1 أكتو بر2929 وبعد بالستداع 

و قربءة بملحضر, تقرل ما   يلي:

أ -  بلحل بمليبق للشركة.

تع ين بلي د أوعدي طالل   - ب 

كدصفي للشركة.

في  بلتصف ة  مقر  تحديد   - ج 

تجزئة   - نوع �صي   72 بلتالي  بلعنوبن 

تدديد بلدب لة  - 89999 أكامير.

بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 

باكامير بتاليخ 23 نوفد 9 2929 تحت 

لقم 6)14 .
بلخالصة وبلتذكي9: 

363 P
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°91 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 96.11.82.46.25

FIX : 05.28.23.28.68 

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE K&F RENT A CARS
 27 بتاليخ  بدقت�صى عقد عرفي  

أكتوار2929، تم إقربل ما يلي:
-  تيب ق تصف ة بلشركة .

باتربح  فوزية  بلي دة  تع ين   -
كدصف ة للشركة .

كدقر  بلشركة  مقر  -بتخاذ 
للتصف ة.    

-بإليدبع بلقانوني تم باملحكدة    
 1( بتاليخ  ترومبنت  بالبتدبئ ة 

يون و2929 تحت لقم1488 . 
364 P

  STE  PATISSERIE TAFALA
SARL

-  1 بـدـوجـب محضر  قربل بلشركاء 
بـتـاليـخ     5 نوفد 9 2929 نوفد 9 تقرل 

ما يلي: 
 حل ميبق للشركة.

مالوش  مل كة  بلي دة  تع ين 
مقر  وتحديد  للشركة  كدصف ة 

بلشركة كدقر للتصف ة.
2- وقد تم بإليدبع بلقانوني بكتابة 
بلضبط لدى ه ئة بملحكدة بلتجالية 
 24 بتاليخ   (7244 بكامير تحت لقم 

نوفد 29299.
من بجل بلنسخة وبلب ان 

365 P

 STE ESCOMPTE

SARL

COMPTABLE AGREE

 IMM MASROUR AV HASSAN  II 4

BIOUGRA

 Société PEINTRE  شركة
 OUSSI

 sarl
ش. م. م

حل بلشركة قبل بألوبن 
بدقت�صى محضر بلجدع ة بلعامة 
بالستثنائ ة بتاليخ 23 نوفد 29299 .

 STE لشركة  بألوبن  قبل  حل   1-

بيبب   PEINTRE OUSSI SARL

بلصعواات بملال ة.

 ويعت 9 بلي د محدد أو�صي حامل 

JB  1125(6 لقم  بلوطن ة  للبطاقة 

بملصفي.

يتم تع ين مكان بلتصف ة في مقر 

بعدي9ة  بيت  بو ريب  موبل  بلشركة: 

بشتوكة بيت باها. 

بلقانوني  بمللف  إيدبع  تم   2-

بالبتدبئ ة  بملحكدة  لدى  للشركة 

 24 بتاليخ    2934 النزكان تحت لقم 

نوفد 29299.

366 P

Siège social : HAY MOWADAFIN BLOC 

E NR 19( AIT IAZZA TAROUDANT

Tél/ 0666419126

DISSOLUTION

STE ODA SOUS 
SNC

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

أكتوار   19 في  بملنعقد  بلعامي  بلغي9 

)291 تم بدوجبه :

في  ووضعها  للشركة  نهائي  حل 

تصف ة.

بلصدد  عبد  غ طريف  تع ين 

مصف ة للشركة.

 HAY في  بلتصف ة  مقر  تثب ت 

 MOWADAFIN BLOC E NR 19(

.AIT IAZZA TAROUDANT

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بتالومبنت بتاليخ 13 نوفد 9 

2929 تحث لقم 1466.

367 P

S.P.S TRANS شركة
ش.م.م 

بملقر بالجتداعي : بلوك 4 لقم 189 
حي بلعرب بزلو بيت ملول

لقم بلسجل بلتجالي : 12733 

بنزكان

بملنعقدة  بلعامة  بلجدع ة  قرلت 

بتاليخ 27 أكتوار 2929 مايلي : 

بملوبفقة على حيابات بلتصف ة.

إبربء ذمة بملصفي.

إغالق بلتصف ة.

بإليدبع بلقانوني : تم لدى بملحكدة 

بالبتدبئ ة بانزكان، بتاليخ 29 نوفد 9 

2929، تحت لقم 74)1.

368 P

STE ZRI TRANS

SARL

بلحل بملبكر  لشركة
بتاليخ عرفي  عقد   بدقت�صى 

بلشركاء  قرل   2929 نوفد 9   16

بلشركة مايلي :

بلحل بملبكر وتصف ة بلشركة.

تعين بلي د عبد هللا زمي كدصفي 

للشركة.

تم تعين مقر بلتصف ة بحي حدام 

بو عدي زنقة ماسة شتوكة بيت باها.

بإليدبع بلقانوني : تم بإليدبع لدى 

بتاليخ بانزكان  بالبتدبئ ة   بملحكدة 

24 نوفد 9 2929 تحت لقم 2966.

369 P

 NAJD AGADIR CENTRE

PRIVEE

 SARL

للجدع  بلعرفي  بلعقد  بدقت�صى 

بلعام بلعامي بملؤلخ بتاليخ 2 نوفد 9 

2929 قرل بلشركاء مايلي :

تصف ة ميبقة للشركة.

بملغالي  هشام  بلي د  تع ين 

موارض للق ام بإجربءبت بلتصف ة.

تحديد مقر بلتصف ة في بلعنوبن 

4 حي مب لة  11 بلوك ج  بلتالي : لقم 

بكامير.

 تم باليدبع بلقانوني لدى بملحكدة 

 (7296 لقم  تحت  ألكامير  بلتجالية 

بتاليخ 23 نوفد 9 2929.

370 P

SOCIETE DRIAM
SARL

بلعام  بلجدع  مدبولة  بدقت�صى 

نوفد 9   11 بتاليخ  بملؤلخ  بالستثنائي 

2929 لشركة وبلتي لأسدالها 199.999 

بلهدى  إقامة   14 برقم  بلكائنة  ملهم 

بإلسكان حي بلهدى بكامير تقرل مايلي : 

)س/  من  بالجتداعي  بملقر  تغ ي9 

 2 ج  بلثاني حي  بلطابق   339 واناية 
 14 )لقم  إلى  بكامير)  بلهدى  إقامة 

بناية س 1 إقامة بإلسكان حي بلهدى 

بكامير). 

تم بنجاز بإليدبع بلقانوني بكتابة 

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 

باكامير بتاليخ 13 نوفد 9 2929 تحت 
لقم 6)79). 

371 P

 SOCIETE DAR TAJINE

AGADIR
بلعام  بلجدع  مدبولة  بدقت�صى 

نوفد 9   4 بتاليخ  بملؤلخ  بالستثنائي 

لأسدالها  وبلتي  لشركة   2929

199.999 ملهم بلكائنة ببناية ألطالبي 

حي 2 مالس بكامير تقرل مايلي : 

 TOP( بلشركة  بسم  تغ ي9 

 (RESTAURATION ET SERVICE

من هدب بل وم شركة  ل صبح ببتدبء 

.DAR TAJINE AGADIR
 زيامة لأسدال بلشركة من 199.999

بلى 569.999 ملهم.

تم بنجاز بإليدبع بلقانوني بكتابة 

بلضبط لدى بملحكدة بلتجالية بكامير 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   24 بتاليخ 

.(7233

372 P

SOCIETE DAR CHOUAYA
بلعام  بلجدع  مدبولة  بدقت�صى 

نوفد 9   4 بتاليخ  بملؤلخ  بالستثنائي 

 2929 للشركة وبلتي لأسدالها 199.999

حي ألطالبي  ببناية  بلكائنة   ملهم 

 2 مالس بكامير تقرل مايلي : 
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RESTAURATION( تغ ي9 بسم بلشركة 

MULTI SAVEUR) ل صبح ببتدبء من 

.DAR CHOUAYA هدب بل وم شركة

تم بنجاز بإليدبع بلقانوني بكتابة 

بلضبط لدى بملحكدة بلتجالية بكامير 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   24 بتاليخ 

.(7232

373 P

PRIMEURS BIO DU SOUSS
S.A.R.L

بالستثنائي  بلعام  بلجدع  عقب 

بتاليخ 17 نوفد 9 2929، قرل ما يلي :

بلحجوجي  بلي د  بوفاة  بالقربل 

لحين وبملصامقة على قبول بلولثة 

كشركاء جدم.

بملهدي  محدد  بلي د  تيد ة 

بلحجوجي كديي9 للشركة.

بلتعديل بلتبعي للنظام بألسا�صي.

بملوبفقة على بلنظام بألسا�صي بعد 

بلتح ين.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نوفد 9   29 بتاليخ  بنزكان  بالبتدبئ ة 

2929، تحت لقم 73)1.

374 P

STE L’KTIF
 SIEGE SOCIAL : N° 88 BLOC 8

HAY JADID TAN-TAN

بلعام  بلجدع  قربل  بدقت�صى 

22 أكتوار  بالستثنائي بملنعقد بتاليخ 

أعاله،  بملدون  بلشركة  بدقر   2929

تقرل ما يلي :

للشركة  بلقانوني  بلشكل  تحويل 

شركة  إلى  تضامن ة  شركة  من 

محدومة بمليؤول ة.

بلي د  طرف  من  بلشركة  تيي9 

محدومة  غي9  ملدة  س دي  بلكت ف 

بلكت ف  بلي د  بستقالة  قبول  بعد 

لحين من مهام بلتي ي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بطانطان بتاليخ )1 نوفد 9 
2929، تحت  لقم 251/2929.

375 P

 Société «UNIVERSAL

UNION» S.A.R.L
Au capital de 100.000,00 DH

 SIEGE SOCIALE : MAGASIN

 RDC AL AMANE EL JIHADIA

 LOT 115 DCHIERA EL JIHADIA

زيامة عالمة تجالية باسم بلشركة
بدقت�صى عقد عرفي بين بلشركاء 

تم بالتفاق   2929 نوفد 9   19 بتاليخ 

على مايلي :

باسم  تجالية  عالمة  زيامة 

 CARREFOUR بسم  تحت  بلشركة 

.EMBALLAGE

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم  وقد 

 بلضبط لدى ه ئة بملحكدة بالبتدبئ ة

 16 بتاليخ   1(39 بانزكان تحث لقم 

نوفد 9 2929.
من أجل بلنسخة وبلب ان 

عـن بلـديـ ـر

376 P

 MERSS
S.A.R.L AU

 AU CAPITAL DE : 50.000.00

DHS

RC : 45107-AGADIR

ICE : 002309880000069

 SIEGE SOCIAL : BUREAU N°4

 IMMEUBLE IMANE AV 29

FEVRIER TALBORJT AGADIR

IF : 37616404

TP : 48302165

تدديد بلغرض بإلجتداعي
تحويل  بملقر بإلجتداعي

بلجداعي  بلقربل  بدقت�صى محضر 

بإلستثنائي للشركاء بملؤلخ بتاليخ 11 

بتزنيت  وبملسجل   2929 أغيطس 

مرجع   2929 أغيطس   13 بتاليخ 

بلتسج ل لقم 4441 تم بالتفاق على 

ما يلي :

تدديد بلغرض بإلجتداعي للشركة 

إلى بإلنعاش بلعقالي بجد ع مكوناته.

تح ين بلقانون بألسا�صي للشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكدة بإلبتدبئ ة بتزنيت 
)1 أغيطس  553 بتاليخ  تحت عدم 

.2929
بلجداعي  بلقربل  بدقت�صى محضر 
 2 بتاليخ  بملؤلخ  بإلستثنائي للشركاء 
أكتوار 2929 وبملسجل بتزنيت بتاليخ 
6 أكتوار 2929 مرجع بلتسج ل لقم 

6194 تم بالتفاق على ما يلي :
تحويل بملقر بإلجتداعي للشركة إلى 
ف 9بير   2( عدالة إيدان شالع   4 لقم 

تال 9جت بكامير.
تح ين بلقانون بألسا�صي للشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكدة بإلبتدبئ ة بتزنيت 
أكتوار   28 بتاليخ   725 عدم  تحت 

.2929
ملخص قصد بلنشر

377 P

شركة كاكتيس كوموديتيز
شـركـة محدومة بمليؤول ة

لأسدالها بالجتداعي : 999.)) ملهم
بملقر بالجتداعي : شقة لقم 6 عدالة 

لقم 42 زنقة 1 شالع ببن بطوطة
 بول بم لعشال بلوك E حي بمليي9ة 

كلد م
بدقـتـ�صى محضـر بلجدع بلعام   .I
بالستثنائي بلـدؤلخ بـ 26 ماي 2929، 

تقــرل مـا يلي :
توس ع بملوضوع بالجتداعي إلى : 

بستي9بم وتصدير  توزيع،  تصن ع، 
ومنتجات  بلتجد ل  ميتحضربت 
بلنظافة وكذلك بملوبم بالول ة بلالزمة 

لتصن ع بملنتجات بملذكولة أعاله ؛
بملوبفقة على بستقالة بلي دةلضا 

بيدان كدتصرفة للشركة ؛
وبلثالث  بلثالث  بلبـنــد  تـــغ  ــر 

وباللبعين مـن بلـقـانـون بألسـاســي ؛
تحديث وتـغ  ـر بلقانون بألسـاســي 

بلقديم للشـركة.
تم بإليدبع بلـقانـونـي باملحكدة   .II
يون و   15 بتـاليـخ  بكلد م  بالبتدبئ ة 

2929 تحـت لقـم 2929/)11.
قـــصــد بلـــنــشـــر

378 P

مكتب حيابات شحومي

زنقة 7 بلوك 1 لقم 8) شالع بملقاومة بيت 

ملول، 86159، بيت ملول بملغرب

EMPRESA DE SARHANE 

SARL AU

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بالجتداعي مجدع أمل 

بلثاني ببن زهر عدالة 7 بلطابق 1 

بلشقة 121بملغرب

تغ ي9 نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

4122(

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

تم تغ ي9   2929 29بكتوار  بملؤلخ في 

نشاط بلشركة :

بلتكوين بملنهي.

وبلخدمات  وبلبيتنة  بلتنظ ف 

بل دوية )بلعدال).

جد ع بلعدل ات بلتجالية )ن كوص).

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نوفد 9   1( بتاليخ  بأكامير  بلتجالية 

2929 تحت لقم 7154).

379 P

 STE FOUFAMJK شركة

SARL

RC:35867

تعديل
بدقت�صى عقد عرفي محرل بتاليخ 

29 نوفد 9 2929 قرل مايلي :

تغ ي9 نشاط بلشركة.

وفاء  بلي دة  في  بلثقة  تجديد 

غي9  ملدة  للشركة  كديي9ة  جوهري 

محدمة. 

تح ين بلقانون بالسا�صي للشركة.

بكتابة  بلقانوني  باليدبع  تم 

بكامير  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

نوفد 9   29 بتاليخ   (718( تحت لقم 

 2929

380 P
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 CITY D’OR شركة
IMMOBILIER

شركـة ذبت ميؤول ة محدومة 
بشريك وبحد

 لأسدال بلشركة 199.999
مقر بلشركة موبل بوزلز ألبعاء 

بلياحل تيزنيت 
بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 
 2929 28 سبتد 9  غي9 بلعامي بتاليخ 

بدقر بلشركة تقرل ما يلي :
بلعنوبن  من  بلشركة  مقر  تغ ي9 
لقم 179 مكرل تجزئة حمى تيزنيت إلى 
بلعنوبن بلجديد بلكائن ب موبل بوزلز 

ألبعاء بلياحل تيزنيت.
إيدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بمللف بلقانوني بدكتب بلضبط لدى 
بتاليخ بتيزنيت  بالبتدبئ ة   بملحكدة 
عدم  تحت   2929 نوفد 9   23

.755/2929
381 P

FIDUCIAIRE SEROUA SARL
 Imm Damou Bd Mohamed VI AIT

MELLOUL
Tel: 05.28.24.72.46 Fax: 05.28 24.22.65

GRAND TEC 
SARL

لفع ق دة لأسدال بلشركة
بلغي9  بلعام  بلجدع  بدقتضـى 
بلعامي بملؤلخ في 14 سبتد 9 2929، 
 GRAND TEC SARL A.U لشركة 

تقرل مايلي :
:بلوك  تحويل بملقر بالجتداعي بلى 
زنقة هندي حي   3 محل   12 س لقم 

بمليتشفى بيت ملول.
تح ين بلقانون بألسا�صي.

باملحكدــة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 بالبتدبئ ة بانزكان في 23 نوفد 9 2929

تحت لقم 2947.
382 P

 Société ESPACE SARTRE
PRIVE
SARL

 بدقتضـى بلجدع بلعام غي9  بلعامي
لشركة  ،2929 أكتوار  بملؤلخ في21 

 ESPACE SARTRE PRIVE SARL

تقرل مايلي :

 1 - تغ ي9 بملقر بالجتداعي من بلوك 91
بيت  لقبالني  توهدوب  حي   82 لقم 

 B ملول بلى إكتي9 وبلتضامن - 2 تجزئة

بنيركاو أكامير.
من بلقانون   4 تعديل بلفقرة   -  2

بألسا�صي للشركة.

بالجتداع ة  بلينة  تغ ي9   -  3

للشركة وتعديل بملامة 25 من بلنظام 

بألسا�صي.

بألسا�صي  بلقانون  تحديت   -  4

للشركة.

وقد تم بإليدبع بلقانوني بدكتب 

بأكامير  بلتجالية  بلضبطباملحكدة 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   24 بتاليخ 

7235) وتم تسج ل بلشركةبالسجل 

بلتجالي تحت لقم45181.

383 P

 JAZ AGRO شركة

CONSULTING
SARL

بملقر بالجتداعي : بقامة بلرياض لقم 

) شالع محدد عبد بلكريم بلخطابي 

حي بمليي9ة أكامير

 تعديالت قانون ة 
بلعام  للجدع  محضر  بدقت�صى 
قرل   2929 سبتد 9    4 بالستثنائي في 

بلشركاء مايلي :

1 - تحويل بملقر بالجتداعي للشركة 

بلى بقامة بلرياض لقم ) شالع محدد 

بمليي9ة  حي  بلخطابي  بلكريم  عبد 

أكامير

بلرأسدال  من  بلزيامة   -  2

أعاله  بمليداة  للشركة  بالجتداعي 

بلى  ملهم   19.999 من  برفعه 

199.999 ملهم.

3 - بلتي ي9 : 

وبلي دة  محدد  بلجزولي  بلي د 

أفروخ نامية وذلك ملدة غي9 محدومة.

بألسا�صي  بلقانون  تح ين   -  4

للشركة. 

تم إيدبع بمللف بلقانوني للشركة 

لدى بملحكدة ببلتجالية بأكامير تحت 
لقم 7182) بتاليخ 29 نوفد 9 2929.

384 P

مكتب بلتي ي9، بالعالم ات وبملحاسبة 

«كاجييكو»

STE UPTWEE
SARL

لشركاء  بلعام  بلجدع  بدقت�صى 

 «STE UPTWEE SARL» بلشركة 

ش.م.م بملنعقد يوم 25 أكتوار )291 

وبملسجل بتاليخ 4 نوفد 9 )291 عدم 
)RE 7(1، لأسدالها 199.999 ملهم.

تحويل مقر بلشركة بلى شقة   (1
بلتالث  بلطابق   -  ( عدالة   19 لقم 
بلباتانتا  لقم  تيزنيت.  تجزئة بلوحدة 

.4(592925

بالسا�صي  بلقانون  تح ين   (2

للشركة.

تم إيدبع بمللف بلقانوني بدكتب 

بالبتدبئ ة  بملحكدة  لدى  بلضبط 

 24 بتاليخ   758 عدم  تحت  تيزنيت 

نوفد 9 2929.

385 P

 CABINET «JCE«

AGREE PAR L’ETAT

 STE SYSTEME

INNOVATION IDUSTRIELLE
SARL AU

تحويل بملقر بالجتداعي
بلعام  بلجدع  محضر  بدوجب 

بالستثنائي بملؤلخ بايت ملول بتاليخ 

بلشريك  قرل   2929 أكتوار   29

 SYSTEME» بلوح د للشركة بمليداة

 INNOVATION IDUSTRIELLE

ميؤول ة  ذبت  شركة   «SARL AU

محدومة ذبت شريك وح د ما يلي : 

للشركة  بالجتداعي  بملقر  تحويل 

بلصناعي   54 من حي بلحرف ين لقم 

بيت ملول بلى بلعنوبن بلتالي :

 I 11-10 لقم  بل واوليس  تجزئة 

جداعة بلدلبلكة بكامير.

بلنظام  من   4 بملامة  تعديل 
بألسا�صي.

للدجدوعة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 بالسجل بلتجالي باملحكدة بالبتدبئ ة
بتاليخ  2955 لقم  تحت   النزكان 

24 نوفد 9 2929.
386 P

 Société «BEST
 INTERNATIONAL
 INSTITUTE FOR

 LANGUAGES TRAINING
«AND CONSULTING

SARL AU
-Au capital de 90 000,00 DH

 Siège social : Avenue Hassan
 Bounaamani N°18 Cité Dakhla

.Agadir
R.C n° 28997 AGADIR

تغ ي9بت
بـدـوجـب محضر بلجدع بلعام   -  1
نوفد 9   16 بالستنائي بملنعقد بتاليخ 

2929 تقرل ما يلي :
محدد  بلي د  بمليي9  بستقالة 

باس دي.
ميي9ة  نجاة  ص 9  بلي دة  تع ين 

وح دة للشركة لفت9ة غي9 محدومة.
بملالي  بملنفرم  بإلمضاء  تخويل 
بلي دة  بلوح دة  للديي9ة  وبإلمبلي 

ص 9 نجاة. 
2 - وقد تم بإليدبع بلقانوني بكتابة 
بلضبط لدى ه ئة بملحكدة بلتجالية 
باكامير وذلك بتاليخ )1 نوفد 9 2929 

تحت لقم 7168).
من بجل بلنسخة وبلب ان

387 P

FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

 COMPTABILITE-CONSEILS JURIDIQUE

ET FISCAL

 AGADIR/TEL : 95 28 23 6( 6(/ 96 61 3(

64 98 / 96 22 16 (( 84

GUZEL FRUIT
S.A.R.L
تغ ي9

14 أكتوار  طبقا للعقد بملؤلخ في 
قرل بلجدع بلعام غي9 بلعامي   2929

للشركة.



16953 الجريدة الرسميةعدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929) 

 : بليابقة  بمليي9ة  بستقالة 
بلي دة حرشاوي سناء.

بلي د  بلجديد:  بمليي9  تع ين 
حرشاوي زكرياء.

للدجدوعة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالسجل بلتجالي باملحكدة بلتجالية 
بتاليخ  (6786 لقم  تحت   باكامير 

29 أكتوار 2929.
388 P

Ste DIR SAKAN
SARL

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستتنائي 
 Ste DIR SAKAN SARL لشركة 
بملنعقد  ملهم   199.999 لأسدالها 

بتاليخ 3 نوفد 9 2929 قرل ما يلي :
تعديل بلقانون بألسا�صي للشركة.

إبربه م  للي د  بملشت9ك  بلتوق ع 
إزااع م جدال  بلي د  مع   بنجدي 
أو مع بلي د لش د بن تي للدصامقة 

وبالمضاء على باللتزبمات بلتال ة:
 توق ع بلبنك.

بلحقوق  أو  بملباني  وا ع  بقتناء 
وبلعقالبت باسم بلشركة.

أو ب ع أو تأجي9 أو تكوين  بقتناء   
ضدان على مباني بلشركة أو حقوقها 
غي9  أصول  أي  وكذلك  بلعقالية، 

ملدوسة.
إنشاء فروع أو شركات تابعة.

بإليدبع بلقانوني وضع في بملحكدة 
نوفد 9   17 يوم  بأكامير  بلتجالية 

2929 تحت لقم 2854.
بلسجل بلتجالي :42617 

389 P

«STE «LA VILLE NOUVELLE
SA.R.L

 PATISSERIE, CAFÉ,
RESTAURANT

 AU CAPITAL DE 500.000,00
DHS

 SIEGE SOCIAL : 17 BOULEVARD
20 AOUT TIZNIT

للشركاء  عرفي  عقد  بدقت�صى 
تقرل   ،2929 أغيطس   96 بتاليخ 

مايلي : 

ف صل  بلي د   : بليامة  تع ين 
أزيكو، بلي د نولبلدين أزيكو وبلي د 
مع  للشركة  كديي9ين  أزيكو  بليزيد 
لهم  بملخولة  للصالح ات  تدت عهم 
للشركة  بألسا�صي  بلقانون  في  قانونا 

بدا فيها بالمضاء بالجتداعي.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم  وقد 
 بلضبط لدى ه ئة بملحكدة بالبتدبئ ة

 8 بتاليخ   648 لقم  تحث  بتزنيت 
سبتد 9 2929.

عـن بمليي9ين

390 P

 ENTREPRISE RGUITA شركة
 DE CONSTRUCTION

ش.م.م
بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
شركاء  قرل  بأكامير   2929 ماي   13
 ENTREPRISE RGUITA DE شركة 

CONSTRUCTON ما يلي :
من  بلشركة  لبسدال  في  زيامة 
 1.999.999 ب  ملهم   1.999.999

ملهم , ل صبح 2.999.999 ملهم.
من بلقانون  و7   6 تغ ي9 بلبندين 

بالسا�صي للشركة.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  باليدبع 
باملحكدة  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 
 2929 نوفد 9   13 بأكامير  بلتجالية 

تحت لقم 7198).
للخالصة وبلتذكي9 

391 P

شركة نتير ايليك
لأس مالها 699.999 ملهم

6 عدالة 65 شالع بلقا�صي ع اض 
أميي9نات أكامير

شركة  شركاء  قربل  بدقت�صى   .1
بلعام  للجدع  بملعامل  بيل ك  نتي9 
أكتوار   12 بالستثنائي بملؤلخ بتاليخ 

2929 تقرل ما يلي :
بلشركة  لأسدال  من  بلرفع   -  1
 1.699.999 ملهم إلى   699.999 من 
بلحياب  بدقاصة  وذلك  ملهم 
شركة نتي9 بيل ك في  بلجالي لشركاء 
وكذلك  ملهم   1.999.999 حدوم 
بخلق 19999 حصة جديدة من فئة 
ملهم للحصة بلوبحدة يدلكها   199

كل من بليامة :

1 - كركش محدد 7999 حصة.

 1599 بلحد د  عبد  كركش   -  2

حصة.

3 - كركش لحين 1599 حصة.

من  و7   6 بلفصول  تعديل   -  2

وتح ين  للشركة  بألسا�صي  بلقانون 

بلقانون بالسا�صي للشركة.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم  لقد 

بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  كتابة 

بأكامير بتاليخ 19 نوفد 9 2929 تحت 
لقم 7941).

392 P

 SBI CONSTRUCTION شركة
ش.م.م

بتاليخ عرفي  عقد  بدقت�صى    

بأكامير قرل شريك   291( أكتوار   8

SBI CONSTRUCTION  شركة 

ما يلي :
من  بلشركة  لبسدال  في  زيامة 

599.999 ملهم ب 8.999.999 ملهم 

ل صبح 8.599.999 ملهم.
من بلقانون  و7   6 تغ ي9 بلبندين 

بالسا�صي للشركة.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  باليدبع 

باملحكدة  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

 2929 نوفد 9   24 بأكامير  بلتجالية 

تحت لقم 7237).
للخالصة وبلتذكي9

393 P

شركة مانجدنت كون س لتين أند أكاونت ش.م

شركة املزالي للتعمير
ش.م.م

 6 بدوجب عقد بتفاق  اص يوم 

مياهدو شركة  قرل   2929 سبتد 9 

بملزبلي للتعدي9 ما يلي :
زيامة لأسدال بلشركة عن طريق 

بلحياب بلجالي بنيبة : 1.299.999 

ملهم.

 : بنيبة  بلرأسدال  وتخف ض 

2.499.999 ملهم.

واذلك يصبح لأسدال بلشركة هو 

699.999 ملهم.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية بالرااط تحت لقم 192761 

من 22 أكتوار 2929.
394 P

ASIAN FUSION
SARL

تم تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
ذبت  بلوح د،  بلشريك  محدومة 

بملوبصفات بلتال ة :
 ASIAN FUSION  : بلتيد ة 

ش.م.م.
بملقر : 21 ساحة أبو بكر بلصديق 

شقة لقم 8 أكدبل بلرااط.
بلنشاط بلتجالي : مطعم.

بملدة : )) سنة.
ملهم   199.999  : بملال  لأس 
مقيم إلى 1999 حصة من فئة 199 

ملهم، مؤمبة كاملة، يحدلها :
بلي د ناني مروبن : 599 حصة.
بلي د بو د حدزة : 599 حصة.

مروبن،  بناني  بلي د   : بلتي ي9 
ملدة غي9 محدومة.

بالسجل  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلتجالي للدحكدة بلتجالية بالرااط 
تحت لقم 147813 بتاليخ 25 نوفد 9 

.2929
395 P

SOCIETE FOOD.MA.H
SARL

بلدكان بلحب�صي لقم 3 جوبل مسجل 
لالسك نة قطاع 24 حي بلرياض 

بلرااط
للشركاء  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بتاليخ 25 أغيطس 2929، بملسجلة 
في بلرااط بتاليخ 26 أغيطس 2929 
لشركة  بألسا�صي  بلقانون  وضع  تم 
باملديزبت  محدومة  ميؤول ة  ذبت 

بلتال ة :
FOOD.» شركة   : بلتيد ة 

MA.H» شركة ش.م.م.
بلحب�صي  بلدكان   : بلتجالي  بملقر 
3 جوبل مسجل لالسك نة قطاع  لقم 

24 حي بلرياض بلرااط.
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بملوضوع : مطعم وكاف تي9يا.
وبألمي ات  بلحفالت  تنظ م 

وبلرحالت.
بلنقل عند بلتيل م.

عدوما جد ع بلعدل ات بلتجالية، 
وغي9  بلعقالية  بملال ة،  بلصناع ة، 
في  بملياهدة  يدكنها  بلتي  بلعقالية 

تند ة بلشركة.
من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلفعلي للشركة.
بلتي ي9 : تي ي9 بلشركة من طرف 

بلي د عبد بلوبحد حافظي.
ملهم   199.999  : بلرأسدال 

موزعة كدا يلي :
بلي د عبد بلوبحد حافظي : 599 

حصة.
 599  : حافظي  بلغالي  بلي د 

حصة.
بملجدوع : 1999 حصة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوار   29 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929 تحت لقم )14687.
396 P

AQUILA CAPITAL
شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لأسدالها 199.999 ملهم
مقرها بالجتداعي : 4 زنقة نواال ا 
تجزئة 4 سكتول 17 بلوك I حي 

بلرياض - بلرااط
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 
تم   ،2929 نوفد 9   16 في  بالرااط 
ذبت  لشركة  بألسا�صي  بلنظام  وضع 
ميؤول ة محدومة تحدل بلخصائص 

بلتال ة :
.AQUILA CAPITAL : بلتيد ة

شركة   : بلشكل بلقانوني للشركة 
ذبت ميؤول ة محدومة.

في  حدم   : بلشركة  لأسدال 
 1999 إلى  مقيدة  ملهم   199.999
للحصة  ملهم   199 بدبلغ  حصة 
بلشركة حيب  موزعة بين بلشركاء 

بلتوزيع بلتالي :

بمزبيتي عبد بليالم : 199 حصة.

 AQUILA INVEST, SL : شركة 

99) حصة.
نواال ا  زنقة   4  : بالجتداعي  بملقر 

حي   I بلوك   17 سكتول   4 تجزئة 

بلرياض - بلرااط.

بستخربج   : بالجتداعي  بلهدف 

بلغي9  وبملعامن  بلخامة  بملعامن 

حديدية.

بمزبيتي   : بمليي9 بلقانوني للشركة 

عبد بليالم ملدة غي9 محدمة.

تم بإليدبع بلقانوني لدى مصلحة 

بلتجالية  باملحكدة  بلتجالي  بلسجل 

بتاليخ   198744 لقم  تحت  بالرااط 

23 نوفد 9 2929.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

بالرااط )14775.

397 P

DELICES HN
«DHN«

شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

بشريك وح د
لأسدالها 199.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : محل لقم 

2، شدس بملدينة تجزئة لقم 3 

بنيل دان

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة بشريك وح د

في  مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

بلنظام  وضع  تم   ،2929 أكتوار   2

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

تحدل  وح د  بشريك  محدومة 

بلخصائص بلتال ة :

وتكتب   DELICES HN  : بلتيد ة 

.«DHN« با تصال

شركة   : بلشكل بلقانوني للشركة 

بشريك  محدومة  ميؤول ة  ذبت 

وح د.
في  حدم   : بلشركة  لأسدال 

 1999 إلى  مقيدة  ملهم   199.999

199 ملهم للحصة كلها  حصة بدبلغ 

في ملك ة بلي دة حل دة بله تو�صي.

لقم  محل   : بالجتداعي  بملقر 
 3 لقم  تجزئة  بملدينة  شدس   ،2

بنيل دان.
مدول   : بالجتداعي  بلهدف 
بلشوكوالتة  صانع  بلحفالت 

وبلحلويات بلتقل دية وبلعصرية.
بمليي9 : بلي دة حل دة بله تو�صي 

ملدة غي9 محدمة.
تم بإليدبع بلقانوني لدى مصلحة 
بلسجل بلتجالي باملحكدة بالبتدبئ ة 
ببنيل دان تحت لقم 345 بتاليخ 15 

أكتوار 2929.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 
ببنيل دان  بالبتدبئ ة  باملحكدة 

.6493
398 P

GHOFRANE THTR
لأسدالها 199.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : 39 عدالة 8 شالع 
موالي أحدد لوك لي، بلرااط

بملؤلخ  بلعرفي  بلعقد  بدقت�صى 
تم   ،2918 3 مسيد 9  بالرااط بتاليخ 
لشركة  بلتأسي�صي  بلقانون  ص اغة 
وح د  بشريك  بمليؤول ة  محدومة 

وبلتي تحدل بلخصائص بلتال ة :
 GHOFRANE»  : بلتيد ة 

THTR» «غفربن ط ه ط ل».
مقر بالجتداعي : 39 عدالة 8 شالع 

موالي أحدد لوك لي، بلرااط.
من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

بلتسج ل.
بللوبزم  ب ع   : بالجتداعي  بلهدف 

بملدلس ة وبإلمبلة.
وأنشطة  بملعلومات ة  بللوبزم  ب ع 

أ رى.
عهد تي ي9 بلشركة إلى   : بلتي ي9 

.X256423 بلي د طاهي9 نب ل
كلها  ملهم   199.999  : لأسدال 

لفائدة بلي د طاهي9 نب ل.
من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
مسيد 9   3 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2918 تحت لقم 134437.
399 P

STE DISNEY HOUSE
SARL
تأسيس

بدقت�صى عقد عرفي مسجل   -  1
تم   ،2929 أكتوار   6 بدكناس بتاليخ 
وضع بلقانون بألسا�صي للشركة ذبت 
بملديزبت  ذبت  بملحدومة  بمليؤول ة 

بلتال ة :
 STE DISNEY HOUSE : بلتيد ة

.SARL
بلهدف : حضانة.

عدالة   38 لقم   : بالجتداعي  بملقر 
بليعديين  إقامة حيايني شالع  س 

بملدينة بلجديدة مكناس.
من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي للشركة ما عدب في 

حالة بلفسخ بمليبق أو بلتدديد.
 199.999  : بلشركة  لأسدال 
حصة من   1999 ملهم مقيم على 
بلوبحدة،  للحصة  ملهم   199 فئة 
599 حصة للي دة   : بكتتبت كالتالي 
بن بلعربي سلمى و 599 حصة للي د 

جبال شرف بلدين.
بلشركة  تي ي9  تتولى   : بلتي ي9 
غي9  ملدة  سلمى  بلعربي  بن  بلي دة 

محدمة.
في  تبتدئ   : بالجتداع ة  بلينة 
مسيد 9 من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.
2 - تم بإليدبع بلقانوني بتاليخ )1 
 MK  ((45 تحت لقم   2929 أكتوار 
PM -201019 لقم بلسجل بلتجالي 

.51133 :
400 P

STE SAFSADIS
SARL

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة
بلجدع  محضر  بدقت�صى   -  1
بلعام غي9 بلعامي لشركة سفيدسس 
لأسدالها  ش.م.م   «SAFSADIS«
 : مقرها  بلكائن  ملهم   6.999.999
تابريكت  بلصناعي  بلحي   65 تجزئة 
بلتجالي  بالسجل  وبملسجلة  سال، 
بملنعقد   ،18393 لقم  تحت  بيال 
ف 9بير   13 بتاليخ  بالجتداعي  بدقرها 

2929، قد :



16955 الجريدة الرسميةعدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929) 

تم تحويل بملقر بالجتداعي :

 65 تجزئة   : بلقديم  بلعنوبن  من 

إلى  سال  تابريكت  بلصناعي  بلحي 

 1 تجزئة بلتند ة   1 بلعنوبن بلجديد 

بوقنامل زلمبل بلحنشة سال.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  2

بيال  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   1( يوم 

.35423

401 P

GARDE GARDIENNAGE

SARL AU

تأسيس

 GARDE : بإلسم بلقانوني للشركة

.GARDIENNAGE SARL AU

 : للشركة  بالجتداعي  بلهدف 

 دمات بلحداية بلخاصة.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

199 ملهم للحصة بلوبحدة.

 : بليطة  مل اء  بلوح د  بلشريك 

1999 حصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

 25 بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل 

نوفد 9 2929.

بملقر : تجزئة وفاق بالعربي «أو» 8 

بلشقة 17 تدالة.

بمليي9 : مل اء بليطة.

لقم بلتق  د بالسجل بلتجالي : تم 

بإليدبع بلقانوني باملحكدة بالبتدبئ ة 

بتدالة بتاليخ )1 نوفد 9  2929 تحت 

لقم 9)43.

402 P

 EDUCATION

DEVELOPMENT COMPANY
شركة مياهدة

لأسدالها 689.999.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : 284، شالع 

بلزلقطوني بلدبل بلب ضاء
لقم بلسجل بلتجالي : )41196 

بلدبل بلب ضاء - لقم بلتعريف 

بلجبائي : 865)2619

بجتداع  محضر  بدقت�صى 

 EDUCATION شركة  إمبلة  مجلس 

 DEVELOPMENT COMPANY
تقرل   ،2929 3 ف 9بير  بملنعقد بتاليخ 

ما يلي :

بملج د  عبد  بلي د  بستقالة 

مدير  كرئيس  مهامه  من  بلطازالوي 

عام للشركة.

لئيس  صبال  سعد  بلي د  تع ين 

مدير عام للشركة وتفويض بليلطات 

له إثر ذلك.

تفويض بليلطات بلبنك ة.

باإلجربءبت  للق ام  بلصالح ات 

بلقانون ة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

22 أكتوار 2929 تحت لقم 751236.
للنشر وبالستخالص

مجلس بإلمبلة

403 P

 EDUCATION

DEVELOPMENT COMPANY
شركة مياهدة

لأسدالها 689.999.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : 284، شالع 

بلزلقطوني بلدبل بلب ضاء
لقم بلسجل بلتجالي : )41196 

بلدبل بلب ضاء - لقم بلتعريف 

بلجبائي : 865)2619

بجتداع  محضر  بدقت�صى 

 EDUCATION شركة  إمبلة  مجلس 

 DEVELOPMENT COMPANY

 ،291( أكتوار   39 بتاليخ  بملنعقد 

تقرل ما يلي :

لا ع  مصطفى  بلي د  بستقالة 
بألندل�صي من مهامه كرئيس مجلس 

بإلمبلة.
بملج د  عبد  بلي د  تع ين 
بإلمبلة  ملجلس  لئييا  بلطازالوي 
ولئييا مديرب عاما وذلك ملدة واليته 

كعضو في مجلس بإلمبلة.
لا ع  مصطفى  بلي د  تع ين 
بألندل�صي نائبا لرئيس مجلس بإلمبلة 
في مجلس  وذلك ملدة واليته كعضو 

بإلمبلة.
باإلجربءبت  للق ام  بلصالح ات 

بلقانون ة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 
22 أكتوار 2929 تحت لقم 751235.

للنشر وبالستخالص
مجلس بإلمبلة

404 P

شركة كونكورديا سمارت بيزنيز
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بلقانون  إعدبم  تم   2929 5 سبتد 9 
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

محدومة باملديزبت بلتال ة :
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

ميؤول ة محدومة.
كونكولميا   : بلشركة  تيد ة 

سدالت بيزنيز.
مركب  تي ي9   : بلشركة  غرض 
تجالي وفندقي ومول بلض افة  دمات 

وبستشالبت.
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.64(95
زنقة   44  : عنوبن بملقر بالجتداعي 

محدد بليالوي فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة.
بلتي ي9 بلي دة  ديجة بلجعفري 
حي  بلزهول  إقامة   7 لقم  عنوبنها 

بالزمهال هرهولة تدالة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نوفد 9   29 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2929 تحت لقم 3231.
405 P

 STE INGENIERIE

 INTERNATIONALE DE

POINTE

SARL AU

سكتول 22 شقة م 5 إقامة باللز حي 

بلرياض بلرااط

بدقت�صى عقد عرفي تدت مدبولته 

قرل بلجدع   2929 نوفد 9   11 بتاليخ 

بلعام بالستثنائي للشركة ما يلي :

بلزيامة في لأسدال بلشركة ل نتقل 

 5.999.999 إلى  ملهم   19.999 من 

ملهم وذلك بزيامة 9.999)).4 ملهم.

وقد تم بإليدبع بلقانوني باملحكدة 

بلتجالية بالرااط تحت لقم 198765 

بتاليخ 24 نوفد 9 2929.

406 P

TRAVEL MARKET COM

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لأسدالها 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : 39 بلشقة لقم 8 

زنقة موالي بحدد لوك لي حيان 

بلرااط

حل بلشركة
تبعا ملا جاء في محضر بلجدع بلعام 

بالجتداعي  باملقر  بملنعقد  بالستثنائي 

بتاليخ 22 سبتد 9 2929 تقرل ما يلي :

 22 من  ببتدبء  بلشركة  حل 

سبتد 9 2929.

تاما  منح بلي د بوبي يونس ببربء 

ومون تحفظ من تاليخ بدبية نشاط 

بلشركة حتى يومنا هذب.

بالعنوبن  بلتصف ة  مكان  تع ين 

39 بلشقة لقم 8 زنقة موالي  بلتالي : 

بحدد لوك لي حيان بلرااط.

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكدة 

بلتجالية بالرااط في 27 أكتوار 2929 

تحت لقم 198948.
وهذب بدثابة مقتطف وا ان

407 P
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SOCIETE LACROUTE
SARL

لأسدالها : 199.999 ملهم

سجل تجالي لقم : 134171

بالستثنائي  بلعام  بلجدع  قرل 

للشركة، وبملنعقد بتاليخ 25 سبتد 9 

وتم  للشركة،  بلنهائي  بلحل   2929

بلتجالية  باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع 

 2929 نوفد 9   24 بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم 198895.

408 P

PRECTRA
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

قد  بيال،   2929 سبتد 9   24 بتاليخ 

بمليؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

تحدل  وح د  شريك  ذبت  بملحدومة 

بلخصائص بلتال ة :

.PRECTRA SARL AU : بلتيد ة

غرف  وص انة  ترك ب   : بلهدف 

غي ل بملطبخ بلكبي9ة.

بلبناء وبألشغال بملختلفة.

بلعنوبن بلتجالي : تجزئة عرسات 

بال 9كة عدالة 4 بلشقة لقم 2 شداعو 

باب مريية سال.

بلرأسدال : حدم لأسدال بلشركة 

 1.999 199.999 ملهم مقيم إلى  في 

حصة من فئة 199 ملهم للحصة.

تم تع ين بلي د يونس   : بلتي ي9 

غي9  ملدة  للشركة  كديي9  متوكل 

محدومة.

)) سنة  : مدة عدر بلشركة  بملدة 

من تاليخ بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

بلتجالي  بلسجل  في  بلتق  د  تم 

باملحكدة بالبتدبئ ة بيال تحت لقم 

32163 بتاليخ )1 أكتوار 2929.

409 P

STE FAMI DENT

SARL AU

قرل بلجدع بلعام بلعامي بملنعقد 

فامي مونت   2929 يول و   2( بتاليخ 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

 199.999 لأسدالها  وح د  بشريك 

موالي  حي  بالجتداعي  مقرها  ملهم 

2967 سال  لقم   2 إسداع ل سكتول 

ما يلي :

1 - بعد بملوبفقة على تقرير بملصفي 

تقرل إنهاء عدل ة بلتصف ة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نوفد 9   1( بتاليخ  بيال  بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 35422.

410 P

AMGPRINT

SARL AU

لأسدالها 799.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : 33 مكرل، زنقة 

محدد بن 9به م بملربك�صي بلدبل 

بلب ضاء

بلسجل بلتجالي لقم )28648

بلتعريف بلجبائي لقم 941)1444

حل بلشركة
بلعام  بلجدع  ملحضر  وفقا 

 ،2929 ماي   31 بتاليخ  بالستثنائي 

قرل شركاء شركة «AMGPRINT» ما 

يلي :

وتصف تها  للشركة  بملبكر  بلحل 

بلومية.

بوصف حة  بلغالي  بلي د  تع ين 

كدصفي للشركة ملدة بلتصف ة.

 8 لقم  في  بلتصف ة  مقر  تثب ت 

عبد  زبوية  بملومن،  عبد  مركز  بناية 

بملومن وأنوبل، بلدبل بلب ضاء.

محكدة  في  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 12 بتاليخ  بلتجالية  بلب ضاء  بلدبل 

نوفد 9 2929 تحت لقم 753857.

411 P

SOCIETE CLAVEM
SARL

لأسدالها 199.999 ملهم

بالستثنائي  بلعام  بلجدع  قرل 

للشركة وبملنعقد بتاليخ 25 أغيطس 

2929 بلتغ ي9بت بلتال ة :

نوبل  بلي دة  ع نت   : بلتي ي9 

كديي9ة وح دة للشركة  بولج وش، 

ملدة غي9 محدومة.

بلعام على بستقالة  وبفق بلجدع 

بلي دة منى زيني.

موالي  شالع   1(  : إلى  بملقر  تغي9 

حيان   1 بحدد بلوك لي بلشقة لقم 

بلرااط.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  وتم 

نوفد 9   23 بالبتدبئ ة بالرااط بتاليخ 

.2929

412 P

 STE AZ RESTAURANT

LOUNGE F.A.S
SARL AU

بلعام  بلجدع  محضر  إثر  على 

بملنعقد يوم ) سبتد 9 )291 لشركة 

 STE AZ RESTAURANT LOUNGE

ذبت  شركة   F.A.S SARL AU

وح د،  بشريك  بملحدومة  بمليؤول ة 

مقرها  ملهم   199.999 لأسدالها 

ضاية  شالع   6 لقم   : ب  بالجتداعي 

أكدبل   16 4 شقة لقم  عوى بلطابق 

بلرااط، تقرل ما يلي :

تفويت بألسهم : باع بنزيد عبد هللا 

حصصه  مجدوع  من  حصة   599  :

لفائدة بلي د عصام بمالك.

مجدوع  أصبح  بألسهم  تغ ي9 

بألسهم موزع كدا يلي :

بلي د بنزيد عبد هللا : 599 حصة.

بلي د عصام بمالك : 599 حصة.

تقرل تفويض   : في بلبنك  بإلمضاء 

سلطة بلتوق ع في كل ما يتعلق بالبنك 

للي د بنزيد عبد هللا وبلي د عصام 

بمالك.

 : للشركة  بلقانوني  بلشكل  تغ ي9 

من شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

ذبت  شركة  إلى  وح د  بشريك 

بمليؤول ة بملحدومة.

تغ ي9 بلنشاط بلتجالي : بستبدبل 

بألنشطة بلتجالية بليابقة بالنشاط 

بلتجالي بلتالي :

مقهى.
 6 لقم   : تغ ي9 بملقر بالجتداعي من 

شالع ضاية عوى بلطابق 4 شقة لقم 

16 أكدبل بلرااط.

: شالع محدد بلخامس تجزئة  إلى 
تابريكت   5 لقم   22 عدالة  ياسدين 

سال.

جديد  أسا�صي  قانون  تأسيس 

للشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بيال  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   12 بتاليخ 

.198597

413 P

XPEED DEIVERY
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

قد   ،2929 سبتد 9   3 بلرااط بتاليخ 

بمليؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدومة.

XPEED DEIVERY : بلتيد ة

:  دمات  بالجتداعي  بلهدف 

بلتوص ل.
لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

199 ملهم للحصة بلوبحدة.

أمين بضاض 9)) حصة.

حيام بضاض 19 حصص.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلتسج ل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

بملقر بالجتداعي : 39، شالع موالي 

بحدد بلوك لي، حيان، بلرااط.
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بمليي9 : أمين بضاض.
 : بلتجالي  بلسجل  بلتق  د  لقم 

.147523

414 P

MEVANUM شركة
تأسيس شركة محدومة بمليؤول ة

مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

بلقوبنين  أعدت  بالرااط،  ومسجل 

بألساس ة لشركة محدومة بمليؤول ة 

ذبت بلخصائص بلتال ة :

شركة   : بلشركة  بسم 

MEVANUM

محدومة  شركة   : بلشكل 

بمليؤول ة.

بلهدف : أهدبف بلشركة في بملغرب 

و الج بملغرب :

كل أنشطة بلدعاية وبلتوبصل.

بإلشهال  في  بملياعدة  أنشطة 

وبلتيويق.

بلتوبصل  أنشطة  جد ع 

وبلعالقات بلعامة.

وإنتاج  بلب ان ة  بإلشكال  إنشاء 

وثالث ة  بإلشهالية  بلف ديوهات 

بإلبعام.

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

تسجل بلشركة بالتسج ل بلتجالي.

شالع عبد   ،39  : بملقر بالجتداعي 

بلرحدن بن عوف بليوي�صي بلرااط.
ملهم   19.999  : لأسدال بلشركة 

مقيدة إلى 199 سهم ق دتها بإلسد ة 

موزعة  بلوبحد  لليهم  ملهم   199

كالتالي :

مهدي بلعربقي 59 حصة إجدال ة.

حصة   59 باالس و سعقوب بيفان 

إجدال ة.

تم تع ين بلي د مهدي   : بلتي ي9 

يون و   15 في  مزمبم  مغربي  بلعربقي 

 3 2))1 بالرااط ميي9ب للشركة ملدة 

سنوبت وتلزم بلشركة بتوق عه.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بالرااط تحت لقم 147593 

بتاليخ 11 نوفد 9 2929.

415 P

L’ATELIER DU VOYAGE
S.A.R.L

شركة ذبت ميؤول ة محدومة
لأسدالها بالجتداعي : 859.999 

ملهم
بملقر بالجتداعي : 57، جون موليس

حي غوتيي، بلطابق بألل�صي
بلدبل بلب ضاء

س.ت : 9963) بلدبل بلب ضاء
تأسيس فرع للشركة بدربكش

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 
 ،2929 ف 9بير   12 بالستثنائي بتاليخ 
بمليؤول ة  ذبت  بلشركة  شركاء 
 ،L’ATELIER DU VOYAGE بملحدومة
مديزبته  بدربكش،  فرع  فتح  قرلوب 

كالتالي :
بملقر بالجتداعي : شالع زلقطوني، 
بألل�صي،  بلطابق  كوتوا ا،  مجدع 

ك ليز، مربكش.
بلهدف : بستغالل مركز ب ع وكالة 

أسفال.
بلي د ميفانند   : بلوك ل بملفوض 

موالندال.
تم بإليدبع بلقانوني بألول بكتابة 
بلضبط باملحكدة بلتجالية بدربكش 
بتاليخ 22 أكتوار 2929، تحت بلرقم 

.116522
تم بإليدبع بلقانوني بلثاني بكتابة 
بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 
 ،2929 نوفد 9   12 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت بلرقم 94)753.
للخالصة وبلب ان
بلوك ل بملفوض

416 P

HDID CONSULTING
بلدبل بلب ضاء، 4، زنقة معطي جزولي

)زنقة فريول سابقا) أنفا

 BMCE CAPITAL REAL
ESTATE

شركة مياهدة
لأسدالها : 5.999.999 ملهم

بلكائن مقرها : برج CFC بلطابق 11
 بلدبل بلب ضاء 29259

بلسجل بلتجالي بالدبل بلب ضاء
لقم 1)3879

بلت9  صة
AG / SGD / 02 / 2019 لقم
بلتعريف بلجبائي بملوحد : 

91(42(78999997
نقل مقر بلشركة

غي9  بلعامة  بلجدع ة  بدوجب 
مسيد 9   29 في  بملنعقدة  بلعامية 

)291، تقرل ما يلي :
بلعنوبن  إلى  بلشركة  مقر  نقل 
بلدبل   11 بلطابق   CFC برج   : بلتالي 

بلب ضاء 29259.
بلقانوني  باإليدبع  بلق ام  تم 
بلب ضاء  للدبل  بلتجالية  باملحكدة 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   29 بتاليخ 

.754583
417 P

LEGITRANS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لأسدالها : 199.999 ملهم
بلدبل بلب ضاء، ساحة بلطومبل

عدالة 5 ط 3 بملعاليف
بلسجل بلتجالي لقم 161)14

حل بلشركة
بالستثنائي  بلعام  بلجدع  قرل 

بملنعقد يوم ) نوفد 9 2929 ما يلي :
حل بلشركة.

تع ين بملصفي : جوبم بلغدالي.
بلدبل   : بلتصف ة  مقر  تع ين 
عبد  شالع   ،37 لقم  بلب ضاء، 

بلرحدان بلصحربوي.
تم بلق ام باإليدبع بلقانوني بكتابة 
بلتجالية بملحكدة  لدى   بلضبط 
نوفد 9   24 بتاليخ  بلب ضاء  للدبل   

2929 تحت لقم 66)754.
عن بمليتخلص وبلب انات

418 P

CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL
920, AVENUE DES FAR IMM N°11

APPT N° 1 C.Y.M - RABAT
TÉL/FAX : 05.37.79.55.73

 BONYANE ARCHITECTURE
SARL AU

في  بلعرفي  بلعقد  تسج ل  تاليخ 
وبلتي   2929 نوفد 9   4 في  بلرااط 

تحدل بلخصائص بلتال ة :

بلهندسة   : بالجتداعي  بلهدف 
بملعدالية.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 

من  حصة   1.999 تدثل  وهي  نقدب، 
فئة 199 ملهم للحصة بلوبحدة.
ملك ة حصص بملشالكة هي :

1999 حصة   : بلي دة سل م نهى 
أي 199.999 ملهم.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 
31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 
بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل إلى 

نهاية بلينة.
زنقة   ،2 لقم   : بالجتداعي  بملقر 

بلرياض،  حي   ،11 سكتول  عنابة، 
بلرااط.

بلتي ي9 : بمليي9 هي بلي دة سل م 
نهى ملدة غي9 محدومة.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

147897 باملحكدة بلتجالية بالرااط.
419 P

SOCIETE SO.RECH MINES
SARL AU

لأسدال بلشركة : 199.999

حي شركي أكولبي بلحاجب
س.ت لقم : 43965

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 
 SO.RECH MINES للشركة بمليداة 
بتاليخ وح د  بشريك   ش.م.م 
25 يون و 2929، قرل بملياهم ما يلي :
طرف  من  حصة   1999 تفويت 
بلي د  لفائدة  حد د  ملي ه  بلي د 

لحين بطهال.
بستقالة بلي د ملي ه حد د من 
منصب بمليي9 بلوح د وتع ين بلي د 

لحين بطهال كديي9 وح د للشركة.
تصبح  بلتفويت  لهذب  تبعا 
بملكونة  بالجتداع ة  بلحصص 
على  مقيدة  بلشركة  لرأسدال 

بلشكل برتي :
 1999 بطهال  لحين   بلي د 
حصة x 100 ملهم 199.999 ملهم.
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 x 100 حصة   1999  : بملجدوع 
ملهم 199.999 ملهم.

بلتحديث من بلنظام بألسا�صي.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكدة بلتجالية بدكناس 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   1( بتاليخ 

.3813
420 P

 STE PETROLEUM
ENGINEERING AFRICA

SARL AU
لأسدال بلشركة : 199.999

تجزئة لقم 1 زنقة 5 حي بلنصر
مكناس

بلتصف ة بلنهائ ة للشركة
بلجدع  محضر  بدقت�صى 
 PETROLEUM للشركة  بلعام 
 ENGINEERING AFRICA SARL
AU وبملؤلخ بتاليخ 31 مسيد 9 )291 
قرل   2929 مالس   3 في  وبملسجل 

بلشركاء ما يلي :
قفل بلتصف ة.

وبلنهائ ة  بلكاملة  بل 9بءة  إعطاء 
للي د قاسو عومال على بملهدة بلتي 

كلف بها كدصفي للشركة.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 
بتاليخ  5(7 لقم  تحت   بدكناس 

2 نوفد 9 2929.
421 P

 BOUCHOUAR شركة
IMMOBILIER

ش.م.م
بملقر بالجتداعي : 45، شالع فرنيا، 

شقة 8، حي أكدبل، بلرااط
بلسجل بلتجالي لقم 7115)3

تأسيس شركة
بتاليخ بتفاق  اص   بدوجب 
من  أنشئت   ،2929 سبتد 9   2
بلنظام بألسا�صي لشركة ذبت  أجلها 
ميؤول ة محدومة ذبت بلخصائص 

بلتال ة :

 BOUCHOUAR  : بلتيد ة 

IMMOBILIER

منعش   : بالجتداعي  بلهدف 

عقالي، مجزئ، مدثل تجالي.

بملقر بالجتداعي : 19 شالع فرنيا، 

شقة 8، حي أكدبل، بلرااط.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

ملهم للحصة بلوبحدة موزعة   199

بين بلشركاء على بلشكل بلتالي :

بلحبيب بوشوبل 599 حصة.

محدد بوشوبل 599 حصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

32 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

بمليي9 : محدد بوشوبل.

مياعد بمليي9 : بلحبيب بوشوبل.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

147861 باملحكدة بلتجالية بالرااط.

422 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agrée Par l’Etat

N° 48 Rue Mohamed El Amraoui

Résidence Nizar

Tél. : 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

Fax : 05.37.90.39.26

KENITRA

T.H.K TRANS شركة
ش.ذ.م.م ذبت بلشريك بلوح د

بملقر بالجتداعي : مركز اللة م دونة

 سوق ألبعاء بلغرب

 T.H.K تبعا لعقد تأسيس شركة 

بلشريك  ش.ذ.م.م.ذبت   TRANS

ذبت  شركة  تأسيس  تقرل  بلوح د، 

بلشريك  ذبت  بملحدومة  بمليؤول ة 

بلوح د، مديزبتها هي كالتالي :

شركة   : بلشكل بلقانوني للشركة 

ذبت  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 

بلشريك بلوح د.

T.H.K TRANS : بلتيد ة

بملوضوع بلرئي�صي : نقل بملوظفين، 

عليهم،  وبإلشربف  بلعدال  تكوين 

بلتأطي9 بلفني.

اللة  مركز   : بالجتداعي  بملقر 

م دونة،  سوق ألبعاء بلغرب.

بملدة : )) سنة.
لأسدال  حدم   : بلشركة  لأسدال 

ملهم،   29.999 مبلغ  في  بلشركة 

مقيدة إلى 299 حصة بجتداع ة من 

فئة 199 ملهم للوبحدة.

بلشكل  على  بلحصص  تخصص 

بلتالي :

كعين بلتهامي مركز اللة م دونة، 

ألبعاء  سوق  م دونة  اللة  ق امة 

بلغرب، 299 حصة بجتداع ة.

بملجدوع : 299 حصة بجتداع ة.

بلتهامي،  كع ب  بلي د   : بإلمبلة 

بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
.GB(47(7 لقم

وقد تم بإليدبع بلقانوني لقوبنين 
بيوق  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلشركة 

نوفد 9   29 بتاليخ  بلغرب،  ألبعاء 

2929، تحت لقم 2929/333.

423 P

BLA TRUCKS
SARL

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

تأسيس شركة
بلدبل  في  موثق  عقد  بدوجب 

 2929 نوفد 9   14 بتاليخ  بلب ضاء 

ميؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

 BLA TRUCKS SARL محدومة 

للدعايي9 بلتال ة :

BLA TRUCKS SARL : بالسم
إقامة  سد ة  زنقة   : بلعنوبن 

 22 بلطابق بلخامس لقم   3 شهرزبم 

حي بلنخ ل بلدبل بلب ضاء.

ذبت  شركة   : بلشركة  نوع 

ميؤول ة محدومة.

بملجال : بلنقل وبإللسال ات.

)) سنة بنطالقا من تاليخ   : بملدة 

بلتأسيس.

يبلغ  بملال  لأس   : بملال  لأس 

 1999 مقيدة إلى  ملهم،   199.999

محرلة  ملهم   199 فئة  من  حصة 

كل ا.

تخص ص لأس بملال :

599 حصة للي د حدزة ب دبني.

599 حصة للي د سدي9 ب دبني.

حدزة  بلي د  تع ين  تم   : بإلمبلة 

ب دبني كديي9 للشركة.

مركز  في  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلب ضاء  بالدبل  بإلقل مي  بالستثدال 

يوم 14 نوفد 9 2929.

424 P

FCP R-MIXT COUVERTURE

تأسيس صندوق توظ ف مشت9ك
 FCP R-MIXT  : بلتيد ة 

COUVERTURE

بله ئة  طرف  من  عل ه  موبفق 

بملغرا ة ليوق بلرسام ل تحت لقم 

GP29142 بتاليخ 39 سبتد 9 2929.

 : مشت9ك  توظ ف  صندوق  مدة 

)) سنة.

 IRG ASSET بمليي9ة  بملؤسية 

.MANAGEMENT

شالع   112  : بالجتداعي  مركزها 

أنفا بلدبل بلب ضاء.

صندوق   : بلومسعة  بملؤسية 

.CDG 9بإليدبع وبلتدبي

موالي  ساحة   : بالجتداعي  بملركز 

بلحين بلرااط.

بلي د   : للحيابات  مربقب  أول 

بلجربلي مكتب مربقبة وبستشالة.

 : بألولى  بملشالكة  حصص  مبلغ 

1.999.999 ملهم.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم  لقد 

بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

 2929 نوفد 9   39 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 754763.

425 P
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شركة فييرز
ش.م.م ش.و

STE FERZ SARL AU
بملقر بالجتداعي : لقم 111 بملنطقة 

بلصناع ة س دي غانم
مربكش

بلسجل بلتجالي لقم 84275
بلعام بالستثنائي  بلجدع  بدوجب 
 2929 يون و   22 بتاليخ  بملنعقد 
بلوح دة للشركة  صامقت بلشريكة 

على بلتعديالت بلتال ة :
«ف ي9ز» شركة ذبت  حل بلشركة 
بلشريك  ذبت  بملحدومة  بمليؤول ة 

بلوح د.
حالب  بلجبال  عبد  بلي د  تع ين 
وبلحامل  بملغرا ة  للجني ة  بلحامل 
لقم  بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
HA74568 كدصفي قانوني للشركة.
تحديد مقر بلتصف ة في بلعنوبن 
بملنطقة بلصناع ة   111 لقم   : بلتالي 

س دي غانم مربكش.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط للدحكدة بلتجالية بدربكش 
وذلك تحت   2929 يول و   2( بتاليخ 

لقم 114577.
426 P

شركة ايرسامفا سيرفيس
ش.م

STE ERSAMFA SERVICES
SARL 

بملقر بالجتداعي : أبوبب مربكش 
منطقة 46 ت 8 ف ال 32 مربكش

بلسجل بلتجالي لقم 8113)
بلعام بالستثنائي  بلجدع  بدوجب 
بملنعقد بتاليخ )2 يون و 2929 صامق 
بلتعديالت  على  للشركة  بلشركاء 

بلتال ة :
حل بلشركة «بيرسامفا سي9فيس» 

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة.
فض لة  بلرج ب  بلي دة  تع ين 
بلحاملة للجني ة بملغرا ة وبلحاملة 
لقم  بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

E39526 كدصفي قانوني للشركة.

تحديد مقر بلتصف ة في بلعنوبن 
46 ت  أبوبب مربكش منطقة   : بلتالي 

8 ف ال 32 مربكش.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلضبط للدحكدة بلتجالية بدربكش 
بتاليخ 5 أغيطس 2929 وذلك تحت 

لقم 114684.
427 P

شركة تبحار كونستخيكسيون
ش.م.م

 SOCIETE TIBHAR
CONSTRUCTION

SARL
بلرأسدال بالجتداعي : 199.999 

ملهم
بملقر بالجتداعي : إقامة بلعال ة

لقم 1 تيت مل ل 29649
بلدبل بلب ضاء

لقم بلسجل بلتجالي 217325
بلعام بالستثنائي  بلجدع  بدوجب 
بتاليخ بلشركة  بدقر   بملنعقد 
2 يناير 2929 صامقت شركة «تبحال 
على ش.م.م   كونيتخ كي ون» 

ما يلي :
تحويل بملقر بالجتداعي للشركة إلى 
إقامة بلعال ة لقم   : بلعنوبن بلجديد 

1 تيت مل ل 29649 بلدبل بلب ضاء.
بلقانون بألسا�صي بمللقح.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  للدحكدة  بلضبط 
بلب ضاء بتاليخ 5 نوفد 9 2929 وذلك 

تحت لقم 79)752.
428 P

شركة عاش بوغ لوديفولوبمو 
ايموبيليير اي توريستيك

ش.م.م.ش.و
 SOCIETE AACH POUR
 LE DEVELOPPEMENT

 IMMOBILIER ET TOURISTIQUE
SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة
ذبت بلشريك بلوح د

بلرأسدال بالجتداعي : 19.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : بلطابق بألل�صي

موبل بلعظم جداعة بلويدبن مربكش

بلسجل بلتجالي لقم 198967 

مربكش

بملؤلخ  بلعرفي  بلعقد  بدقت�صى 

بدربكش   2929 أكتوار   23 بتاليخ 
بلقانون  على  بملصامقة  تدت 

بمليؤول ة  ذبت  للشركة  بألسا�صي 

بملحدومة ذبت بلشريك بلوح د ذبت 

بلخصائص بلتال ة :

عاش  شركة   : بالجتداعي  بللقب 

بي  بيدوا ل ي9  لوميفولوادو  بوغ 

تولييت ك.

بلصفة بلقانون ة : ش.م.م.ش.و.

بلطابق بألل�صي   : بملقر بالجتداعي 

موبل بلعظم جداعة بلويدبن مربكش.

بلهدف بالجتداعي : بيت ض افة أو 
لياض.

 19.999  : بالجتداعي  بلرأسدال 

حصة   199 إلى  موزعة  ملهم 

ملهم   199 فئة  من  بجتداع ة 

للشريك  بالكامل  ميندة  للوبحدة 

بلي د لش د مياوي بلحامل لبطاقة 

.SH57235 بلتعريف بلوطن ة لقم

من  بلشركة  تيي9   : بلتي ي9 

طرف بلي د لش د مياوي ملدة غي9 

محدومة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط للدحكدة بلتجالية بدربكش 

 2929 نوفد 9   11 بتاليخ  وذلك 

وتم   117137 بلت9ت بي  بلرقم  تحت 

تق  دها بالسجل بلتجالي تحت لقم 

.198967

429 P

شركة كفلي للنقل
تأسيس شركة

في  بملؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

تم تأسيس شركة   2929 نوفد 9   12

«كفلي للنقل» م.م.م.

هدفها : نقل بليلع للغي9.
 29 لقم   553 زنقة   : بلعنوبن 

تربست إنزكان.

لأسدالها : 199.999 ملهم موزعة 
إلى 1999 حصة ق دة كل حصة 199 

ملهم.
لبنى  هريري  بلي دة  تع ين  تم 
غي9  ملدة  للشركة  وبملوقعة  كديي9ة 

محدومة.
)) سنة  : مدة عدر بلشركة  بملدة 

من تاليخ تأسييها بلنهائي.
لقم  بإليضاحي  بلتجالي  بلسجل 

.21773
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نوفد 9   25 بالبتدبئ ة النزكان بتاليخ 

2929 تحت لقم 2972.
430 P

 SOCIETE LATIFI MULTI
ACTIVITES

SARL AU
شركة لط في ملتي بكت فتي

ش.م.م شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة ذبت شريك وح د

مؤلخ  بلعرفي  بلعقد  بدقت�صى 
بأكامير   2929 نوفد 9   13 في 
 2929 نوفد 9   14 بتاليخ  وبملسجل 
«لط في  شركة  تأسيس  تم  بأكامير 
ش.م.م شركة ذبت  بكت فتي»  ملتي  
شريك  ذبت  بملحدومة  بمليؤول ة 

وح د.
 SOCIETE LATIFI MULTI

ACTIVITES SARL AU
هدفها :

وبإلنعاش  بلت9ويج  أشغال 
بلعقالي.

بلبناء وبألشغال بلعامة بملختلفة.
عالقة  لها  بلتي  بلعدل ات  جد ع 
بنشاطة  مباشرة  غي9  أو  مباشرة 

بلشركة.
 19 مجدوعة   : بالجتداعي  بملقر 
بنيركاو  بلفرح   219 شقة   3 عدالة 

أكامير.
من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.
ملهم   199.999  : بلرأسدال 
مقيم إلى 1999 حصة من فئة 199 

ملهم موزعة كالتالي :
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 1999 بلحيين  لط في  بلي د 
حصة.

لط في  بلي د  عين   : بلتي ي9 
غي9  ملدة  للشركة  كديي9  بلحيين 
جد ع  في  توق عه  وبعتدام  محدومة 

بلعقوم وبلوثائق بإلمبلية وبلبنك ة.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بأكامير  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   23 بتاليخ 

.(7295
للخالصة وبلب ان

431 P

INAS NET SERVICES
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ملياهم وح د
بدقت�صى سند عرفي محرل بيال 
فقد أنشأت   ،2929 في فاتح أكتوار 
محدومة  ميؤول ة  ذبت  شركة 

ملياهم وح د وبلتي تتصف كالتالي :
INAS NET SERVICES : بلتيد ة

بلهدف : 
بلنظافة.

أشغال مختلفة.
زنقة عبدة لقم   : بملقر بالجتداعي 

26 بطانة سال.
سنة تنطلق من يوم   ((  : بلفت9ة 

بلتأسيس.
 199.999  : بالجتداعي  بلرأسدال 
حصة من   1999 إلى  ملهم مقيدة 

فئة 199 ملهم موزعة كالتالي :
 1999  : بليف اني  بلي د محدد 

حصة.
بلتي ي9  مهدة  يتولى   : بلتي ي9 

بلي د محدد بليف اني.
بلينة بالجتداع ة : من فاتح يناير 

يناير إلى 31 مسيد 9.
بإلنجاز  لتكوين   %5  : بأللااح 
بلقانوني وبلحاصل يبقى لهن إشالة 

بلجدع بلعام.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلضبط  محكة  لدى  بلقانوني 
يوم بيال  بالبتدبئ ة   باملحكدة 

23 نوفد 9 2929 لقم بإليدبع 35384 
ولقم بلسجل بلتجالي هو 32335.

بمليي9

432 P

تازي م.ع

ميتشال قانوني

15 زنقة بلطاهر بليبتي بلدبل بلب ضاء

صوصيتي داميناجم دو لوتيسم 

إي كونستريكسيون ايمرود
صال�صي ش.م.م

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

2 سبتد 9  غي9 بلعامي بملنعقد بتاليخ 

مبم ناجم  صوص تي  لشركة   2929

كونيت9يكي ون  إي  لوتييم  مو 

شركة محدومة  «صال�صي»،  بيدروم 

 599.999 لأسدالها  بمليؤول ة، 

مربكش،   : بالجتداعي  مقرها  ملهم، 

وقب لة  زبوية  طريس،  ض عة 

بلرحامنة، قيدة وموبل بلعك د، تقرل 

على بلخصوص ما يلي :

معاينة هبة من قبل بلي دة حرية 

بنعدول لحصصها في بلشركة لفائدة 

بلي د محدد بنعدول.

تغ ي9 تبعا لذلك بلفصل 6 و7 من 

بلقانون بألسا�صي للشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكدة بلتجالية بدربكش 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   24 بتاليخ 

.117683
ملخص من أجل بلنشر

تازي م.ع.

433 P

تازي م.ع.

ميتشال قانوني

15 زنقة بلطاهر بليبتي بلدبل بلب ضاء

صال�صي
ش.م.م

في بملنعقدة  بلعامة  بلجدع ة   إن 

شركاء  طرف  من   2929 سبتد 9   2

صوص تي مبم ناجدو مو لوتييدو إي 

«صال�صي»،  كونيت9يكي ون بيدروم 

شركة محدومة بمليؤول ة، لأسدالها 

 : مقرها بالجتداعي  ملهم،   599.999

مربكش، ض عة طريس، زبوية وقب لة 

بلرحامنة، قيدة وموبل بلعك د، تقرل 

بالخصوص :

تحويل  على  موبفقتها  إعطاء 

بلحصص بالجتداع ة لفائدة شركة 

ش.م.م،  طربمسي ون»  إي  «بالص 

لأسدالها 25.669.999 ملهم، مقرها 

 ،432 بلب ضاء،  بلدبل   : بالجتداعي 

زنقة مصطفى بملعاني، بلطابق بلثاني.

تغ ي9 تبعا لذلك بلفصل 6 و7 من 

بلقانون بألسا�صي للشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكدة بلتجالية بدربكش 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   24 بتاليخ 

.117684
ملخص من أجل بلنشر

تازي م.ع.

434 P

AZIZA 369 BEAUTE
SARL

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

تم  قد  بالرااط،   2929 أكتوار   7

بمليؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس 

بملحدومة تحدل بلخصائص بلتال ة :

AZIZA 36( BEAUTE : بلتيد ة

ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 

بمليؤول ة بملحدومة.
صالون   : بالجتداعي  بلهدف 

لحالقة بلي دبت.

ملهم   199.999  : بملال  لأس 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

199 ملهم للحصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

حي   1412 ف ال   : بملقر بالجتداعي 

بملنزه ح ي م بلرااط.

بلي دة  وليب�صي   : بلتي ي9 

عزيزة.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

بتاليخ   147971 لقم  تحت  بالرااط 

26 أكتوار 2929.

435 P

BOULISS CAR
SARL AU

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

تم  قد  بالرااط،   2929 ) نوفد 9 

بمليؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس 

بملحدومة تحدل بلخصائص بلتال ة :

 BOULISS CAR SARL : بلتيد ة

AU

ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 

وبلشريك  بملحدومة  بمليؤول ة 

بلوح د.

بلهدف بالجتداعي : كربء بلي البت 

بدون سائق.
ملهم   199.999  : بملال  لأس 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

199 ملهم للحصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
بملقر بالجتداعي : مجدوعة 17 لقم 

14 بلبيتات ح ي م بلرااط.

بلتي ي9 : بلي د بوليس محدد.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

بتاليخ   147757 لقم  تحت  بالرااط 

23 نوفد 9 2929.

436 P

مكتب بملحاسبة

CABINET MSCOS 

عدالة 14 مكتب لقم 25 زنقة أزكزب أكدبل 

بلرااط

بلهاتف : )96.61.16.96.2 

O.S HIGH TECH
SARL

 بدقت�صى عقد عرفي محرل بتاليخ

نظام  تكوين  تم   2929 أكتوار   26

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  أسا�صي 

بملحدومة  صائصها كالتالي :

 O.S HIGH TECH  : بلتيد ة 

SARL

بلهدف : تدالس بلشركة بألهدبف 

بلتال ة :
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مكتب بالستشالبت وبلخدمات.

جد ع  ومدالسة  بالستثدال 

بملتعلقة  بلتجالية  بلنشاطات 

بالخدمات بملعلومات ة.

ب ع معدبت وأموبت بملكتب.

شقة   14 عدالة   : بملقر بالجتداعي 

25 زنقة أزكزب أكدبل بلرااط.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9.

تاليخ تق  د  سنة من   ((  : بملدة 

بلشركة بالسجل بلتجالي.

 199.999  : لأس بملال بالجتداعي 

حصة ق دة   1999 ملهم مقيم إلى 

كل وبحدة 199 ملهم.

: تم تع ين بلي د أسامة  بلتي ي9 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  جدين 

كديي9   ،G416538 لقم  بلوطن ة 

للشركة وملدة غي9 محدومة.

بعد  صم   : بلقانوني  بالحت اط 

بالحت اط  تأسيس  أجل  من   %5

حيب  يوزع  بلفائض  بلقانوني 

قربلبت بلشركاء.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   25 بتاليخ 

.147853
عن بلنسخة وبلنص

MSCOS

437 P

 W.E.C LINES MAROC
شركة بملياهدة

لأسدالها : 1.999.999 ملهم

بملقر بالجتداعي للشركة : 17 شالع 

عبد هللا بن ياسين، بلدبل بلب ضاء

لقم بلسجل بلتجالي 7265)1

قفل بلتصف ة
بدقت�صى بلجدع بلعام بلغي9 عامي 

تقرل  2929 سبتد 9   28 في   بملؤلخ 

ما يلي :

بملصامقة على حيابات بلتصف ة.

بلتصريح باإلغالق بلنهائي لتصف ة 

بلشركة.

للدصفي  إمبلته  مخالصة  إعطاء 

بمليتوطن  بنشقرون  بملهدي  بلي د 

17 شالع عبد هللا  في بلدبل بلب ضاء، 

بن ياسين.

بمليتندبت  إيدبع  مكان  تحديد 

شالع   17 بلشركة في بلدبل بلب ضاء، 

عبد هللا بن ياسين.

تشط ب على بلشركة من بلسجل 

بلتجالي.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

بلب ضاء في 5 نوفد 9 2929 تحت لقم 

.27123
للخالصة وبلنشر

438 P

WT. INTERNATIONAL

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي للشركة : لقم 59 

شالع سبو شقة لقم 5 أكدبل بلرااط

مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

تم   ،2929 نوفد 9   3 بالرااط بتاليخ 

بالستثنائ ة  بلجدع ة  محضر  تحرير 

 WT. INTERNATIONAL لشركة 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة بلذي 

تقرل ف ه ما يلي :

تحويل بملقر بالجتداعي :

من لقم 59 شالع سبو شقة لقم 5 

أكدبل بلرااط إلى حي بلنهضة 1 إضافي 

لقم 289 بلرااط.

بلنظام  من   4 بملامة  تعديل 

بألسا�صي.

بالعتدام بلكامل للقوبنين بملحدثة.

بلصالح ات بملدنوحة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   25 بتاليخ 

.D198843

439 P

HIGH INNOVATION CO
SARL AU

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

بلحصص  تفويت  وعقد  بالستثنائي 

بتاليخ بملحين  بألسا�صي   وبلنظام 

39 أغيطس )291 تم ما يلي :

تفويت 199 حصة بجتداع ة بلتي 

في حوزة بلي د هشام إمام إلى بلي د 

يوسف بشريبة 199 حصة.

كديي9  بشريبة  يوسف  تع ين 

جديد.

للشركة  بألسا�صي  بلنظام  تح ين 

وتعديل بلفصول بلتي شدلها بلتغ ي9.

بلقانوني لدى كتابة  وتم بإليدبع 

بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة في تدالة 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   12 بتاليخ 

.22325

440 P

HA MOUCHA ET FRERE
بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

بلحصص  تفويت  وعقد  بالستثنائي 

بتاليخ بملحين  بألسا�صي   وبلنظام 

7 سبتد 9 2929 تم ما يلي :

بجتداع ة  حصة   1999 تفويت 

بلتي في حوزة بلي د حدوشة لحين 

بلتي  بجتداع ة  حصة   1999 من 

بوناصح  لش د  بلي د  إلى  يدتلكها 

1999 حصة.

شالع   29 بالجتداعي  بملقر  نقل 

أكدبل   2 بوكلدان س دي علي شقة 

حي   416 لقم   5 أمال  إلى  بلرااط 

بمليي9ة سعقوب بملنصول بلرااط.

بوناصح  لش د  بلي د  تع ين 

كديي9 جديد.

للشركة  بألسا�صي  بلنظام  تح ين 

وتعديل بلفصول بلتي شدلها بلتغ ي9.

بلقانوني لدى كتابة  وتم بإليدبع 

بلضبط باملحكدة بلتجالية في بلرااط 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   16 بتاليخ 

.198579

441 P

 ASSISTANCE GROS

OEUVRES

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

بلحصص  تفويت  وعقد  بالستثنائي 

بتاليخ بملحين  بألسا�صي   وبلنظام 

24 أكتوار 2929 تم ما يلي :

بجتداع ة  حصة   1999 تفويت 

بلتي في حوزة بلي د سف ان بسفرمي 

بلتي  بجتداع ة  حصة   1999 من 

يدتلكها إلى بلي د مصطفى بلرحاوي 

1999 حصة.

شالع   29 بالجتداعي  بملقر  نقل 

أكدبل   2 بوكلدان س دي علي شقة 

حي   416 لقم   5 أمال  إلى  بلرااط 

بمليي9ة سعقوب بملنصول بلرااط.

بلرحاوي  مصطفى  بلي د  تع ين 

كديي9 جديد.

للشركة  بألسا�صي  بلنظام  تح ين 

وتعديل بلفصول بلتي شدلها بلتغ ي9.

بلقانوني لدى كتابة  وتم بإليدبع 

بلضبط باملحكدة بلتجالية في بلرااط 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   24 بتاليخ 

.19878(

442 P

 MOLUOGUO

DISTRIBUTION

SARL AU

في  بالستثنائي  بلعام  للجدع  تبعا 

محدومة  للشركة  بالجتداعي  بملقر 

بمليؤول ة لشريك وح د قرل ما يلي :

بالعربي  نريدان  بلي دة  بستدربل 

وتع ين  بلشركة  إمبلة  في  بدنصبها 

إمبلة  في  مديرب  فالل  بملهدي  بلي د 

بلشركة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نوفد 9   24 بتاليخ  بتدالة  بلتجالية 

2929 تحت بلرقم 4417.

443 P
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AUTODIAG BELAHCEN
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 
تأسيس  تم   2929 سبتد 9   4 في 

ش.ذ.م.م.ش.و.
 AUTODIAG  : بلتجالي  بالسم 

BELAHCEN
 1 لقم  محل   : بالجتداعي  بملقر 

تجزئة مكتواة بحصين سال.
بلنشاط :

تشخ ص بلي البت.

بلص انة بمل كان ك ة.
نفخ إطال موالب.

تك  ف بلهوبء في بلي البت.
كهرااء بلي الة.
برمجة بلعدبم.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم، 
من فئة حصة وح دة لفائدة :

 199.999 بلحين  ياسين  بلي د 
ملهم.

بمليي9 : بلي د ياسين بلحين.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بيال  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   2 بتاليخ 

.32185
444 P

 MOR FRUIT IMPORT
EXPORT
SARL AU

في مؤلخ  عرفي  عقد   بدقت�صى 
تم  قد  بالرااط   2929 نوفد 9   11
بمليؤول ة  محدومة  شركة  تأسيس 
ذبت شريك وح د تحدل بلخصائص 

بلتال ة :
 MOR FRUIT  : بلتيد ة 

IMPORT EXPORT SARL AU
ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 

بمليؤول ة بملحدومة بشريك وح د.
بلهدف بالجتداعي :

بيربم وتصدير بلخضر وبلفوبكه.
بلنقل بلدولي للبضائع.

مختلف  وتصدير  بستي9بم 
بملنتجات.

ملهم   199.999  : بملال  لأس 

مقيم إلى 1999 حصة من فئة 199 

ملهم للحصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
زنقة   12 لقم   : بالجتداعي  بملقر 

لبنان لقم 3 بملح ط بلرااط.

ملدة  بل ح اوي يوسف   : بلتي ي9 

غي9 محدومة.

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكدة 

بلتجالية بالرااط.
 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

 2929 نوفد 9   24 بتاليخ   147897

تحت لقم إيدبع 198817.

445 P

SOCIETE URBAN TRAG
SARL

لأسدالها : 199.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : لقم 6)5 ألز 5 

شالع بلحين بلثاني أحدبف - أزلو

في مؤلخ  عرفي  لعقد   تبعا 

تم وضع محضر   ،2929 أكتوار   23

بلجدع بلعام بالستثنائي.

أشغال بل وم :

ب ع بلحصص.

تغ ي9 بمليي9.

تحويل بملقر.
زيامة لأسدال بلشركة بلرقمي.

تحديث بلقانون بألسا�صي.

مختلفات.

بلحل بألول :

لـ  بملالك  بلي د عمي محدد  قام 

 599 بلنصف  بب ع  حصة،   1999

حصة للي د محبوبي باسو.

بلحل بلثاني :

قبل بلجدع بلعام بستقالة بمليي9 

تع ين  وتم  محدد،  عمي  بلي د 

بلي دبن محبوبي باسو وعمي محدد، 

بمليي9بن بلوح دبن للشركة.

بلحل بلثالث :

بملقر  تغ ي9  بلعام  بلجدع  قرل 

بالجتداعي إلى بلعنوبن بلتالي : بلطابق 

 4 بلنخ ل  تجزئة   398 لقم  بليفلي 

أحدبف أزلو.

بلحل بلرببع : 

قرل بلجدع بلعام زيامة لأس بملال 

 499.999 بدبلغ  بلرقمي  بلشركة 

ملهم على بلشكل بلتالي : تحرير بلربع 

في   (3/4( وبلباقي   (199.999(  1/4

بألجل بلقانوني.

س صبح  بلزيامة،  هذه  بعد 

ملهم   599.999 بلشركة  لأسدال 

مقيم على بلشكل بلتالي :

بلتالي :

حصة   2599 بلي د عمي محدد 

وبلي د محبوبي باسو 2599 حصة.

بلحل بلخامس :
قرل بلجدع بلعام تحديث بلقانون 

بألسا�صي.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بأزلو  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   13 بتاليخ 

بلسجل بلتجالي 875.

446 P

SOFISCOM - SARL

Comptabilité - Fiscalité -juridique

 Assistance & Coaching fiscal et comptable

 Etude et conseil en matière

d’investissement

 Accompagnement et suivi lors des

contrôles fiscaux

23, Rue ben lwidan, Appt n°7, Agdal

Rabat

 Tél : 05.37.77.13.05

         96.62.53.93.95

COBELLO
SARL AU

لفع لأسدال بلشركة
على إثر مدبوالت بلجدع ة بلعامة 

 19 بتاليخ  بملنعقدة  بالستثنائ ة 

مياهدو  قرل   ،2929 أغيطس 

ش.و،  ش.ذ.م.م   COBELLO شركة 

ما يلي :

بزيامة   : بلشركة  لأسدال  لفع 

2.248.499 ملهم على 25.999 ملهم 

ل صبح في بملجدوع 2.273.499 ملهم 

جديدة  حصة   22484 بخلق  وذلك 

بق دة 199 ملهم لكل وبحدة.

أما توزيع لأسدال بلشركة يكون 

على بلشكل بلتالي :

سعام  بوزياني  بلي دة 

2.273.499 ملهم.

لأسدال  تخف ض  تم  كذلك 

بمتصاص  طريق  عن  بلشركة 

بلخيائر  بملت9بكدة بق دة 1.873.499 

 2.273.499 من  ل نخفض  ملهم 

ملهم إلى 499.999 ملهم.

أما توزيع لأسدال بلشركة يكون 

على بلشكل بلتالي :

 499.999 بلي دة بوزياني سعام 

ملهم.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوار   7 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929 تحت لقم )19744.

447 P

 STE PARAPHARMACIE

NAJD
SARL AU

 IM H MAG 29 BLOC A

 RESIDENCE IMAN AVENUE

TARIK IBN ZIAD TEMARA

حل بلشركة
بالستثنائي  بملحضر  بدقت�صى 

 ،2929 نوفد 9   16 بتاليخ  بملؤلخ 

 2929 نوفد 9   23 بتاليخ  وبملسجل 

 RE31310, لقم  تحت  بالرااط 

قرل   ،  OR  25773 ET DV 8(82

للشركة  بلوح د  وبلشريك  بمليي9 

بلي د موالي يوسف بلعلوي ما يلي :

حل بلشركة.

يوسف  موالي  بلي د  تع ين 

بلعلوي كدصفي للشركة.

كدكان  بلشركة  مقر  تع ين 

للتصف ة.
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بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم  وقد 

بالبتدبئ ة  بملحكدة  لدى  بلضبط 

بتاليخ  4418 لقم  تحت   بتدالة 

24 نوفد 9 2929.

448 P

HD STUDIO EVENTS
SARL AU

في بلعرفي  بلعقد  تسج ل   تاليخ 

5 نوفد 9 2929 بالرااط.

بلهدف بالجتداعي : منظم حفالت، 

بالستشالبت بإلمبلية.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

199 ملهم للحصة لشريك وح د :

بلي د محدد حك م مندبن 1999 

حصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

موالي بألمي9  شالع   3  :  بملقر 

عبد هللا بلشقة لقم 29 وسط بملدينة 

بلرااط.

بلتي ي9 : وصال بملكري.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

.147747

449 P

HOUSE KMZ
54 زنقة بني عدي9 إقامة بليفربء

حي بلط البت بلرااط

حل شركة قبل أوبنها
على إثر مدبوالت بلجدع ة بلعامة 

 15 بتاليخ  بملنعقدة  بالستثنائ ة  

 HOUSE لشركة   2929 أكتوار 

بمليؤول ة،  محدومة  شركة   KMZ

بملوجوم  ملهم   299.999 لأسدالها 

بني  زنقة   54 بالرااط  بلعام  مقرها 

إقامة بليفربء حي بلط البت،  عدي9، 

بملسجلة بالسجل بلتجالي تحت لقم 

125625، فقد قرلوب بلشركاء ما يلي :

بيبب  أوبنها  قبل  بلشركة  حل 

ض اع أكث9 من 3/4 من لأسدالها.

تع ين بلي دة ل لى بكديرة بملق دة 

زنقة عباس ببن عبد بملطلب حي   12

بليوي�صي، كدصف ة للشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   17 بتاليخ 

.19869(
من أجل بالستخالص وبلب ان

450 P

 AIT JAA MOHAMED

 NEW GENERATION FARM

.SARL

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة

 15 بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

شركة  تأسيس  تم   2929 أكتوار 

بشريكين  بمليؤول ة  محدومة 

باملوبصفات بلتال ة :

 NEW GENERATION : بلتيد ة

.FARM SARL

بلزنقة   1 أمل   : بالجتداعي  بملقر 

س دي  بألول  بلطابق   ( بلرقم   8

بل 9نو�صي بلدبل بلب ضاء.

بلهدف بلتجالي :

 إنتاج وتيويق حل ب بألبقال.

نرا ة وتيويق بألبقال.

ب ع وشربء بأللب�صي بلفالح ة.

 199.999 في  محدم   : بلرأسدال 

حصة  1999 إلى  مقيدة   ملهم 

 كدا يلي :

 599  : عثدان  بملدس�صي  بلي د 

حصة.

 599  : بلي د بلطائف محدد طه 

حصة.

بملدة : )) سنة من تاليخ تأسييها.

بلتي ي9 : بلطائف محدد طه.

بملحكدة   : بلقانوني  باليدبع 

سجل  بلب ضاء،  بالدبل  بلتجالية 

تجالي لقم )71)47.

451 P

STE FIBOL
SARL

إعالن عن إنشاء شركة
 27 بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

شركة  تأسيس  تم   2929 ف 9بير 

FIBOL SARL بملديزبت بلتال ة :

.FIBOL بلتيد ة : شركة ف بول

بملقر بالجتداعي : عند أب دو شالع 

بألبطال 15 شقة 4 أكدبل - بلرااط.

بلرأسدال : 9999) ملهم.

بلهدف :  دمات بملطاعم.

بلشركاء :

عهد صدوق : 399 حصة.

أمين بملصباحي : 399 حصة.

 399  : بوحربت  بلعرو�صي  حيام 

حصة.

بلينة بملال ة : 2929.

أمين  صدوق،  عهد   : بلتي ي9 

بملصباحي، حيام بلعرو�صي بوحربت.

 14739(  : بلتجالي  بلسجل 

بملحكدة بلتجالية بالرااط.

452 P

 STE FECULANTS &

 INGREDIENTS AL

FIRDAOUSS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس
بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بعين 

تم   2929 أكتوار   2 توجطات بتاليخ 

للشركة  بألساس ة  بلقوبنين  وضع 

وبلتي تحدل بلخصائص بلتال ة :

ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 

بمليؤول ة بملحدومة.

 STE FECULANTS &  : بسدها 

.INGREDIENTS AL FIRDAOUSS

هدفها :

وبملكونات  بلنشويات  ب ع 

بالتقي ط.

بنصف  بلغذبئ ة  بملوبم  ب ع 

بلجدلة.

ب ع بملوبم بلغذبئ ة بالتقي ط.

توزيع كافة بملنتجات بلغذبئ ة.

بلغذبئ ة  بملنتجات  جد ع  ب ع 

بالتقي ط وإ ربجها وتيل دها.

بلب ع بنصف بلجدلة )عامة).

بلعدل ات  جد ع  عامة  واصفة 

بلصناع ة،  بملال ة،  بلتجالية، 

ترتبط  بلتي  بلعقالية  وغي9  بلعقالية 

مباشرة  غي9  أو  مباشرة  بصفة 

بكل  أو  أعاله  بملذكولة  باألهدبف 

هدف آ ر مشابه أو مرتبط، أو قابل 

للدياهدة في تند ة بلشركة تحت أي 

شكل من بألشكال.

بلثاني بالطابق  بلشقة   :  مقرها 

 لقم 119 حي أكدبل عين تاوجطات.

يوم  من  تبتدأ  سنة   ((  : أمدها 

بلتأسيس.

ملهم   199.999  : لأسدالها 

مقيدة إلى 1999 حصة بق دة 199 

ملهم للوبحدة موزعة كالتالي :

599 حصة   : بلي د مروبن بلنجي 

 59.999 ملهم للوبحدة   199 بق دة 

ملهم.

بلي د عبد بلعالي بلحد وي : 599 

للوبحدة  ملهم   199 بق دة  حصة 

59.999 ملهم.

بق دة  حصة   1999  : بملجدوع 

199 ملهم للوبحدة 199.999 ملهم.

غي9  وملدة  بلشركة  يدير   : إمبلته 

محدمة بلي د مروبن بلنجي وبلي د 

عبد بلعالي بلحد وي.

من  تبتدئ   : بالجتداع ة  بلينة 

فاتح يناير وتنتهي في متم شهر مسيد 9 

من كل سنة.

يقطع من بأللااح   : توزيع بأللااح 

بالحت اط  أجل  من   %5 بلصاف ة 

بلصاف ة  بلباقي من بأللااح  بلقانوني 

حيب  بملشالكين  على  توزع 

بلحصص، باستثناء بملبالغ بملحتفظة 

بملخصصة  أو  بملتتال ة  للينوبت  بها 

لالحت اطات حيب قربلبت بلشركاء.
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بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلقانوني 

بدكناس يوم 22 أكتوار 2929 تحت 
لقم ))33.

 541985 لقم  بلتجالي  بلسجل 

بتاليخ 22 أكتوار 2929.

453 P

STE MARKALA TRANS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس
بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بعين 

 2929 سبتد 9   18 بتاليخ  توجطات 

تم وضع بلقوبنين بألساس ة للشركة 

وبلتي تحدل بلخصائص بلتال ة :

ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 

بمليؤول ة بملحدومة.

 STE MARKALA  : بسدها 

.TRANS

هدفها :

نقل بمليتخدمين لحياب بلغي9.

بلعدل ات  جد ع  عامة  واصفة 

بلصناع ة،  بملال ة،  بلتجالية، 

ترتبط  بلتي  بلعقالية  وغي9  بلعقالية 

مباشرة  غي9  أو  مباشرة  بصفة 

بكل  أو  أعاله  بملذكولة  باألهدبف 

هدف آ ر مشابه أو مرتبط، أو قابل 

للدياهدة في تند ة بلشركة تحت أي 

شكل من بألشكال.

مقرها : مرآب بحي ول لي لقم 871  

عين تاوجطات.

يوم  من  تبتدأ  سنة   ((  : أمدها 

بلتأسيس.
ملهم   199.999  : لأسدالها 

مقيدة إلى 1999 حصة بق دة 199 

ملهم للوبحدة موزعة كالتالي :

599 حصة  بلي د عزيز بلحريتي : 

 59.999 ملهم للوبحدة   199 بق دة 

ملهم.

 599  : بلحريتي  محدد  بلي د 

للوبحدة  ملهم   199 بق دة  حصة 

59.999 ملهم.

بق دة  حصة   1999  : بملجدوع 

199 ملهم للوبحدة 199.999 ملهم.

غي9  وملدة  بلشركة  يدير   : إمبلته 

محدمة بلي د عزيز بلحريتي.

من  تبتدئ   : بالجتداع ة  بلينة 

فاتح يناير وتنتهي في متم شهر مسيد 9 

من كل سنة.

يقطع من بأللااح   : توزيع بأللااح 

بالحت اط  أجل  من   %5 بلصاف ة 

بلصاف ة  بلباقي من بأللااح  بلقانوني 

حيب  بملشالكين  على  توزع 

بلحصص، باستثناء بملبالغ بملحتفظة 

بملخصصة  أو  بملتتال ة  للينوبت  بها 

لالحت اطات حيب قربلبت بلشركاء.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلقانوني 

تحت   2929 نوفد 9   5 بدكناس يوم 

لقم 3699.

 51223 لقم  بلتجالي  بلسجل 

بتاليخ 5 نوفد 9 2929.

454 P

STE CAIRO TRAVAUX

ش.م.م.

ذبت لأسدال يقدل ب 199.999 

ملهم

بملقر بالجتداعي : حي بلقدس 91 لقم 

4 عين تاوجطات

بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بعين 

 2929 سبتد 9   22 بتاليخ  تاوجطات 

للشركة  بلعامة  بلجدع ة  قرلت 

 CAIRO بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 

ب  يقدل  لأسدال  ذبت   TRAVAUX

ملهم وبلذي يوجد مقرها   199.999

بالجتداعي ب : حي بلقدس 91 لقم 4 

عين تاوجطات ما يلي :

بملوبفقة على تقرير بلتصف ة.

من  بنطالقا  بلنهائ ة  بلتصف ة 

بل وم.

مهامه  من  تاقي  لضوبن  إعفاء 

كدصفي للشركة وإبربئه.

من  بلشركة  تشط ب  طلب 

بلسجل بلتجالي لقم 1)451.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكدة بلتجالية بدكناس 

لقم  تحت   2929 أكتوار   14 بتاليخ 

.589

455 P

STE REP’HAIR
SARL AU

تأسيس شركة
 27 بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

بلقانون  إحدبث  تم   2929 أكتوار 

بألسا�صي لشركة محدومة بمليؤول ة 

بشريك وح د تتلخص ف دا يلي :

 STE REP’HAIR SARL : بلتيد ة

.AU

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بمليؤول ة بملحدومة بشريك وح د.

بلهدف بالجتداعي :

بلتجد ل  ميتحضربت  صناعة 

بلطب ع ة للشعر.

وشربء  عام  بشكل  بلتجالة 

وا ع  وترك ب  وتصدير  وبستي9بم 

للشعر  بلتجد ل  ميتحضربت 

بلطب عي بالجدلة أو بلب ع بالتجزئة.

بلعامة  بألسوبق  في  بملشالكة 

وبلخاصة.

بأي  مياهدة  على  بالستحوبذ 

ذلك  في  بدا  بألشكال،  من  شكل 

أو  بتحام  أو  شركة  أي  في  بالندماج 

جدع ات أ رى تم إنشاؤها أو سيتم 

إنشاؤها.

بملعامالت  جد ع  أعم،  واصولة 

وبملال ة  وبلصناع ة  بلتجالية 

بملرتبطة بشكل  وبملنقولة وبلعقالية، 

مباشر أو غي9 مباشر باألش اء بملذكولة 

أعاله، أو بلتي يحتدل أن تكون لصالح 

تحق قها وتطويرها.

 46, AVENUE  : بالجتداعي  بملقر 

 OQBA 1er ETAGA APPT N°2

.AGDAL - RABAT MAROC

بملدة : )) سنة.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 

حصة بجتداع ة   1999 مقيدة إلى 

من فئة 199 ملهم للحصة بلوبحدة.

بلتي ي9 : بلي د أوالقا جعفر ملدة 

غي9 محدومة.

 : بلفت9ة بملعدول بها  الل بلينة 

تبدأ من فاتح يناير إلى 31 مسيد 9.

لفائدة   %5 بعد  صم   : بأللااح 

بالحت اط بلقانوني بلفائض يتصرف 

ف ه حيب قربل بلشركاء.

 147831  : بلتجالي  بلسجل 

بلرااط.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلقانوني باملحكدة بلتجالية بالرااط 

بتاليخ 25 أكتوار 2929.
من أجل بالستخالص وبلب ان

456 P

STE DIGITAL PHOTO NORD

SARL

 CAPITAL SOCIAL ; 2.300.000

DHS

 SIEGE SOCIAL : RABAT DES

 ZAHRAT RYAD ILOT19 LOT 10

MAG M 10 HAY RYAD RABAT

سجل تجالي : 54553

 7 بتاليخ  توث قي  عقد  بدقت�صى 

نوفد 9 2929 مسجل بدكناس بتاليخ 

مسجل بدكناس   ،2929 نوفد 9   13

بتاليخ 13 نوفد 9 2929.

بلحصص  جد ع  تفويت  تم 

شقرون  كريدة  بليامة  يدلكها  بلتي 

وبلي د  بلغري�صي  توف ق  وبلي د 

بمليداة  بلشركة  في  شقرون  يونس 

شركة   DIGITAL PHOTO NORD

ذبت بمليؤول ة بملحدومة إلى بليامة 

سع د  فرجي  يوسف  فرجي  أحدد 

فرجي عبد بليالم فرجي عبد بلكريم 

فرجي وبلي دة فاطدة بلزهربء فرجي 

وذلك بالنيب بلتال ة :
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بلي د أحدد فرجي : 2399 حصة.

 4699  : فرجي  يوسف  بلي د 

حصة.

بلي د سع د فرجي : 4699 حصة.

 4699  : بلي د عبد بليالم فرجي 

حصة.

 5759  : بلي د عبد بلكريم فرجي 

حصة.

 : فرجي  بلزهربء  فاطدة  وبلي دة 

1159 حصة.

لرأس  بملكونة  بلحصص  مجدوع 

مال بلشركة هو : 23999 حصة.

بلي دبن  بستقالة  تقديم 

شقرون  ويونس  بلغري�صي  توف ق 

للشركة  كديي9بن  منصبهدا  من 

بلتي  بملدة  عن  تام  إبربء  وإعطائهدا 

قضاها في بلتي ي9 مع شكرهدا على 

ذلك.

فرجي  بلكريم  عبد  بلي د  تع ين 

كديي9 جديد ووح د للشركة.

مؤلخ  توث قي  عقد  بدقت�صى 

 2929 نوفد 9  و29   1( بتاليخ 

نوفد 9   29 وبملسجل بدكناس بتاليخ 

بألسا�صي  بلنظام  تح ين  تم   2929

 DIGITAL PHOTO للشركة بمليداة 

بمليؤول ة  ذبت  شركة   NORD

 2.399.999 مالها  ولأس  بملحدومة 

ملهم.
للخالصة وبلنشر

بألستاذ أحدد بلحضري

457 P

STE ENNACER TOURS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة

43، بدجدع بلزبوية زنقة عبد بملومن 

بلرااط - حيان

بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ    -  1

بلي د  فوت   2929 أكتوار   12 في 

599 حصة  محدد بلع دي بإلملي�صي 

شركة  في  يدلكها  بلتي  بجتداع ة 

بلي دة  إلى   ENNACER TOURS

 ديجة حجاج.

بلجدع ة  محضر  بدقت�صى    -  2

بلعامة غي9 بلعامية بتاليخ 12 أكتوار 

: 2929

محدد  بلي د  بستقالة  قبول 

بلع دي بإلملي�صي.

بلع دي  محدد  بلي د  إبربء 

بإلملي�صي.

بملصامقة على تفويت 599 حصة 

بجتداع ة.

و7   6 للفصلين  تبعا لذلك  تغ ي9 

من بلنظام بألسا�صي.

حجاج  بلي دة  ديجة  تع ين 

برنية  بلوح دة  بمليي9ة  ميي9ة، 

لسد ا  توك ال  تدنح  حجاج  ديجة 

بلشريك،  بوطاهر،  حين  للي د 

بملتعلقة  بلعدل ات  جد ع  لتوق ع 

بلشركة  ومصالح  باحت اجات 

بلقانون ة،  بإلمبلية،  )بملصرف ة، 

موظفين  وتوظ ف   CNSS بملال ة، 

(.ENNACER TOURS جدم في شركة

بلنظام  من   12 بملامة  تعديل 

بألسا�صي تبعا لذلك.

مالئدة بلنظام بألسا�صي.

تم بإليدبع لدى بملحكدة بلتجالية 

بتاليخ   198858 لقم  تحت  بالرااط 

25 نوفد 9 2929.
بدثابة مقتطف وا ان

458 P

 STE GTA GREAT TEAM

AUTO
شركة ذبت ميؤول ة محدومة

ذبت شريك وح د

تأسيس
في  مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

قد   2929 سبتد 9   19 بتاليخ  تدالة 

ميؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

ومن  وح د  شريك  ذبت  محدومة 

 صائصها :

 STE GTA GREAT  : بلتيد ة 

.TEAM AUTO

م كان كي   : بالجتداعي  بلهدف 

طولي.

والم سالمة بلشرق ة عين   : بملقر 

عت ق تدالة.

بملدة : )) سنة.
لأسدال بلشركة : لأسدال بلشركة 

محدم في مبلغ 199.999 ملهم.

بلشركة تيي9 من طرف   : بمليي9 

بلي د عدر ميعوم.

في  تدت  بلقانون ة  بلومسعة 

لقم  بتدالة  بالبتدبئ ة  بملحكدة 

بلتسج ل 131975.

459 P

STE SCLINK
SARL AU

س.ج 429377

419، شالع بلزلقطوني إقامة حدام 

بلشقة 1 بلدبل بلب ضاء

بلتصف ة بلنهائ ة للشركة
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

 5 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بملنعقد 

أغيطس 2929 قرل بلشريك بلوح د 

لشركة SCLINK ما يلي :

بلتصف ة بلنهائ ة للشركة.

للشركة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بملحكدة  لدى  بلضبط  بكتابة 

 23 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

نوفد 9 2929 تحت لقم 754759.

460 P

STE MM5 LOTISTIC
س.ج 373363

 AL ALIA - GH6 - 28T - M1

بلطابق بألل�صي من بلعدالة لقم 8 

مبل بوعزة، بلدبل بلب ضاء

نقل مقر بلشركة
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

فاتح  بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بملنعقد 

بلوح د  بلشريك  قرل   2929 نوفد 9 

لشركة MM5 LOGITIC ما يلي :

 AL عنوبن  إلى  بلشركة  مقر  نقل 

بلطابق   ALIA - GH6 - 28T - M1

بألل�صي من بلعدالة لقم 8 مبل بوعزة، 

بلدبل بلب ضاء .

تغ ي9 بملامة 4 من بلقانون بلدب لي 

للشركة.

تحديث بلقانون بلدب لي للشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

  2929 نوفد 9   24 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 31)754.

461 P

STE NAGHI GESTION

س.ج 499887

 بلدبل بلب ضاء 61 شالع بملقاومة، 

بلطابق بليامس

بلتصف ة بلنهائ ة للشركة
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

 19 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بملنعقد 

أغيطس 2929 قرل بلشريك بلوح د 

لشركة NAGHI GESTION ما يلي :

بلتصف ة بلنهائ ة للشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط  

بالدبل بلب ضاء بتاليخ 3 نوفد 9 2929  

تحت لقم 2)7524.

462 P

CONSFID SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE - CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE JENANE ALHAYATE

SARL

بدقت�صى عقد عرفي بملؤلخ بالدبل 

بلب ضاء بتاليخ 13 نوفد 9 2929 قرل 

بلشركاء إنشاء شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة ذبت بلخصائص برت ة :

 STE JENANE  : بلتيد ة 

.ALHAYATE

بلغرض : منعش عقالي وبألشغال 

بلعامة.

اللة  محج   61  : االجتامعي  املقر 

يقوت بلرقم )3  ، بلطابق بألول بلدبل 

بلب ضاء.



عدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929)الجريدة الرسمية   16966

لأسدالها : 199.999 ملهم مجزأة 

ملهم   199 بق دة  حصة   1999 إلى 

للحصة.

بلي د  بلشركة  سيي9   : إمبلتها 

حد د هللا بوشع ب.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط لدى بملحكدة بلتجالية بالدبل 

بلب ضاء.

463 P

CONSFID SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE - CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE KIBBO IMMO
SARL

على محضر بلجدع ة بلعامة  بناء 

نوفد 9   12 في  بملنعقدة  بالستثنائ ة 

  KIBBO IMMO لشركة   2929

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة قد 

قرل ما يلي :

وفاة بلشريك غنامي حجاج.

لصالح  بملتوفى  حصص  تحويل 

ولثته بلشرع ين.

تع ين بلي د غنامي محدد ميي9 

للشركة ملدة غي9 محدومة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط لدى بملحكدة بلتجالية بالدبل 

تحت   2929 نوفد 9   24 يوم  بلبضاء 
بالسجل  وبملق دة   7548(4 لقم 

بلتجالي تحت لقم 456265.

464 P

CONSFID SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE - CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE JMOUHA IMMO
SARL

على محضر بلجدع ة بلعامة  بناء 

نوفد 9   12 في  بملنعقدة  بالستثنائ ة 

JMOUHA IMMO  G 2929 لشركة

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة قد 

قرل ما يلي :

وفاة بلشريك غنامي حجاج.

لصالح  بملتوفى  حصص  تحويل 

ولثته بلشرع ين.

تع ين بلي د غنامي محدد ميي9 

للشركة ملدة غي9 محدومة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط لدى بملحكدة بلتجالية بالدبل 

تحت   2929 نوفد 9   24 يوم  بلبضاء 

بالسجل  وبملق دة   7548(5 لقم 

بلتجالي تحت لقم 327535.

465 P

CONSFID SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE - CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE BENLAKBIR IMMO

SARL AU

بدقت�صى عقد عرفي بملؤلخ بالدبل 

بلب ضاء بتاليخ 19 نوفد 9 2929 قرل 

بلشركاء إنشاء شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة ذبت بلشريك بلوح د ذبت 

بلخصائص برت ة :

 STE BENLAKBIR  : بلتيد ة 

.IMMO

بلغرض : منعش عقالي.

اللة  محج   61  : االجتامعي  املقر 

يقوت بلرقم )3  ، بلطابق بألول بلدبل 

بلب ضاء.

لأسدالها : 199.999 ملهم مجزأة 

ملهم   199 بق دة  حصة   1999 إلى 

للحصة.

بلي د  بلشركة  سيي9   : إمبلتها 

حزيفي عبد بلرحدان.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط لدى بملحكدة بلتجالية بالدبل 

بلب ضاء يوم )1 نوفد 9 2929 تحت 

بالسجل  وبملق دة   754376 لقم 

بلتجالي تحت لقم 489153.

466 P

 STE MSB CHASSE

 TOURISTIQUE

INTERNATIONALE

SARL

لشركة  بمليبق  بلحل  إعالن 

 MSB CHASSE TOURISTIQUE

لقم   INTERNATIONALE SARL

بالجتداعي  بلضدان  في  بالنخربط 

8271149 على إثر بلقربل بلذي بتخذه 

شركاء بلشركة أعاله تم ما يلي :

بلحل بمليبق للشركة.

بوجاللب  أيدن  بلي د  تع ين 

مصف ا للشركة.

عنوبنا  بلشركة  مقر  تع ين 

للتصف ة.

تم بإليدبع بلقانوني لدى مصلحة 

بلسجل بلتجالي باملحكدة بالبتدبئ ة 

 2929/314 لقم  تحت  بخن فرة  

بلسجل   2929 نوفد 9   24 بتاليخ 

بلتجالي لقم 587.
بدثابة إعالن وا ان

467 P

STE OZONE MANSOURIA

في  مؤلخ  توث قي  عقد  بدقت�صى 

 2929 نوفد 9   ( بتاليخ  بملنصولية 

قد تم تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة.

بلتيد ة : شركة أوزون منصولية 

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة.

بلتدبي9   : بالجتداعي  بلهدف 

بلذي  بلعدومي  للقطاع  بملفوض 

يتعلق بالنفايات بملنزل ة وما شابهها.

 1.587.999  : بلشركة  لأسدال 

ملهم مقيدة إلى 15.879 حصة من 

فئة 199 ملهم للحصة بلوبحدة.

عزيز بلبدلبوي : 1587 حصة.

 : شركة أوزون للبيئة وبلخدمات 

14283 حصة.

بلنحو على  إمبلة  ه ئة   تكوين 

 بلتالي :

بلحامل  في9بمي،  يونس  بلي د 

.TA((767 للبطاقة بلوطن ة لقم

س دي  هللا  عبد  موالي  بلي د 

ح دب، بلحامل للبطاقة بلوطن ة لقم 

.E3544(3

بلحاملة  بنعدول،  حنان  بلي دة 

.A69((25 للبطاقة بلوطن ة لقم

بلصالح ة وبلتوق ع :

تخول كامل بلصالح ات في بلفصل 

15 من بلقانون بألسا�صي للي د عزيز 

بلبدلبوي تحت توق عه بلوح د.

بلتي  للصالح ات  وفقا  ويقرل 

للي د  بألسا�صي  بلقانون  منحها 

ه ئة بإلمبلة  عزيز بلبدلبوي ألعضاء 

بلتوق ع بملزموج على بلنحو بلتالي :

س دي  عبدهللا  موالي  بلي د 

أو  بنعدرو  حنان  بلي دة   + ح دب 

بلي د يونس في9بمي + بلي دة حنان 

هللا  عبد  موالي  بلي د  أو  بنعدرو 

س دي ح دب + بلي د يونس في9بمي.

بملدة : )) سنة ببتدبء من تأسيس 

بلسجل  وضع  تاليخ  من  أي  نهائي 

بلتجالي.

يناير  فاتح  من   : بملال ة  بلينة 

مسيد 9 من كل سنة ما   31 إلى فاتح 

تاليخ  من  تبتدئ  بألولى  بلينة  عدب 

بلتسج ل.

بلطابق  بلعدربن،   228  : بملقر 

بلثاني بملنصولية.

بمليي9 : عزيز بلبدلبوي.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

- قيم بلسجل  بالبتدبئ ة بنيل دان 

 2929 نوفد 9   23 بتاليخ  بلتجالي 

تحت لقم 572.

468 P
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STE SECUREVALLEY

SARL AU

م 9مج،   : بالجتداعي  بلهدف 

تاجر  مصدم في بملعلوم ات،  محلل، 

في معدبت بملعلوم ات، تاجر بستي9بم 

وتصدير.

بملقر بالجتداعي : لقم شالع حين 

 - بألول  بلطابق  بلعبامي  حي  بألول 

تدالة.

ملهم   19.999  : لأسدال بلشركة 

مقيدة 199 حصة.

حصة من فئة   199 نوح ملو�صي 

199 ملهم للحصة بلوبحدة.

بلتي ي9 : نوح  ملو�صي.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

.13133(

469 P

STE MESLAM 

SARL

تأسيس شركة
 STE MESLAM  : بلشركة  بسم 

.SARL

بلتجالة   : بالجتداعي  بلهدف 

بلوطن ة وبلدول ة وبألعدال بملختلفة 

بلطباعة بلرقد ة وطباعة  أو بلبناء، 

بألوفيت.

بملقر بالجتداعي : بملحل لقم 1 حي  

كريدة زنقة لبس بملاء لقم 5 سال.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 

مقيدة كالتالي :

ملهم   199 فئة  من  حصة   599

للي د عبد بلعزيز بملوبلدي.

ملهم   199 فئة  من  حصة   599

للي د زكرياء بمليك ني.

بلتي ي9 : أيدن بمليك ني.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

.32341

470 P

 STE LABORATOIRE 

 D’ANALYSE MEDICALES

TAMESNA

تأسيس شركة
 STE   : بلشركة  بسم 

 LABORATOIRE D’ANALYSE

.MEDICALES TAMESNA

مخت 9  إجربء   : بلهدف بالجتداعي 

بلتحال ل بلطب ة بلك داوية.

 JASMINE 2  : بالجتداعي  بملقر 

بلطابق  و3.   1 بلشقة   1 ج  بلعدالة 

بألل�صي وبلطابق بألول تامينا تدالة.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم  

زهرة بليوبني حصة   1999 مقيدة 

من فئة 199 ملهم للحصة بلوبحدة.

بلتي ي9 : زهرة بليوبني.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

.131275

471 P

 STE SAMRA 

DISTRIBUTION

 SARL AU

تأسيس شركة
 STE SAMRA    : بلشركة  بسم 

. DISTRIBUTION SARL AU

ب صائ ة   : بالجتداعي  بلهدف 

نظالبت ة.

 2 لقم  محل   : بالجتداعي  بملقر 

حي   59 بلعدالة   6 بلطلعة  س كتول 

بلغزبلي تدالة.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم  

بلدين  صالح  مل اء   1999 مقيدة 

للحصة  ملهم   199 فئة  من  حصة 

بلوبحدة.

بلتي ي9 : مل اء صالح.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

.131345

472 P

 STE CENTRE DENTAIRE
NAOMI
SARL AU

لأسدالها : 199.999 ملهم
RC N° 125615

بالستثنائي  بلعام  بلجدع  قرل 
أكتوار   16 بتاليخ  وبملنعقد  للشركة 

2929 بلحل بلنهائي للشركة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  وتم 
نوفد 9   25 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929 تحت لقم 4428.
473 P

 STE ASSISTANCE
 MEDICALE URGENTE DU

MAROC
SARL AU

بلتصف ة بلنهائ ة للشركة
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
مسيد 9   31 بتاليخ  بالرااط  بملنعقد 

)291 قرل بلشريك بلوح د ما يلي :
بنتهاء تصف ة بلشركة.

إنهاء مهام بلقائم بالتصف ة.
تحفظ  وادون  تام  إبربء  منح 

للدصفي طول مدة بلتصف ة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نوفد 9   24 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929 تحت لقم 5662.
474 P

مكتب بألستاذ  بلبويوسفي لحين

موثق

39، شالع عالل بن عبد هللا تازة

بلهاتف : 935.67.45.85

بلفاكس : 935.67.45.34

شركة الهمس للتجهيزات العامة 
والبنايات

ش.م
تفويت أسهم

بستقالة ميي9 بلشركة
تجديد تع ين لئيس مجلس بإلمبلة

تلقاه  بدقت�صى عقد لسمي    -  1
موثق  لحين،  بلبويوسفي  بألستاذ 
تم  2929 نوفد 9   5 بتاليخ   بتازة 

 ما يلي :

وبملقدلة  بألسهم  جد ع  تفويت 

يدتلكها  بلتي  سهم   1(3192 ب 

بلحامل  حجاج  محدد  بلي د 

لقم  بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

بلهدس  بمليداة  شركة  في   ،Z76

ش.م.  وبلبنايات  بلعامة  للتجهيزبت 

ملهم   58.999.999 لأسدالها 

ومقرها بالجتداعي بتازة شالع محدد 

صندوق  بلوفاء،  عدالة  بلخامس، 

بل 9يد لقم 7.

وبملقدلة  بألسهم  جد ع  تفويت 

بلي د  يدتلكها  بلتي  سهم   164 ب 

لبطاقة  بلحامل  حجاج  عصام 

 Z428644 لقم  بلوطن ة  بلتعريف 

لفائدة بلي د عبد بلحف ظ بلهدس، 

بلحاملين  بلهدس  مربم  وبلي د 

بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بالتتابع 

 Z34418(و  ،Z213(76 لقم 

لكل  بلنصف  أساس  على  مناصفة 

وبحد منهدا في شركة بمليداة بلهدس 

ش.م. وبلبنايات  بلعامة   للتجهيزبت 

طبقا ملحضر بلجدع بلعام بالستثنائي 

بتاليخ 5 نوفد 9 2929 تقرل ما يلي :

بستقالة بلي د محدد حجاج من 

منصبه كديي9 بالشركة.

بلحف ظ  عبد  بلي د  قبول 

بلهدس  مربم  وبلي د  بلهدس، 

بصفتهدا مياهدان جدم بالشركة.

تع ين بلي د مربم بلهدس بصفته 

متصرف بالشركة.

بلعام  بلجدع  ملحضر  طبقا 

 2929 نوفد 9   5 بتاليخ  بالستثنائي 

بألسا�صي  بلقانون  تنق ح  تقرل 

للشركة.

طبقا ملحضر مجلس بإلمبلة بتاليخ 

19 نوفد 9 2929 تقرل ما يلي :

تجديد تع ين بلي د لئيس مجلس 

بلهدس  بليالم  عبد  بلي د  بإلمبلة 

وتحديد بلصالح ات بملخولة.
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بلدين  نول  بلي د  تع ين  تجديد 

بلهدس بصفته متصرف بالشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  2

بتازة  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

تحت لقم 537 ولقم )53 بتاليخ 29 

نوفد 9 2929.
للخالصة وبإلشالة

م.بلبويوسفي لحين

475 P

STE ITALIAN LUXURY

SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

ذبت شريك وح د

بملقر بالجتداعي : 6، ضاية عوب، 

بلطابق بلرببع، بلشقة لقم 16، 

أكدبل - بلرااط

تصف ة بلشركة

حرل  عرفي  عقد  بدقت�صى    -  1

قرل   2929 أغيطس   31 بالرااط في 

 ITALIAN لشركة  بلوح د  بلشريك 

LUXURY SARL AU ش.ذ.م.م.ش.و 

 ،6  : ملهم مقرها   19.999 لأسدالها 

بلشقة  بلرببع،  بلطابق  عوب،  ضاية 

لقم 16 أكدبل بلرااط ما يلي :

تصف ة بلشركة بملذكولة أعاله.

منح بإلبربء بلنهائي وبلتام للدصفي 

.MAURIZIO GIALLI

ضاية   ،6  : بلشركة  تصف ة  مقر 

عوب، بلطابق بلرببع، بلشقة لقم 16، 

أكدبل - بلرااط.

2 -  تم بإليدبع بلقانوني لدى كتابة 

بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   23 بتاليخ 

.198742
من أجل بالستخالص وبلب ان

476 P

شركة فيجي
ش.م.م.

بلرااط ت.س )4265
فسخ بلشركة

 7 بتاليخ  مؤلخ  قربل  بدقت�صى 
ب رفي  محدد  قرل   2929 يول و 
بلشريكان  بلعدالي  بلحين  وموالي 

للشركة ما يلي :
فسخ بلشركة.

وموالي  ب رفي  محدد  تع ين 
بلحين بلعدالي كدصف ان للشركة.
تحديد مقر بلتصف ة في : 14 شالع 

بلجزبئر لقم 6 حيان بلرااط.
كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 
لقم  2929تحت  نوفد 9   1( في 

.198645
477 P

شركة إنفركو
INVERCO

شركة محدومة بمليؤول ة
ذبت شريك وح د

مقرها بالجتداعي ب 8، زنقة 
 A/2 بالستقالل، بلطابق 5 بلفضاء

29119 - بلدبل بلب ضاء
لأسدالها : 199.999 ملهم

بلسجل بلتجالي : بلدبل بلب ضاء لقم 
23(87(

ب ع حصص بجتداع ة
وتنق ح بلقوبنين بألساس ة

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
محدومة  شركة  إنفركو  لشركة 
وح د  شريك  ذبت  بمليؤول ة 
 13 بملؤلخ في   INVERCO SARL AU

أكتوار 2929 تقرل ما يلي :
بلكلي  بلب ع  على  بملصامقة 
طرف  من  بالجتداع ة  للحصص 
 S.L كنيية  إندست9سس  شركة 
وبلي د   INDUSTRIES CONESA
 M.AUGUST أوكييت كونييا كونت
 1999 أي   CONESA COMPTE
شركة  لفائدة  بجتداع ة  حصة 
 MINERALS س.ل  كونييا  م ني9بل 
أصبحت  وبلتي   CONESA S.L
بلشريك بلوح د لشركة إنفركو بلتي 

تحولت من شركة محدومة بمليؤول ة 

ذبت  بمليؤول ة  محدومة  شركة  إلى 

شريك وح د.

بلتعديل بملالزم للقوبنين بألساس ة 

للشركة.

تنق ح بلقوبنين بألساس ة.

تفويت بليلط.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

للدبل  بلتجالية  بملحكدة  ضبط 

 2929 نوفد 9   24 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 27)754.
للخالصة وبلب ان

بمليي9

478 P

شركة بروييكتوس إ 

إنسطلسيونيس إلكتريكاس 

ماروك
 PROYECTOS E INSTALACIONES

ELECTRICAS MAROC

شركة ميؤول ة محدومة

ذبت شريك وح د

مقرها بالجتداعي : 14، شالع باليس، 

بلطابق 7، لقم 75 - بلدبل بلب ضاء

لأسدالها : 199.999 ملهم

بلسجل بلتجالي : بلدبل بلب ضاء لقم 

317861

بلحل بمليبق للشركة
بلشريك  قربل  محضر  بدقت�صى 

إ  بروي كتوس  لشركة  بلوح د 

مالوك  إلكت9يكاس  إنيطلي ونيس 

 PROYECTOS E INSTALACIONES

بلصامل   ELECTRICAS MAROC

 2929 ماي   14 بدقر بلشركة بتاليخ 

تقرل ما يلي :

بلحل بمليبق للشركة.

سوم  م ك ل  بلي د  تع ين 

 M.MIGUEL SOME موم ن جيز 

للشركة  كدصف   DOMINGUEZ

بلي د  بمليي9ين  مهام  وإنهاء 

ماليا  سوسو  و�صي  بيينتي 

 ،M.VICENTE SUSO JOSE MARIA

كونياليس  بولاويا  كالس ا  بلي د 

 M.GARCIA BORBOLLA ألفالو 

وبلي د   GONZALEZ ALVARO

 M.GAHETE إنريكي  كاي طي كرمينو 

.CARDENO ENRIKE

تحديد مقر بلتصف ة في بلعنوبن 
بلتالي : شالع باليس - بلطابق 7، لقم 

75 - بلدبل بلب ضاء.

تفويت بليلط.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  بملحكدة  ضبط 

 2929 نوفد 9   23 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 754736.
للخالصة وبلب ان

بمليي9

479 P

 STE GONVARRI

INDUSTRIAL MAROC
S.A

جونفري بندست9يال مالوك

شركة مياهدة

بملقر بالجتداعي : موبل شط بة، 

جداعة بلشالالت، س دي 

بل 9نو�صي، زناتة - بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي : بلدبل بلب ضاء

 لقم 86611

تجديد مهام لئيس وأعضاء مجلس 
بإلمبلة

بلعام  بلجدع  قربل  بدوجب 

بلعامي وقربل مجلس بإلمبلة لشركة 

ش.م.  بملغرب  بندست9يال  جونفري 

 STE GONVARRI INDUSTRIAL

39 يون و  MAROC S.A بملؤل ان في 

2929 تقرل ما يلي :

مجلس  أعضاء  مهام  تجديد 

بلي د  وبن  من  بملؤلف  بإلمبلة 

 M.JUAN MARIA ماليا ليبي9بس مي9ب
لبمون  بلي د   ،RIBERAS MERA

 M.RAMON مالتينيز  كانديال 

وبلي د   CANDELA MARTINEZ

 M.JESUS موليرب  كالفو   ييوس 

ثالث  ملدة    CALVO MEREIRA

سنوبت.
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تجديد مهام لئيس مجلس بإلمبلة 

 JUAN بلي د  وبن ماليا ليبي9ب مي9ب 

ملدة   MARIA RIBERAS MERA

واليته كديي9.

تفويت بليلط.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  بملحكدة  ضبط 

بلب ضاء بتاليخ 2 أكتوار 2929 تحت 

لقم 748314.
للخالصة وبلب ان

بمليي9

480 P

STE IMESAPI  MAROC
إيدييابي  مالوك

لأسدالها : 499.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : حظي9ة 12-11-19 

تجزئة بلتوف ق، زنقة إبنو بلكوت ا، 

بلحي بلصناعي، عين سبع 

بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي : بلدبل بلب ضاء

23(511 

بلحل بمليبق للشركة
بدقت�صى قربل محضر بلجدع بلعام 

بالستثنائي لشركة إيدييابي مالوك 

شركة   IMESAPI MAROC SARL

محدومة بمليؤول ة بلصامل بتاليخ 19 

سبتد 9 2929 تقرل ما يلي :

بلحل بمليبق للشركة.

أكوستين  بلي د  تع ين 

مي  كوت ي9يز  ألفاليز  فربنيييكو 

 M.AGUSTIN FRANCISCO كاندليا 

 ALVAREZ GUTIERREZ DE

للشركة،  كدصفي   GANDARILLA

واالنت جة إنهاء وظ فته كديي9.

بدقر  بلتصف ة  مقر  تحديد 

حظي9ة  : بلتالي  بالعنوبن   بلشركة 

 10-11-12 تجزئة بلتوف ق، زنقة إبنو 

بلكوت ا، بلحي بلصناعي عكاشة، عين 

سبع 

بلدبل بلب ضاء.

تفويت بليلط.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  بملحكدة  ضبط 

 2929 نوفد 9   16 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم )75496.
للخالصة وبلب ان

بمليي9

481 P

STEBRENNTAG  MAROC

برينطاك  مالوك

شركة محدومة بمليؤول ة

ذبت بلشريك بلوح د

بملقر بالجتداعي : تجزئة لقم 3 

كلم 18.6 أوالم صالح، بملنطقة 

بلصناع ة بوسكولة

بلدبل بلب ضاء

لأسدالها : 1.599.999 ملهم

بلسجل بلتجالي : بلدبل بلب ضاء

لقم 81.325

متابعة بلنشاط بلتجالي
بلشريك  قربل  محضر  بدقت�صى 

مالوك  برينطاك  لشركة  بلوح د 

ذبت  بمليؤول ة  محدومة  شركة 

 BRENNTAG بلوح د  بلشريك 

بلصامل بتاليخ   MAROC SARL AU

27 سبتد 9 2929 تقرل ما يلي :

تذكي9 بانخفاض بلوضع ة بملال ة 

بلرأسدال  لبع  من  ألمنى  بلصاف ة 

بلحياب  نهاية  عقب  بالجتداعي 

بلينوي لينة 2918.

قربل عدم تصف ة بلشركة ومتابعة 

بلنشاط بلتجالي.

تفويت بليلط.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  بملحكدة  ضبط 

 2929 نوفد 9   16 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 754979.
للخالصة وبلب ان

بمليي9

482 P

شركة كالدير رياس إينداليكاس 

ماروك
 CALDERERIAS INDALICAS

MARROC

شركة محدوم بمليؤول ة

لأسدالها : 699.)1.98 ملهم

مقرها بالجتداعي : شالع باليس، 

زنقة بلقائد كوط نييت، بلطابق 

بلخامس شقة لقم )5 بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي 317855

ب ع حصص بجتداع ة
وتنق ح بلقوبنين بألساس ة

بدقت�صى بلقربل بلصامل عن بلجدع 

بلعام بالستثنائي لشركة  كالدير لياس 

 CALDERERIASمالوك إيندبل كاس 

 INDALICAS  MARROC SARL

 2929 أغيطس   12 في  بملؤلخ 

للشركة  بالجتداعي  باملقر  وبلصامل 

تقرل ما يلي :

 2474 تفويت  على  بملصامقة 

بلي د  طرف  من  بجتداع ة  حصة 

 LUIS ف المو  ياماس  أنخ ل  لويس 

ANGEL LLAMAS VELADO لفائدة 

س  إندبل كاس  لياس  كالدير  شركة 

 CALDERERIAS INDALICAS ل 

لشركة   بلقانوني  بلشكل  وتغ ي9   SL

مالوك إيندبل كاس  لياس  كالدير 

 CALDERERIAS INDALICAS

شركة  إلى   MARROC SARL AU

 CALDERERIAS محدومة بمليؤول ة 

.INDALICAS MARROC SARL

بلتعديل بملالزم للقوبنين بألساس ة 

ش.م.م.ش.و.

بألساس ة  بلقوبنين  تح ين 

للشركة.

تفويت بليلط.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  بملحكدة  ضبط 

 2929 أكتوار   15 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت بلرقم )7))74.
للخالصة وبلب ان

بمليي9

483 P

شركة إس إم بوليوريطانيس

SM POLYURETHANES

شركة محدوم بمليؤول ة

ذبت شريك وح د

لأسدالها : 359.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : 11 زنقة بلوحدة، 

إقامة بإلمام علي، شقة لقم 2 

بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي بالدبل بلب ضاء لقم 

395(13

تح ين بمللف بلقانوني
ب ع حصص بجتداع ة

وتقرير متابعة بلنشاط بلتجالي
بدقت�صى قربلبت بلشريك بلوح د 

 SM بول وليطانيس  إم  إس  لشركة 

 POLYURETHANES SARL AU

للشركة  بالجتداعي  باملقر  بلصامل 

بتاليخ 25 سبتد 9 )291 تقرل ما يلي :

لشركة  بلقانوني  بمللف  تح ين 

 SM بول وليطانيس  إم  إس 

.POLYURETHANES SARL

بضم  بالندماج  لعدل ة  تبعا 

بسبان وال  س نتيزيا  بألم  بلشركة 

 SYNTHESIA ESPANOLA أ  س 

س نتيزيا  شركة  بوبسطة   S.A

 SYNTHESIA أولوب  ت كنولوجي 

.TECHNOLOGY EUROPE S.L.U

حصة  تفويت  على  بملصامقة 

س نتيزيا  شركة  بين  وبحدة 

 SYNTHESIA أولوب  ت كنولوجي 

 TECHNOLOGY EUROPE

س نتيزيا  شركة  لفائدة   S.L.U

 SUNTHESIA س.ل  ميفلوادانت 

واناء   DEVELOPMENTS S.L

إم  إس  شركة  فإن  ذلك  على 

محدومة  شركة  بول وليطانيس 

 SM وح د  شريك  ذبت  بمليؤول ة 

  POLYURETHANES SARL AU

تحولت إلى شركة محدومة بمليؤول ة 

.SARL
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تنق ح بلقوبنين بألساس ة.

للقوبنين  بملالزم  بلتعديل 

بألساس ة.

تذكي9 بانخفاض بلوضع ة بملال ة 

بلرأسدال  لبع  من  ألمنى  بلصاف ة 

بلحياب  نهاية  عقب  بالجتداعي 

تصف ة  عدم  وقربل  لينة  بلينوي 

بلشركة ومتابعة بلنشاط.

تفويت بليلط.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  بملحكدة  ضبط 

 2929 أكتوار   15 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت بلرقم 76))74.
للخالصة وبلب ان

بمليي9

484 P

STE BENDRIA TRANS

SARL AU

بتاليخ  بملدض ة  للعقوم  طبقا 

تم تحرير بلقانون   2929 نوفد 9   12

بلخصائص  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

نوفد 9   17 بتاليخ  وبملسجلة  بلتال ة 

.2929

ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 

بمليؤول ة بملحدومة بشريك وح د.

نقل بلبضائع   : بلهدف بالجتداعي 

بلوطن ة وبلدول ة.

ملهم   199.999  : بلرأسدال 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

199 ملهم للحصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

زنقة  زبوية   : بالجتداعي  بملقر 

تجزئة  طنجة  وزنقة  لبفي  مصطفى 

بالزير مكتب 7 بلقن طرة.

بلتي ي9 : بلي د مصعاب بنظرية 

ميي9 وح د للشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

بالسجل  بلتق  د  لقم  بالقن طرة 

بلتجالي 57367.

485 P

STE MAROC PUMPING
SARL AU

تبعا لقربل بلجدع بلعام بالستثنائي 

 MAROC PUMPING SARL لشركة

AU شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 
ومقرها  ملهم   199.999 لأسدالها 
بالجتداعي : لقم 192، وبجهة بلنخلة، 
تقرل  بليربغنة  قلعة   ،98 بلشقة 

بتاليخ 31 يول و 2929 :

حل بلشركة.

كدحل لحل  تع ين مقر بلشركة، 

بلشركة.

تع ين بلي د يونس بلزواي9 لحل 

بلشركة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( يوم  بليربغنة  بقلعة  بالبتدبئ ة 

نوفد 9 2929 تحت لقم 393/2929.

486 P

STE AHTOUCH MEUBLES
SARL

على   2929 نوفد 9   ( يوم  تم 

بلياعة بلعاشرة صباحا بلجدع بلعام 

 AHTOUCH لشركة  بالستثنائي 

بمليؤول ة  ذبت  شركة   MEUBLES

ملهم   59.999 لأسدالها   بملحدومة 

بلخداسة  موبل   : بالجتداعي  ومقرها 

بلوبم بأل ضر، قلعة بليربغنة ح ث 

تم ما يلي :

: مدون حفالت إلى  تغ ي9 بلنشاط 

تاجر.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 13 يوم  بليربغنة  لقلعة  بالبتدبئ ة 

نوفد 9 2929 تحت لقم 5/2929)2.

بلسجل بلتجالي : 45)3.

487 P

STE CONSERVES ABBASSI

SARL AU

على   2929 سبتد 9   2( يوم  تم 

بلياعة بلعاشرة صباحا بلجدع بلعام 

 CONSERVES لشركة  بالستثنائي 

بمليؤول ة  ذبت  شركة   ABBASSI

ملهم   199.999 بملحدومة لأسدالها  

موبل أوالم علي،   : ومقرها بالجتداعي 

قلعة بليربغنة ح ث  أوالم بصب ح، 

تم ما يلي :

إضافة نشاط معصرة.

إضافة نشاط بستي9بم وتصدير.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 2 يوم  بليربغنة  لقلعة  بالبتدبئ ة 

نوفد 9 2929 تحت لقم 2929/282.

بلسجل بلتجالي : 3413.

488 P

STE TAWAB MIDI PROJECT

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لشريك وح د

تأسيس
بدوجب عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

تم تأسيس بلشركة   2929 يون و   26

ذبت بملديزبت بلتال ة :

 STE  : بالجتداع ة  بلتيد ة 

  TAWAB MIDI PROJECT

ش.م.م.ل.و.

تاجر أسداك   : بلهدف بالجتداعي 

طازجة بالجدلة.

ضاية  زنقة   : بالجتداعي  بملقر 

 12 بلدبل  لقم   33 عدالة  بلرومي 

أكدبل - بلرااط.

بلرأسدال : 199.999ملهم مجزأة 

ملهم   199 1999 حصة من فئة  إلى 

للحصة.

بلتي ي9 : تم تع ين بلي د يوسف 

غي9  ملدة  للشركة  كديي9  لحد دي 

محدومة.

ينايرإلى  فاتح  من   : بملال ة  بلينة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى بلتي تبتدئ من تاليخ بلتسج ل 

بالسجل بلتجالي.

تم بإليدبع بلقانوني لدى مصلحة 

بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  كتابة 

 2929 نوفد 9   25 بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم 147841.

489 P

بئتدان ة أسفال كونياي

شقة لقم 4 جنان بلنهضة 1، بلرااط

بلهاتف : 69 7) 72 9537

بلنقال : 37 43 74 9662

ASLAL CONSEIL

SARL AU

لأسدالها : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : 25 شالع بلكونكو، 

شقة لقم 1، بلرااط

قفل بلتصف ة

إثر بنعقام بلجدع بلعام بالستثنائي 

 ASLAL لشركة  بالجتداعي  بملقر  في 

يوم  في   CONSEIL SARL AU 

بلشريك  قرل   2929 سبتد 9   16

بليع د  أيت  أحدد  بلي د  بلوح د 

بلشركة  تصف ة   JE4457 ل.ب.ت.و 

بلي د  قام  بملال ة  للصعواات  نظرب 

أحدد أيت بليع د بصفته بملصفي 

وبلحياب ة  بملال ة  بلوضع ة  بعرض 

بلتي  بلطريقة  واتفيي9  للشركة 

أسفرت عن تيوية حياباتها.

وبعد بملناقشة وبفق وأكد بلجدع 

بلعام بالستثنائي على قفل بلتصف ة 

وإعطاء إبربء للدصفي بإتدام بملهدة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 بلتجالية بالرااط يوم 25 نوفد 9 2929 

تحت لقم 198851.
للب ان

490 P
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ATELIER PHARMA
أكتوار   6  تحت عقد عرفي بتاليخ 

2929، تم تأسيس شركة باملوبصفات 

بلتال ة :

 STE ATELIER  : بلتيد ة 

.PHARMA

شالع   4 لقم   : بالجتداعي  بملقر 

نيس، بولكون، بلدبل بلب ضاء.

بلهدف بالجتداعي : شبه ص دل ة.

بلشكل بلقانوني : شركة محدومة 

بمليؤول ة.

أوزبل،  حين  بلي د   : بلتي ي9 

حنان  بلي دة  أوزبل،  عدر  بلي د 

أوزبل وبلي د أمين غدام.

بلرأسدال : 599.999 ملهم.

بملحكدة   : بلقانوني  بإليدبع 

بلتجالية بالدبل بلب ضاء.

بلسجل بلتجالي : )96)47.
قصد بلنشر وبإلعالن

491 P

 MOUTEA MORCHID

DEVELOPPEMENT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لأسدالها : 19.999 ملهم

 مقرها بالجتداعي : 19 زنقة زيد 

ببن لفاعي، بملعاليف، بلدبل بلب ضاء

 بلسجل بلتجالي 3))375 

بلدبل بلب ضاء

بناء على محضر بلجدع بلعام بلغي9 

بلعامي بتاليخ 5 نوفد 9 2929، شركاء 

 MOUTEA MORCHID شركة 

ذبت  شركة   DEVELOPPEMENT

ميؤول ة محدومة لأسدالها 19.999 

ملهم، مقرها بالجتداعي 19 زنقة زيد 

ببن لفاعي، بملعاليف، بلدبل بلب ضاء، 

قرلوب ما يلي :

بدبلغ  بلشركة  لأسدال  زيامة 

من  ل صبح  ملهم   1(.((9.999

19.999 ملهم إلى 29.999.999 ملهم، 

بلنقدية،  بلديون  بدقابلة  وذلك 

بملؤكدة وبمليتحقة ؛

بلتأكد من بلتوزيع بلجديد لرأس 

بملال ؛

ص اغة  وإعامة  بملقابل  بلتعديل 

بلنظام بألسا�صي للشركة ؛

للق ام  بلصالح ات  إعطاء 

باإلجربءبت بلقانون ة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

 2929 نوفد 9   23 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 754753.
قصد بلنشر وبإلعالن

492 P

TRAVAUX ESPACE ELEC

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لأس بملال : 29.999 ملهم

حي بملصاطفة، مشرع بلقصي9ي

تصريح بالتأسيس
بتاليخ  عرفي  عقد   بدقت�صى 

بتاليخ  وبملسجل   2929 نوفد 9   11

تم تأسيس شركة   2929 نوفد 9   17

تحدل بلخصائص بلتال ة :

 ESPACE TRAVAUX  : بلتيد ة 

.ELEC

بلكهرااء  أشغال   : بلهدف 

وبملفاوضة.

حي بملصاطفة،   : بملقر بالجتداعي 

مشرع بلقصي9ي.

لأسدال بلشركة : 29.999 ملهم.

بلي د  ل د غ ال�صي،   : بلتي ي9 

.GN148(51 لقم بلبطاقة بلوطن ة

مدة بلشركة : )) سنة.

بلسجل بلتجالي : لقد تم بإليدبع 

باملحكدة  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

بتاليخ  بلقصي9ي  بدشرع  بالبتدبئ ة 

 239 لقم  تحت   2929 نوفد 9   24

بلتجالي  بلسجل  على   وبلحصول 

لقم )41.

493 P

ميوبن بألستاذ  ل ل متحد

موثق بوجدة

شالع محدد بلخامس، إقامة بل 9كة، بلطابق 

بألول، لقم 6

بلهاتف : 66 44 79 9536

النسيم بواسون
ش.ذ.م.م ش.و

بلشركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

ميي9 وح د

لأسدالها بالجتداعي : 199.999 ملهم

لقم بلسجل بلتجالي : 7))35

مقرها بالجتداعي : بوجدة، حي 

بمليي9ة، طريق أمكلة، لقم 1

تأسيس
من  حرل  توث قي  عقد  بدقت�صى 

موثق  متحد  بألستاذ  ل ل  طرف 

 2929 سبتد 9   2( بتاليخ  بوجدة 

مسجل بوجدة بتاليخ 2 أكتوار 2929 

بألمر   17335 لقم  بإليدبع  سجل 

باستخالص مجانا، تم وضع بلقانون 

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة ذبت شريك وح د، بملديزبت 

برت ة :

بوبسون»  «بلني م   : بلتيد ة 

ش.ذ.م.م ش.و.

هذه  تقوم   : بالجتداعي  بلهدف 

بالخالج  أو  باملغرب  سوبء  بلشركة 

بالعدل ات برت ة :

تشي د مقهى ومطعم ؛

تنظ م بلحفالت.

حي  بوجدة،   : بالجتداعي  بملقر 

بمليي9ة، طريق أمكلة، لقم 1.

بملياهدين  قدم   : بملياهدات 

للشركة بملياهدات بلتال ة :

 199.999 بلي د حدامي بلرش د 

ملهم ؛

بملجدوع 199.999 ملهم.

بلرأسدال   : بالجتداعي  بلرأسدال 

 199.999 بالجتداعي محدم في مبلغ 

حصة من   1999 إلى  ملهم مقيدة 

يقيم  وبحدة  لكل  ملهم   199 فئة 

على بلشكل بلتالي :

 1999 بلرش د  حدامي  بلي د 

حصة بجتداع ة ؛

بملجدوع 1999 حصة بجتداع ة.

: تيي9 بلشركة من طرف  بلتي ي9 

بلي د حدامي بلرش د بصفته ميي9 

غي9  ملدة  بملذكولة  للشركة  وح د 

محدومة.

تم بإليدبع بلقانوني بكتابة ضبط 

بتاليخ  بوجدة  بلتجالية   بملحكدة 

17 نوفد 9 2929 تحت لقم 2651.
نسخة قصد بلنشر وبلب ان

بألستاذ  ل ل متحد

494 P

ميوبن بألستاذ  ل ل متحد

موثق بوجدة

شالع محدد بلخامس، إقامة بل 9كة، بلطابق 

بألول، لقم 6

بلهاتف : 66 44 79 9536

شركة تطوير اعمار
ش.ذ.م.م

لأسدالها بالجتداعي : 119.999 ملهم

 مقرها بالجتداعي : بوجدة، 

135 شالع محدد بلخامس

بلسجل بلتجالي : 24975

تفويت حصص بجتداع ة
حرل  توث قي  عقد  بدقت�صى   -  1

من طرف بألستاذ  ل ل متحد موثق 

 2929 سبتد 9   2( بتاليخ  بوجدة 

مسجل بوجدة بتاليخ 8 أكتوار 2929 

سجل بإليدبع لقم )1787.

بلرش د  بلعالي  عبد  بلي د  فوت 

بلحصص  مجدوع  من  حصة   17

شركة  في  يدتلكها  بلتي  بالجتداع ة 

لفائدة  ش.ذ.م.م  بعدال»  «تطوير 

بلي د يوسف مرزبق.

بلحصص  مجدوع  لتصبح 

حصة   25 للشركاء  بالجتداع ة 

بجتداع ة مقيدة على بلشكل بلتالي :

حصص بلشركاء :

 366 بلرش د  بلعالي  عبد  بلي د 

حصة بجتداع ة ؛

بلي د يوسف مرزبق 366 حصة 

بجتداع ة ؛
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بلي د بوزيان بلرش د 184 حصة 

بجتداع ة ؛

حصة   184 بلخديم  علي  بلي د 

بجتداع ة ؛

بملجدوع 1199 حصة بجتداع ة.

2 - بدقت�صى محضر بلجدع بلعام 

بعدال»  «تطوير  لشركة  بالستثنائي 

 2929 سبتد 9   2( بتاليخ  ش.ذ.م.م 

 مسجل بوجدة بتاليخ 8 أكتوار 2929 

بألمر   ،17875 لقم  بإليدبع  سجل 

باستخالص 15676.

تفويت  على  بملصامقة  تدت 

بلذكر  برنفة  بالجتداع ة  بلحصص 

17 حصة بجتداع ة من طرف بلي د 

بلي د  لفائدة  بلرش د  بلعالي  عبد 

حصص   8 وتفويت  بلرش د  بوزيان 

علي  بلي د  طرف  من  بجتداع ة 

بلخديم لفائدة بلي د يوسف مرزبق.

من  بلشركة  لأسدال  من  زيامة 

19.999 ملهم إلى 119.999 ملهم.

كديي9  بلرش د  بوزيان  تع ين 

شريك جديد للشركة.

على إثر ذلك تم تعديل بلفصل 6، 

7 و14 من بلقانون بألسا�صي للشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  3

 ضبط بملحكدة بلتجالية بوجدة بتاليخ 

)1 أكتوار 2929 تحت لقم 2379.
نسخة قصد بلنشر وبلب ان

بألستاذ  ل ل متحد

495 P

GLOBAL RETAIL

SARL

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة

بدوجب قربل بلشركاء تقرل تأسيس 

محدومة،  ميؤول ة  ذبت  شركة 

وتبعا لذلك فإنها تتكون من بلي دة 

سكا  بطا  وبلي د  بربني ا  كهي  تيها 

يون ل ست فان وبلي د بطا لوموبلد 

ستانيس وبلي دة زيكي بمويج كواو.

نشاط بلشركة :

بلتجد ل  ملنتجات  بلتيويق 

وبألغذية بالفريق ة ؛

بستي9بم بملنتجات بالفريق ة.

شالع   ،15 بلرااط   : مقر بلشركة 

بألبطال، شقة لقم 4، أكدبل.

 GLOBLA RETAIL : تيد ة بلشركة

.SARL

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

إحدبثها بلفعلي.

لأس بملال : حدم في 29.999 ملهم 

 199 حصة بق دة   299 مقيم على 

ملهم للوبحدة.

تيها  بلي دة   : بلتوق ع  بلتي ي9 

كهي بربني ا وبلي د بطا سكا يون ل 

ست فان وبلي د بطا لوموبلد ستانيس 

وبلي دة زيكي بمويج كواو.

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكدة 

نوفد 9   29 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929 تحت لقم 147715.
وهذب بدثابة مقتطف وا ان

496 P

IGHIOUR TRANSPORT

SARL AU

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة بشريك وبحد

بلوبحد  بلشريك  قربل  بدوجب 

بتاليخ 29 نوفد 9 2929 تقرل تأسيس 

بشريك  بمليؤول ة  محدومة  شركة 

وتبعا لذلك فإنها تتكون من  وبحد، 

بلي د لحين بغ ول.

 IGHIOUR  : بلشركة  تيد ة 

.TRANSPORT SARL AU

نقل بألشخاص   : نشاط بلشركة 

بمليتخدمين لحياب بلغي9.

مقر بلشركة : تال 9جت بيت بال وبم 

بلصفا، ب وكرة.

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

إحدبثها بلفعلي.

لأس بملال : 199.999 ملهدا مقيم 

ملهم   199 حصة بق دة   1999 على 

للوبحدة.

لحين  بلي د   : بلتوق ع  بلتي ي9 

بغ ول.

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكدة 

نوفد 9   24 بالبتدبئ ة بإنزكان بتاليخ 

2929 تحت لقم 21767.
وهذب بدثابة مقتطف وا ان

497 P

 CAPITAL EXPERTISE SARL

عدالة 1 شقة 4 م ل سنت9بل، حي لياض، بلرااط

 ALGO CONSULTING

GROUP

SARL

لأسدالها : 2.899.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : 19 شالع صنعاء، 

شقة 5، حيان، بلرااط

RC N° 101549

ب ع حصص بلشركة وتح ين بلنظام 
بألسا�صي للشركة

بمليؤول ة  بملحدومة  بلشركة   -  1

 ALGO CONSULTING GROUP

بتاليخ 15 سبتد 9 2929 قرلت ما يلي :

ب ع حصص بلشركة.

بلحامل  بلي د طالق فدلي،  قرل 

 TA68885 لقم  بلتعريف  لبطاقة 

7999 حصة من بلحصص بلتي  ب ع 

للي د  بلشركة  لأسدال  في  يدتلكها 

لبطاقة  بلحامل  سف ان،  نب ل 

.TA72339 بلتعريف لقم

من بلنظام  و7   6 تح ين بملامتين 

بألسا�صي للشركة.

أنجز بإليدبع بلقانوني بكتابة   -  2

بالرااط  بلتجالية  للدحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   24 بتاليخ 

.198787
بدثابة مقتطف وا ان

بمليي9

498 P

STE FADIWEAR
SARL AU

تأسيس بلشركة
 STE FADIWEAR  : بسم بلشركة 

.SARL AU

بلصفة بلقانون ة : ش.م.م ش.و.

 : بلعرفي  بلعقد  تسج ل   تاليخ 

) أكتوار 2929 بيال.

بلهدف بالجتداعي : 

تجالة في بملالبس بلجاهزة ؛

تصدير وبالستي9بم.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

ملهم للحصة بلوبحدة موزعة   199

بين بلشركاء على بلشكل بلتالي :

 1999 بلفض لي  وفاء  بلي دة 

حصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

بلنع م،  إقامة   : بالجتداعي  بملقر 

تابريكت،   ،2 بلشقة   ،62 بلعدالة 

سال.

بلتي ي9 : بلي دة وفاء بلفض لي.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

.32315

499 P

أنت9ف د مالوك

273، شالع محدد بلخامس، بلدبل بلب ضاء

GRID SOLUTIONS SAS
مؤسية قالة

مقر بلشركة : بلدبل بلب ضاء، شالع 

محدد بلخامس، لقم 273

س.ت لقم 232677

أبريل   18 بتاليخ  بلرئيس  قرل 

 : تع ين وك ال مفوضا جديدب   291(

عوضا  وذلك  شربط  مروبن  بلي د 

 PASCAL( عن بلي د باسكال ت ليي 

.(TELLIER
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بلقانوني  بإليدبع  إنجاز  تم 
بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  بكتابة 
 291( يون و   29 في  بلب ضاء   بالدبل 

تحت لقم )79611.
عن موجز وا ان

500 P

صوفازين
SOFAZEN

شركة محدومة بمليؤول ة
لأسدالها : 2.999.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : بلدبل بلب ضاء، عين 
بليبع، 71 شالع بلحاج أحدد مكوبل

بلسجل بلتجالي لقم : 236113
بالستثنائي  بلعام  بلجدع  قرل 

بتاليخ 18 يناير )291 تسج ل :
بلذي  بلشركة  هدف  تغ ي9   -  1
س كون فقط : ب ع بألثاث بالتقي ط.
تيويق بألثاث بالتقي ط وبملوبم 

بملعدن ة، بلخشب وبلزجاج ؛
بلتفاوض  ب ع بالتقي ط،  شربء، 

في جد ع أثاث بملكتب أو بملنزل.
2 - تعديل بلفصل 3 من بلقوبنين 

بألساس ة.
تم بإليدبع بلقانوني بكتابة ضبط 
بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكدة 
بلرقم  تحت   291( ماي   2 بتاليخ 

.791343
نسخة موجزة لإلشالة

501 P

أنت9ف د مالوك

273، شالع محدد بلخامس، بلدبل بلب ضاء

ARCO BETON
شركة بملياهدة

لأسدالها : 19.999.999 ملهم
مقر بلشركة : بلدبل بلب ضاء، زنقة 

لوكروب، لقم 18
س.ت لقم 54835

بتاليخ 2 أكتوار )291 قرل مجلس 
بإلمبلة تسج ل :

شانت9و  ب ي9  بلي د  بستقالة 
من   (PIERRE CHANTEREAU(
مهامه كرئيس مدير عام مع بلحفاظ 

على وكالته كدتصرف.

كاسطون  ب ي9  بلي د  تع ين 

لئيس  بصفة   (PIERRE GASTON(

مدير عام.

تم إنجاز بإليدبع بلقانوني بكتابة 

بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

 291( نوفد 9   1( في   بلب ضاء 

تحت لقم 729512.
ملخص للنشر

502 P

أنت9ف د مالوك

273، شالع محدد بلخامس، بلدبل بلب ضاء

 ALSTOM TRANSPORT

MAROC

S.A

شركة مياهدة

لأسدالها : 599.)15.59 ملهم

مقر بلشركة : بلدبل بلب ضاء، عدالة 

«ج ت بوزنيس» بلطابق بلرببع، 

تجزئة بلتوف ق، س دي معروف

س.ت لقم 45)6)2

بتاليخ 39 سبتد 9 )291 قرل بلجدع 

بلعام غي9 بلعامي عدم حل بلشركة 

فقدبن  لغم  وبستدربلها  بألوبن  قبل 

أكث9 من 3/4 من لأسدال بلشركة.

تم إنجاز بإليدبع بلقانوني بكتابة 

بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

 291( نوفد 9   1( في   بلب ضاء 

تحت لقم 729511.
عن موجز وا ان

503 P

STE MOSIY CCI

SARL AU

تكوين شركة محدومة بمليؤول ة 
ذبت بلشريك بلوح د

بالرااط  مؤلخ  محضر  بدقت�صى 

وضع  تم   2929 أكتوار   23 بتاليخ 

بلقوبنين بألساس ة لشركة محدومة 

بمليؤول ة ذبت بلشريك بلوح د ذبت 

بملديزبت بلتال ة :

بلهدف : 
بالستشالبت بإلمبلية ؛

بلوساطة بلعقالية.
 ،39 لقم  عدالة  بلرااط،   : بملقر 
أحدد  موالي  شالع   ،8 لقم  شقة 

بلوك لي، حيان.
لأس بملال : حدم لأس بملال بلشركة 

بدا قدله 199.999 ملهم.
غي9  ملدة  بلشركة  تدبل   : بلتي ي9 
محدومة من طرف بلي د س ال محدد.
بإليدبع بلقانوني : تم بكتابة بلضبط 
بتاليخ  بالرااط  بلتجالية   باملحكدة 

24 نوفد 9 2929.
لقم بلسجل بلتجالي : 147783.

.D° 1987(4
504 P

 STE JESSICA ARTEMISIA
MEDIA
SARL AU

تكوين شركة محدومة بمليؤول ة 
ذبت بلشريك بلوح د

بالرااط  مؤلخ  محضر  بدقت�صى 
وضع  تم   2929 أكتوار   29 بتاليخ 
بلقوبنين بألساس ة لشركة محدومة 
بمليؤول ة ذبت بلشريك بلوح د ذبت 

بملديزبت بلتال ة :
بلهدف : 

بالستشالبت بإلمبلية ؛
بلنشر ؛

بلتكوين بمليتدر وملوس بلدعم.
بملقر : عدالة لقم 39، شقة لقم 8 
شالع موالي أحدد بلوك لي، حيان، 

بلرااط.
بملال  لأس  حدم   : بملال  لأس 

بلشركة بدا قدله 19.999 ملهم.
غي9  ملدة  بلشركة  تدبل   : بلتي ي9 
ميان  جيي كا  طرف  من  محدومة 

مات و.
بإليدبع بلقانوني : تم بكتابة بلضبط 
بتاليخ  بالرااط  بلتجالية   باملحكدة 

25 نوفد 9 2929.
لقم بلسجل بلتجالي : 147837.

.D° 198865
505 P

 STE AYRTON CONSULTING

LIMITED

SARL AU

تكوين شركة محدومة بمليؤول ة 
ذبت بلشريك بلوح د

بالرااط  مؤلخ  محضر  بدقت�صى 

وضع  تم   2929 أكتوار   ( بتاليخ 

بلقوبنين بألساس ة لشركة محدومة 

بمليؤول ة ذبت بلشريك بلوح د ذبت 

بملديزبت بلتال ة :

بلهدف : بالستشالبت بإلمبلية.

 بملقر : عدالة لقم 39، شقة لقم 8، 

شالع موالي أحدد بلوك لي، حيان.

بملال  لأس  حدم   : بملال  لأس 

بلشركة بدا قدله 199.999 ملهم.

غي9  ملدة  بلشركة  تدبل   : بلتي ي9 

بقطاي  بلي د  طرف  من  محدومة 

بندليس.

بإليدبع بلقانوني : تم بكتابة بلضبط 

بتاليخ  بالرااط  بلتجالية   باملحكدة 

25 نوفد 9 2929.

لقم بلسجل بلتجالي : 147835.

.D° 198863

506 P

STE DH HORIZON

SARL AU

تكوين شركة محدومة بمليؤول ة 
ذبت بلشريك بلوح د

بالرااط  مؤلخ  محضر  بدقت�صى 

وضع  تم   2929 أكتوار   16 بتاليخ 

بلقوبنين بألساس ة لشركة محدومة 

بمليؤول ة ذبت بلشريك بلوح د ذبت 

بملديزبت بلتال ة :

بلهدف : 

بلتجالة ؛

بالستشالبت بإلمبلية ؛

بألشغال بلعامة أو أشغال بلبناء.

 بملقر : عدالة لقم 39، شقة لقم 8، 

شالع موالي أحدد بلوك لي، حيان.
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بملال  لأس  حدم   : بملال  لأس 

بلشركة بدا قدله 199.999 ملهم.

غي9  ملدة  بلشركة  تدبل   : بلتي ي9 

محدومة من طرف بلي د هدشاوي 

حنان.

بإليدبع بلقانوني : تم بكتابة بلضبط 

بتاليخ  بالرااط  بلتجالية   باملحكدة 

25 نوفد 9 2929.

لقم بلسجل بلتجالي : )14782.

.D° 19885(

507 P

STE WE MASH DIGITAL

 SARL

WMD

تكوين شركة محدومة بمليؤول ة

بالرااط  مؤلخ  محضر  بدقت�صى 

وضع  تم   2929 أكتوار   22 بتاليخ 

بلقوبنين بألساس ة لشركة محدومة 

بمليؤول ة ذبت بملديزبت بلتال ة :

بلهدف : 

وكالة بإلعالنات ؛

مصدم بإلعالم ات.

 بملقر : عدالة لقم 39، شقة لقم 8، 

شالع موالي أحدد بلوك لي، حيان.

بملال  لأس  حدم   : بملال  لأس 

بلشركة بدا قدله 199.999 ملهم.

غي9  ملدة  بلشركة  تدبل   : بلتي ي9 

بل 9معي  بلي د  طرف  من  محدومة 

نزبل.

بإليدبع بلقانوني : تم بكتابة بلضبط 

بتاليخ  بالرااط  بلتجالية   باملحكدة 

25 نوفد 9 2929.

لقم بلسجل بلتجالي : )14783.

.D° 198866

508 P

STE SEMLALI PARTNERS

SARL AU

تكوين شركة محدومة بمليؤول ة 
ذبت بلشريك بلوح د

بالرااط  مؤلخ  محضر  بدقت�صى 

وضع  تم   2929 أكتوار   ( بتاليخ 

بلقوبنين بألساس ة لشركة محدومة 

بمليؤول ة ذبت بلشريك بلوح د ذبت 

بملديزبت بلتال ة :

بلهدف : 

مكتب بلدلبسات وبألبحاث ؛

بالستشالة وبلخ 9ة ؛

ملوس بلدعم وبلتقوية.

 بملقر : عدالة لقم 39، شقة لقم 8، 

حيان  شالع موالي أحدد بلوك لي، 

بلرااط.

بملال  لأس  حدم   : بملال  لأس 

بلشركة بدا قدله 199.999 ملهم.

غي9  ملدة  بلشركة  تدبل   : بلتي ي9 

محدومة من طرف بلي د بليداللي 

محدد.

بإليدبع بلقانوني : تم بكتابة بلضبط 

بتاليخ  بالرااط  بلتجالية   باملحكدة 

25 نوفد 9 2929.

لقم بلسجل بلتجالي : 147833.

509 P

 CENTRE DE

 KINESITHERAPIE ET

 PHYSIOTHERAPIE

TAMESNA

SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

وضع  قد  بتدالة،   2929 نوفد 9   3

تحدل  لشركة  بألسا�صي  بلقانون 

بلخصائص بلتال ة :

 CENTRE  : بلتيد ة 

 DE KINESITHERAPIE ET

 PHYSIOTHERAPIE TAMESNA

.SARL AU

ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 

ميؤول ة محدومة لشخص وبحد.

بلهدف بالجتداعي : 

بلت9ويض بلطبي ؛

بلل اقة بلبدن ة ؛

إعامة تأه ل.

لأس بملال : 19.999 ملهم مقيدة 

ملهم   199 حصة من فئة   199 إلى 

للحصة بلوبحدة موزعة على بلشكل 

بلتالي :

بحددبش فدوى 19999 لهم.

بلتأسيس  من  سنة   ((  : بملدة 

بلنهائي.

يناير  فاتح  من   : بملال ة  بلينة 

ما  سنة،  كل  من  مسيد 9   31 إلى 

تاليخ  من  تبتدئ  بألولى  بلينة  عدب 

بلتسج ل.

مجدوعة   : بالجتداعي  بملقر 

بل اسدين 2، بلعدالة 5 ه بلشقة 78، 

مرينة مول تامينا.

بمليي9ة : بحددبش فدوى.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

.131331

510 P

AGRIHOLD SA
تفويت أسهم

 AGRIHOLD  : بلشركة  تيد ة 

.SA

 لأسدال بلشركة : 9.999)7.4 ملهم 

مقيدة إلى 99).74 سهم بق دة 199 

ملهم لليهم بلوبحد.

شركة   : بلشكل بلقانوني للشركة 

مجهولة.

زبوية شالع فال   : بملقر بالجتداعي 

ولد عدي9 وشالع بحث عدالة ببرون 

بلرااط   B وبلثالث  بلثاني  بلطابق 

أكدبل لقم 32.

لقم بلسجل بلتجالي : 66173.

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

تدت   2918 نوفد 9   ( في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

بلف اللي  بمليس  بلي د  تفويت 

أسهم لصالح بلي د حيني   748(6
لش د ؛

بلفا�صي  بحدد  بلي د  تفويت 

بلي دة  لصالح  سهم   1 بلفهري 

حاط م حنان ؛

 تفويت بلي د حدزة حداتي 1 سهم 

لصالح بلي د حيني عبد بلعزيز ؛

 تفويت بلي د حيوني يونس 1 سهم 

لصالح بلي دة حيني ندى ؛

 تفويت بلي دة لبنى حظربني 1 سهم 

لصالح بلي د حيني علي.

بتاليخ  بلقانوني  بإليدبع   تم 

 7782 تحت لقم   2918 مسيد 9   25

بالسجل بلتجالي باملحكدة بلتجالية 

بالرااط.

511 P

ATLAS BUSINESS CONSULTING

 AV.YACOUB EL MANSOUR IMM

 AL AMIRA III N° 32, 3ème GUELIZ

MARRAKECH

STE ALLO MECANIC
تأسيس شركة

وضع   2929 نوفد 9   4 بتاليخ  تم 

قانون منظم لشركة باملديزبت بلتال ة :

 STE ALLO MECANIC : بلتيد ة

ش.ذ.م.م ذبت مياهم وبحد.

بلهدف : 

م كان ك بلي البت ؛

بستي9بم وتصدير.

 2 بمليي9ة   : بالجتداعي  بملقر 

تاف اللت 1 عدالة ك لقم 16، مربكش.

في  حدم   : بالجتداعي  بلرأسدال 

 199 19.999 ملهم مقيدا إلى  مبلغ 

موزع  ملهم   199 فئة  من  حصة 

كارتي :

بلي د محين صوفي 199 حصة.

غي9  ملدة  بإلمبلة  تيي9   : بإلمبلة 

محين  بلي د  طرف  من  محدومة 

صوفي.

من  تبتدئ   : بالجتداع ة  بلينة 

فاتح يناير إلى غاية 31 مسيد 9 من كل 

سنة.
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)) سنة ببتدبء  : حدمت في  بملدة 
من تاليخ تأسيس بلشركة.

تم بإليدبع بلقانوني للشركة لدى 
بتاليخ  بدربكش  بلتجالية   بملحكدة 
24 نوفد 9 2929 تحت لقم 117676 
بلتجالي  بالسجل  بلشركة  وسجلت 

بدربكش تحت لقم ))1985.
512 P

ATLAS BUSINESS CONSULTING
 AV.YACOUB EL MANSOUR IMM

 AL AMIRA III N° 32, 3ème GUELIZ
MARRAKECH

STE BEN ALLAM SERVICES
تأسيس شركة

وضع   2929 أكتوار   1( تم بتاليخ 
قانون منظم لشركة باملديزبت بلتال ة :

 STE BEN ALLAM  : بلتيد ة 
مياهم  ذبت  ش.ذ.م.م   SERVICES

وبحد.
بلهدف : 

بملختلفة  بألعدال  في   مقاول 
أو بلبناء ؛

بملنشآت بلفن ة ؛
أعدال بلهندسة بملدن ة.

موبل أيت موالي   : بملقر بالجتداعي 
علي أيت أولير.

في  حدم   : بالجتداعي  بلرأسدال 
إلى  مقيدا  ملهم   199.999 مبلغ 
ملهم   199 فئة  من  حصة   1999

موزع كارتي :
بلي د لش د بلعالم 1999 حصة.

غي9  ملدة  بإلمبلة  تيي9   : بإلمبلة 
لش د  بلي د  طرف  من  محدومة 

بلعالم.
من  تبتدئ   : بالجتداع ة  بلينة 
فاتح يناير إلى غاية 31 مسيد 9 من كل 

سنة.
)) سنة ببتدبء  : حدمت في  بملدة 

من تاليخ تأسيس بلشركة.
تم بإليدبع بلقانوني للشركة لدى 
بتاليخ  بدربكش  بلتجالية   بملحكدة 
24 نوفد 9 2929 تحت لقم 117677 
بلتجالي  بالسجل  بلشركة  وسجلت 

بدربكش تحت لقم 198691.
513 P

STE CAFE ROSS
SARL AU

تأسيس شركة محدومة بمليؤول ة 
ذبت بلشريك بلوح د

بتاليخ  عرفي  عقد   بدوجب 

تم تأسيس  بفاس،   2929 نوفد 9   4

تبعا  بمليؤول ة  محدومة  شركة 

للدعط ات بلتال ة :

.CAFE ROSS : بلتيد ة

بلقهوة  تحد ص   : بلهدف 

وبلتوزيع، ب ع آل ات بلقهوة.

مقرها بالجتداعي : بفاس لقم 139 

تجزئة تغات 1، محل لقم 2، نغات.

 199.999 في  محدوم   : لأسدالها 

ملهم بملقيدة على 1999 سهم بثدن 

199 ملهم لليهم بلوبحد.

بملدة : مدة بملقاولة محدومة في )) 

بلسجل  في  تاليخ تسج لها  سنة من 

بلتجالي.

بلتي ي9 : بملقاولة ميي9ة من طرف 

بلي د :

بلحامل للبطاقة  بلخ اط محدد، 

.C4(461( بلوطن ة

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بفاس تحت لقم )4)64 من 

 2929/3276 بلسجل بلتجالي ولقم 

بتاليخ 24 نوفد 9 2929.
للخالص وبإلشالة - بإلمبلة

514 P

AUTO ECOLE AIMAD
SARL

تأسيس شركة
بدقت�صى عقد عرفي بتاليخ   : أوال 

تم تأسيس شركة   2929 أكتوار   28

محدومة بمليؤول ة ذبت بلخصائص 

بلتال ة :

 AUTO ECOLE  : بلتيد ة 

محدومة  شركة   AIMAD SARL

بمليؤول ة ذبت بلخصائص بلتال ة :

س اقة  لتعل م  مدلسة   : بلهدف 

بلي البت.

بملقر بالجتداعي : تجزئة بألمل، حي 

لعري بلش خ، ألكدان، بلناضول.

بملدة : مدة بلشركة محدمة في )) 

سنة.

في  محدم   : بالجتداعي  بلرأسدال 

إلى  قيدت  ملهم   199.999 مبلغ 

19.999 حصة بجتداع ة من فئة 19 

ملبهم للوبحدة كلها مكتتبة ومحرلة 

كدا يلي :

 19.999 لعد دش  عدال  بلي د 

حصة ؛

بملجدوع 19.999 حصة.

في  تبتدئ   : بالجتداع ة  بلينة 

من   31 في  لتنتهي  يناير  من  بلفاتح 

مسيد 9.

بلشركة  لتي ي9  عين   : بلتي ي9 

عدام  بلي د  محدومة  غي9  وملدة 

لعد دش.

بلقانوني  بإليدبع  تم   : ثان ا 

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط  بكتابة 

 2929 أكتوار   28 بتاليخ  بالناضول 

تحت لقم 3479.

515 P

STE MORJANA COUTURE
SARL

تصف ة شركة
بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

نوفد 9   4 بتاليخ  بملنعقد  بالستثنائي 

شركة  بلشركاء  قرلوب   ،2929

 STE MORJANA محدومة بمليؤول ة

 199.999 لأسدالها   COUTURE

بفاس،  بالجتداعي  ومقرها  ملهم 

محل   ،33 تجزئة بل 9كة، قطعة لقم 

على تصف ة حيابات  قبو بنيومة، 

بلشركة وإبربء مأمول بلتصف ة.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  كتابة 

 2929 نوفد 9   23 بتاليخ   بفاس 

تحت لقم 2)2929/32.

516 P

DABLIJ
ش.م.م شركة في طول بلتصف ة

بلرأسدال بالجتداعي : 82.999).2 

ملهم

بملقر بالجتداعي : 269 بلحي 

بلصناعي، س دي غانم، مربكش

حل بلشركة
بدقت�صى عقد موثق حرله بألستاذ 

موثق بدربكش بتاليخ  علي أسعقوب، 

بلجدع  محضر   ،2929 أكتوار   21

قرل  بلعام بالستثنائي لحل بلشركة، 

ما يلي :

 DABLIJ لشركة  بملبكر  حل  قربل 

شركة في طول بلتصف ة.

قربل تغ ي9 بسم بلشركة من شركة 

DABLIJ ش.م.م إلى شركة DABLIJ في 

طول بلتصف ة.

بلي د   : بملصفي  وتحديد  تع ين 

للبطاقة  بلحامل  بليزيدي،  محدد 

.E57((78 بلتعريف بلوطن ة لقم

بلكائن   : بلتصف ة  محل  تع ين 

بلصناعي،  بلحي   269 بدربكش، 

س دي غانم.

للشركة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  بكتابة 

 2929 نوفد 9   25 بتاليخ  بدربكش 

تحت لقم 8241.

517 P

بكاكونتا

لقم 26 عدالة بمليتقبل، شالع ببن بلعربي، 

بلحي بلصناعي أكامير

STE TANDAFT CONSEIL
SARL

بلغي9  بلعام  بلجدع  بدوجب  قرل 

 بلعامي بملنعقد بتاليخ 27 مالس 2929 

ما يلي :

تغ ي9 نشاط بلشركة.

تم تغ ي9 نشاط بلشركة إلى :

بلتغ ي9 بل دوي ؛

تحويل لص د ؛

بلقانون أسا�صي للشركة.
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بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بأكامير  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 
لقم  تحت   2929 نوفد 9   13 بتاليخ 
7986) بلسجل بلتجالي لقم )42).
518 P

STE ESTRADENEG
SARL AU

AU CAPITAL DE 2.750.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : IMM LIRKI

M’HAITA TAROUDANT
 RC N° 2103 TRIBUNAL DE 1ER

INSTANCE DE TAROUDANT
بلعام  بلجدع  لقربلبت  تبعا 
بالستثنائي بملنعقد بتاليخ 18 سبتد 9 
2929 لشركة ETSRADENEG شركة 
ذبت ميؤول ة محدومة قرل بلشركاء 

ما يلي :
من  بجتداع ة  حصص  تفويت 
طرف بلي د نايت عدي بحدد لفائدة 

بلي د بعبي حدزة.
تع ين بلي د بعبي حدزة مياعد 

ميي9 مع صالح ات بلتوق ع.
للشركة  بلقانوني  بلشكل  تغ ي9 
محدومة  ميؤول ة  ذبت  شركة  من 
ذبت  شركة  إلى  وبحد  بشريك 

ميؤول ة محدومة.
بذلك تم تعديل فصول بلقانون 

بألسا�صي للشركة.
تم بإليدبع بلقانوني بكتابة بلضبط 
باملحكدة بالبتدبئ ة بتالومبنت بتاليخ 

25 نوفد 9 2929 تحت لقم 1591.
519 P

SOFIGEX
شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لأسدالها : 199.999 ملهم
لقم 36، شالع عالل بن بحدد، جليز، مربكش

TOBJIA
شركة مدن ة عقالية

لأسدالها : 5.574.699 ملهم
لقم 194، شالع منصول بلذهبي، 

جليز، مربكش
لقم بلسجل بلتجالي : 14925

بالستثنائي  بلقربل  ملحضر  تبعا 
أكتوار   26 بتاليخ  بلوح د  للشريك 

2929 تم تقرير ما يلي :

1 - بلتأك د على أن بلي د بلحبيب 

بملهنديز وبلي د بليع د بيت معطى 

غي9  ملدة  بلشركة  ميي9ب  هدا  هللا 

ليبب  بلعزل  حالة  في  إال  محدومة 

مشروع.

باإلمضاء  بلشركة  تدث ل  يتم 

بلحبيب  بلي د  للديي9ين  بملشت9ك 

بملهنديز وبلي د بليع د بيت معطى 

هللا.

وبسعة  للديي9ين صالح ات   -  2

من أجل تي ي9 بلشركة.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

باملحكدة  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

بلتجالية بدربكش يوم 17 نوفد 9 2929 

تحت لقم 117364.

520 P

MINWAY INTERNATIONAL

يلي  ما  تم  عرفي  عقد  بدقت�صى 

ميؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس 

محدومة :

 MINWAY  : بلتيد ة 

.INTERNATIONAL

في  بالستثدال   : بالجتداعي  بلهدف 

بألصول وبألسهم بملنقولة.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 

مقيم إلى 1999 حصة من فئة 199 

بلوبحدة موزعة على  للحصة  ملهم 

بلشكل بلتالي :

بلي د لحال بملكاوي 69) حصة ؛

بلي دة سهام غاندي 39 حصة ؛

بلي دة زينة بوجنهة 19 حصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

يناير  فاتح  من   : بملال ة  بلينة 

مسيد 9 من كل سنة ما عدب   31 إلى 

بلينة بألولى من تاليخ بلتسج ل.

 ،44 عدالة  شالع فرنيا،   : بملقر 

شقة 15، أكدبل، بلرااط.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نوفد 9   23 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929 تحت بلرقم 198712.

521 P

LIFANICA IMPORTS
تأسيس شركة

بدوجب عقد عرفي مؤلخ في   -  I

16 أكتوار 2929 تأسيس شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة بشريك وح د لها 

بملوبصفات بلتال ة :

.LIFANICA IMPORTS : بلتيد ة

بلتصدير   : بالجتداعي  بلهدف 

وبالستي9بم، ب ع بملالبس بالجدلة، ب ع 

منتجات بلتجد ل بالجدلة.

تجزئة   17 لقم   : بملقر بالجتداعي 

حل دة ت فلت.

بلرأسدال : حدم لأسدال بلشركة 

في 199.999 ملهم.

بلي دة  ع نت   : بلشركة  تي ي9 

للشركة  ميي9ة  مالي  ميانا  ل فان كا 

مع جد ع بلصالح ات.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  II

بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بت فلت 

تحت بلسجل بلتجالي لقم 585.
للنسخ وبلب ان

بلوك ل

522 P

ABS
تأسيس شركة

بدوجب عقد عرفي مؤلخ في   -  I

تأسيس شركة ذبت   2929 3 نوفد 9 

ميؤول ة محدومة بشريك وح د لها 

بملوبصفات بلتال ة :

.ABS : بلتيد ة

بلهدف بالجتداعي : ترا ة بلدوبجن.

بملقر بالجتداعي : بيت بابا جدو بيت 

بملجدوب بيت بوليبل، بلخدييات.

بلرأسدال : حدم لأسدال بلشركة 

في 199.999 ملهم.

بلي د  عين   : بلشركة  تي ي9 

بكوشام عبد بلصدد ميي9ب للشركة 

مع جد ع بلصالح ات.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  II

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

بلتجالي  بلسجل  تحت  بالخدييات 

لقم 143)2.
للنسخ وبلب ان

بلوك ل

523 P

PRINT & PUB ALAE

بلعام  بالستثنائي  بلجدع  قرل   -  I

بملنعقد في 26 أكتوار 2929.

HF- من  بلشركة  تيد ة  تغ ي9 

 PRINT & PUB ALAE إلى   BEST

بلنقل  من  بالجتداعي  بلهدف  وتغ ي9 

نقل بلبضائع لحياب بلغي9  بلدولي، 

إلى بلطباعة، بإلشهال، كدا تم تذويب 

بلقانون بألسا�صي وتعديله.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  II

بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بت فلت 

تحت لقم 891 بتاليخ 25 نوفد 9 2929.

524 P

M.WOLD

شركة محدومة بمليؤول ة

لأسدالها : 199.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : مجدوعة بلتقدم 

GH2 - 17 بلطابق 2، س دي 

بل 9نو�صي، بلدبل بلب ضاء

RC N° 343175

بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

بلب ضاء،  بالدبل   2929 أكتوار   5

بالستثنائي  بلعام  بلجدع  قرل 

محدومة  شركة   M.WOLD لشركة 

ملهم   199.999 بمليؤول ة لأسدالها 

مجدوعة بلتقدم   : مقرها بالجتداعي 

GH2-17 بلطابق 2 س دي بل 9نو�صي 

بلدبل بلب ضاء بلتالي :
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 M.WOLD بنحالل بمليبق للشركة

وتع ين بلي د محدد بنحدوش مصف ا 

بلتصف ة،  مقر  تحديد  للشركة، 

 2 مجدوعة بلتقدم GH2-17 بلطابق 

س دي بل 9نو�صي، بلدبل بلب ضاء.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

لقم  تحت  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

753959 بتاليخ ) نوفد 9 2929.

525 P

S PRO ACADEMY
SARL

في  مؤلخ  توث قي  عقد  بدقت�صى 

قد   2929 نوفد 9   29 بلرااط بتاليخ 

بمليؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدومة.

بلهدف بالجتداعي :

بلتدليب وبالستشالبت ؛

بلتدليب بملنهي ؛

وبلتدليب  وبلتوج ه  بإلشربف 

بمليتدر ؛

وتقديم  وبإلعالن  بالستشالبت 

بلخدمات وبلبحث عن بعد ؛

وتنظ م  وبألنشطة  بألحدبث 

وبملنتديات  بلندوبت  مشاليع  جد ع 

وبملعالض وبملهرجانات وبلجوالت ؛

بلتصد م،  بلرقمي،  بلتيويق 

حدالت  وتحيين  بإلمبلة  بإلنشاء، 

بلتيويق بلرقمي ؛

تصد م وإنتاج بلحدالت بإلعالن ة 

وبلرسوم  بإلعالنات  وتصد م 

بلتوض ح ة وبمللصقات وغي9ها ؛

مباشر  تيويق  حدالت   تنظ م 

أو غي9 مباشر ؛

تصد م بملوبم بإلعالن ة ونشرها في 

وسائل بإلعالم ؛

بإلعالن  بغرض  بلصول  إلتقاط 

عن منتجات أو  دمات ؛

بألساس ة  بلفكرة  وإنشاء   لق 

لإلعالن ؛

بإلعالن، بإلنشاء، بلتطوير، بلشربء، 

بلب ع وتأجي9 مياحات إعالن ة، أنشطة 

ب ع موبم ومعدبت بإلشهال  تصويرية، 

وترويج بملب عات بأي وس لة.

ملهم   19.999  : لأسدال بلشركة 

مقيدة إلى 199 حصة من فئة 199 

ملهم للحصة بلوبحدة :

 59 بلجوشني  سك نة  بلي دة 

حصة من فئة 199 ملهم ؛

59 حصة  بلي دة سك نة بن اس 

من فئة 199 ملهم.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

 بملقر : شالع عقبة، عدالة لقم 46، 

شقة لقم 39، أكدبل، بلرااط.

بمليي9ة : 

بلي دة سك نة بلجوشني ؛

بلي دة سك نة بن اس.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

بلشركة مسجلة في بلسجل بلتجالي 

في   147713 لقم  تحت   بالرااط 

29 نوفد 9 2929.

526 P

REGH’PROD
في  مؤلخ  توث قي  عقد  بدقت�صى 

قد   2929 نوفد 9   29 بلرااط بتاليخ 

بمليؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدومة بشريك وح د.

بلهدف بالجتداعي :

حدلة بلدعاية :

بلتصد م ؛

محتوى بلعالمة بلتجالية ؛

بلتوج ه بلفني ؛

أعدال بلطباعة.

بألستوميو وبإلنتاج :

تصد م بلصول وبألفالم وبلحركة ؛

بإلمبلة وبلتني ق ؛

مرحلة ما بعد بإلنتاج ؛

تنظ م بألحدبث.

بلتصد م بلجربف كي :

بلتغل ف ؛

وسائل بالتصال ؛

بلطباعة وبلتحضي9.

بلخ 9ة بلرقد ة :

تصد م بملوبقع ؛

بلتيويق بإللكت9وني ؛

بلتجالة بإللكت9ون ة.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

199 ملهم للحصة بلوبحدة :

1999 حصة من  بلرغاي محين 

فئة 199 ملهم.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

 بملقر : شالع عقبة، عدالة لقم 46، 

شقة لقم 39، أكدبل، بلرااط.

بمليي9 : بلرغاي محين.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

147711 بالرااط.

527 P

BUILDING ASSIL
بلعام  بلجدع  محضر  بدوجب 

أكتوار   15 في  بملنعقد  بالستثنائي 

 BUILDING» 2929 قرل شركاء شركة

ASSIL» ما يلي :

 599 تفويت  على  بملصامقة   -  1

حصة من بألسهم بلتي يدتلكها بلي د 

كريم مزي لصالح بلي د نول بلدين 

عريض.

بلقانوني  بلشكل  تحويل   -  2

بمليؤول ة  ذبت  شركة  من  للشركة 

إلى  بلوح د  بلشريك  ذبت  بملحدومة 

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة.

3 - إعامة تح ين بلقانون بألسا�صي.

سجل  في  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 17 بملحكدة بلتجالية بالرااط بتاليخ 

نوفد 9 2929 تحت لقم 198692.

528 P

 LABORATOIRE MONDIAL

PROTHESES

SARL AU

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

لأسدالها 199.999 ملهم

لقم 64 تجزئة مالي بلطابق بألول 

شالع بلقاهرة تدالة

تأسيس

بتاليخ  بلعرفي  بلعقد  بدقت�صى 

قوبنين  وضع  تم   2929 نوفد 9   5

بلشركة ذبت بملديزبت بلتال ة :

 LABORATOIRE»  : بلتيد ة 

 MONDIAL PROTHESES SARL

.«AU

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بلشريك  ذبت  بملحدومة  بمليؤول ة 

بلوح د.

بلغرض بالجتداعي بإيجاز : أجهزة 

أو أجزبء طب بألسنان.

ب ع أموبت بلطب بلجربحي.

بملدة : حدمت في )) سنة.

تجزئة   64 لقم   : بملقر بالجتداعي 

بلقاهرة  شالع  بألول  بلطابق  مالي 

تدالة.

بلرأسدال : حدم في مبلغ 199.999 

ملهم مقيدة إلى 1999 حصة ق دة  

كل وبحد 199 ملهم تدتلكها بلي دة 

جاك  كرييت ان،  مالشال،  هدبي9ت 

1999 حصة.

تيي9 بلشركة من طرف   : بإلمبلة 

بلي د هدبي9ت مالشال، كرييت ان، 

جاك.

كتابة  لدى  تم  بلقانوني  بإليدبع 

تدالة  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   24 بتاليخ 

.131335
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LE COMPTOIRE DU PAF

SARL

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لأسدالها : 299.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : إقامة سنت9 

بالك بلعدالة م بلطابق 2 بلرقم 15 

بملحددية

تكوين

مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

في  ومسجل   2929 سبتد 9   17 في 

 2929 سبتد 9   25 بتاليخ  بملحددية 

شركة  إنشاء  تم   ،19315 برقم 

تتدتع  محدومة  ميؤول ة  ذبت 

بالخصائص بلتال ة :

 LE COMPTOIRE DU  : بإلسم 

.PAF SARL

سنت9  إقامة   : بلرئي�صي  بملقر 

 15 بلرقم   2 بالك بلعدالة م بلطابق 

بملحددية.

بلحصري  بلغرض   : بلغرض 

للشركة هو : بإلنشاءبت بملعدن ة.

أعدال بلغاليات.

وتجد ع  تصن ع  بملشاليع  تنف ذ 

في  بملختلفة  بلتحت ة  بلبنى  وتفك ك 

بليكن ة  بملباني   : بملعدن ة  بله اكل 

وبلحظائر  وبلصناع ة  وبلتجالية 

وبلولش بلصناع ة.

أعدال بلهندسة بملدن ة وبألعدال 

بلعامة.

بالستشالبت وبلتدليب بلفني.

بلدلبسات بلفن ة في أي تخصص.

تأجي9 بملعدبت.

بملشاليع  ومتابعة  وتنف ذ  ملبسة 

بلصناع ة.

بملعدبت  وترك ب  ص انة 

بلصناع ة بملختلفة.

بلتجالة بشكل عام.

جد ع  تحق ق  أعم،  واصولة 

وبالستي9بم  بلتجالية  بلعدل ات 

وبملنقولة  وبلصناع ة  وبلتصدير 

أو  وبملال ة وبشكل مباشر  وبلعقالية 

من  ألي  جزئ ا  أو  كل ا  مباشر،  غي9 

أش اء  أي  إلى  أو  بملحدمة  بألش اء 

مداثلة أو مرتبطة من بملرجح أن تعزز 

توس ع بو تطوير بلنشاط بالجتداعي.

في  تؤمي  أن  للشركة  يدكن 

بملغرب وفي بلخالج وفي حدوم غرضها 

بملؤس�صي جد ع بألعدال بلتي تياهم 

بشكل مباشر أو غي9 مباشر في تحق ق 

تعزز  أن  شأنها  من  بلتي  أو  غرضها 

تند تها.

بلي د  تع ين  تم   : بلتي ي9 

بلحامل   CHAWKI YOUSSEF

لقم  بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

 ASSOU وبلي د   ZG29(98

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل   BACHA

مديرين   ،UB16784 لقم  بلوطن ة 

مشالكين للشركة لفت9ة غي9 محدومة.

بلرأسدال   : بالجتداعي  بلرأسدال 

ملهم   299.999 بالجتداعي محدم في 

مقيدة على 2999 سهم بق دة 199 

بلنحو  على  موزعة  لليهم،  ملهم 

بلتالي :

 CHAWKI YOUSSEF : بلي د 

1999 حصة بجتداع ة من فئة 199 

ملهم للوبحدة.

 1999 :  ASSOU BACHA بلي د 

199 ملهم  حصة بجتداع ة من فئة 

للوبحدة.

لرأس  بملكونة  بألسهم  ومجدوع 

بملال سياوي 2999 سهم.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

 2929 أكتوار   22 بتاليخ  باملحددية 

تحت لقم 9)13.
ملخص قصد بلنشر

530 P

 SOCIETE GESTION DU

RESORT AL BARAKA
Société anonyme

au capital de 300.000 dirhams

 Siège social : résidence Tissir

 avenue Allal Al Fassi immeuble

 n° 26 appartement n°38, 5éme

étage, Marrakech

 Registe du commerce de

Marrakech n° 36029

تغ ي9 بلرئيس بملدير بلعام
بجتداع  قربلبت  محضر  بدوجب 

سبتد 9   1( بتاليخ  بإلمبلة  مجلس 

)291، تقرل ما يلي :

بالعت9بف باستقالة بلي د باسكال 

لئيس  منصب  من  إيزبجوير  من 

بلتنف ذي  وبلرئيس  بإلمبلة  مجلس 

للشركة.

تع ين بلي د يوهانس هواريشت 

أمليان فان مي ف لدي لئييا ملجلس 

بإلمبلة ولئيس بلتنف ذي للشركة.

صالح ات بلشكل ات.

بالسجل  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 2929 نوفد 9   23 ملربكش  بلتجالي 

تحت لقم 9)1175.

531 P

 SOCIETE GESTION DU

RESORT AL BARAKA
Société anonyme

au capital de 300.000 dirhams

 Siège social : résidence Tissir

 avenue Allal Al Fassi immeuble

 n° 26 appartement n°38, 5éme

étage, Marrakech

 Registe du commerce de

Marrakech n° 36029

تغ ي9 بملديرين
بجتداع  قربلبت  محضر  بدوجب 

سبتد 9   1( بتاليخ  بلعام  بلجدع 

)291، تقرل ما يلي :

بالعت9بف باستقالة بلي د باسكال 

مي إيزبغي9ي وبلي د ست فان بيزني9 

من مهامهم كدديري بلشركة.

إيلي بروينين ككس  تع ين بلي د 

وبلي د ويم ل و ج.فان بييين وبلي د 

مي  فان  أمليان  هوار ت  يوهانس 
ف لدي وبلي دة إيزبب ل ج نين مالي 

م خاالك وشركة توي فربنس مديرين 

جدم للشركة.

صالح ات بلشكل ات.

بالسجل  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 2929 نوفد 9   23 ملربكش  بلتجالي 

تحت لقم )11758.

532 P

 SOCIETE D’EXPLOITATION

 DU PALADIEN

MARRAKECH

«S.E.P.M»
Société anonyme

au capital de 300.000 dirhams

 Siège social : Hôtel les

 Almoravides, Arset Jnane

Lakhdar, Marrakech

 Registe du commerce de

Marrakech n° 6759

تغ ي9 بلرئيس بملدير بلعام
بجتداع  قربلبت  محضر  بدوجب 

مجلس بإلمبلة بتاليخ 4 يول و )291، 

تقرل ما يلي :

بلي د  باستقالة  بالعت9بف 

بلكيندل لوفتوس من منصب لئيس 

بلتنف ذي  وبلرئيس  بإلمبلة  مجلس 

للشركة.

تع ين بلي د يوهانس هواريشت 

أمليان فان مي ف لدي لئييا ملجلس 

بإلمبلة ولئيس بلتنف ذي للشركة.

صالح ات بلشكل ات.

بالسجل  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 2929 نوفد 9   23 ملربكش  بلتجالي 

تحت لقم 2)1175.
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 SOCIETE D’EXPLOITATION
 DU PALADIEN
MARRAKECH

«S.E.P.M»
Société anonyme

au capital de 300.000 dirhams
 Siège social : Hôtel les

 Almoravides, Arset Jnane
Lakhdar, Marrakech

 Registe du commerce de
Marrakech n° 6759

تغ ي9 بملديرين
بجتداع  قربلبت  محضر  بدوجب 
 ،291( يول و   4 بلجدع بلعام بتاليخ 

تقرل ما يلي :
بلي د  باستقالة  بالعت9بف 
لوفتوس  تاونيند  ج دس  بلكيندل 
بلي د  بييني ه  ست فان  وبلي د 
مهامهم  من  إيزبجويري  مي  باسكال 

كدديرين للشركة.
إيلي بروينين ككس  تع ين بلي د 
وبلي د ويم ل و ج.فان بييين وبلي د 
مي  فان  أمليان  هوار ت  يوهانس 
ف لدي وبلي دة إيزبب ل ج نين مالي 
م خاالك وشركة توي فربنس مديرين 

جدم للشركة.
صالح ات بلشكل ات.

بالسجل  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 2929 نوفد 9   23 ملربكش  بلتجالي 

تحت لقم 2)1175.
534 P

SMLD
شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لأسدالها 19.999 ملهم
مقرها بالجتداعي : 13، زنقة أحدد 
بملجاطي إقامة جبال بأللب بلطابق 

بألول لقم 8 حي بملعاليف
بلدبل بلب ضاء

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة

مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى   -  1
بالدبل  م 9م   ،2929 أكتوار   18 في 
نوفد 9   24 ومسجل بتاليخ  بلب ضاء 
تم   ،RE3(49 لقم  تحت   2929

ذبت  لشركة  بألسا�صي  بلنظام  وضع 

بمليؤول ة بملحدومة بلتالي موبصفاتها :

.SMLD : بلتيد ة

مؤسية  بستغالل   : بلغرض 

للوجبات بليريعة )فاست فوم).

أحدد  زنقة   ،13  : بلشركة  مقر 

بلطابق  بأللب  إقامة جبال  بملجاطي 

بلدبل  بملعاليف،  حي   8 لقم  بألول 

بلب ضاء.

بدبلغ  محدم   : بلشركة  لأسدال 

 199 إلى  مقيدة  ملهم   19.999

للحصة  ملهم   199 بق دة  حصة 

 ،199 إلى   1 من  مرقدة  بلوبحدة 

ومخصصة كالتالي :

بلي د محدد عدربني : )4 حصة.

بلي د لحين جبافي : 17 حصة.

 17  : بومهدي  سدي9ة  بلي دة 

حصة.

 17  : بلدلنوني  بمليس  بلي د 

حصة.

مدة بلشركة : )) سنة ببتدبء من 

تسج ل بلشركة في بلسجل بلتجالي 

ما عدب حالتي بلحل بليابق ألوبنه أو 

بلتدديد.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

بألولى  بلينة  وتنتهي   ، مسيد 9   31

تسج ل  يتبع  بلذي  مسيد 9   31 في 

بلشركة في بلسجل بلتجالي.

محدد  بلي د  يتولى   : بلتي ي9 

بلوطن ة  للبطاقة  بلحامل  عدربني 

بلتي ي9 بملنفرم ملدة   A429265 لقم 

غي9 محدومة.

بلشركة  تكون  سوف   : بلتوق ع 

للديي9  بملنفرم  بالتوق ع  ملزمة 

على  عدربني  محدد  بلي د  بلوح د 

جد ع بلوثائق بملتعلقة بالشركة.

لدى  بلشركة  تسج ل  تم   -  2

بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  مكتب 

 2929 نوفد 9   25 في  بالدبل بلب ضاء 

تحت لقم 489825.

535 P

DOMAINES DU BELDI

إشعال  اص بتأسيس شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة

 19 بتاليخ  بلعرفي  للعقد  وفقا 

تدت  بالدبل بلب ضاء   2929 مسيد 9 

للشركة  بألسا�صي  بلنظام  ص اغة 

صاحبة بلخصائص بلتال ة :

ذبت  شركة   : قانوني  شكل 

ميؤول ة محدومة.

 : للشركة  بلقانوني  بإلسم 

.DOMAINES DU BELDI

هدف بإلنشاء : ذبح بلح وبنات في 

بمليالخ علف بلدوبجن ومنتجو ب ض 

بلدوبجن.

إقامة  7)1شالع بملقاومة،   : بملقر 

بلنجاح بلدبل بلب ضاء.

بملدة : )) سنة.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 

من  حصة   199 إلى  مقيدة  مغربي 

فئة 1.999 ملهم مغربي مدلوكة إلى :

.Mr. Kamil Bennis : 1000 Parts

.Mr. Kamil Bennis : بإلمبلة

تم بإليدبع بلقانوني في CRI بالدبل 

بلتجالي  بلسجل  )لقم  بلب ضاء 

.(478223

536 P

IPROD PRO

إشعال  اص بتأسيس شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة

 16 بتاليخ  بلعرفي  للعقد  وفقا 

تدت  بلب ضاء  بالدبل   2929 أكتوار 

للشركة  بألسا�صي  بلنظام  ص اغة 

صاحبة بلخصائص بلتال ة :

ذبت  شركة   : قانوني  شكل 

ميؤول ة محدومة.

 IPROD : بإلسم بلقانوني للشركة

.PRO

وشربء  ب ع   : بإلنشاء  هدف 

وتخزين  وتيويق  وتصدير  وبستي9بم 

وتدبول جد ع بملنتجات وبلخدمات.

بملقاومة،   7)1شالع   : بملقر 

بلطابق بليامس بلدبل بلب ضاء.

بملدة : )) سنة.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 

حصة من   1999 مغربي مقيدة إلى 

فئة 199 ملهم مغربي مدلوكة إلى :

محين بن 9به م : 499 حصة.

زكرياء بلهزبز : 699 حصة.

بإلمبلة : زكرياء بلهزبز.

تم بإليدبع بلقانوني في CRI بالدبل 

بلتجالي  بلسجل  )لقم  بلب ضاء 

.(48923(

537 P

COPIE REPRO

SARL

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

يقدل لأسدالها ب : 299.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : 72، شالع عقبة، 

بلشقة لقم 5 أكدبل - بلرااط

بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ في فاتح 

أكتوار 2929، ومسجل في 27 أكتوار 

2929 قرل شركاء بلشركة ما يلي :

وذلك  للشركة  بمليبق  بلفسخ 

بيبب توق ف نشاط بلشركة.

بلزهربء  فاطدة  بلي دة  تع ين 

بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة  بلناصري 

.A242(4( بلوطن ة لقم

 : بلشركة  لتصف ة  بملكان  تع ين 

عقبة،  72، شالع   : بالجتداعي  بملقر 

بلشقة لقم 5 أكدبل - بلرااط.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالرااط  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

لقم  تحت   ،2929 نوفد 9   16 في 

.198551

بلسجل بلتجالي لقم 46317.

538 P
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ALGO C.T.N TRAVAUX
SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة وذبت 

شريك وح د

يقدل لأسدالها ب : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : لقم 12، زنقة لبنان 

لقم 3، بملح ط - بلرااط

 29 بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ في 

نوفد 9 2929 ومسجل في 23 نوفد 9 

تحدل  شركة  تأسيس  تم   2929

بلخصائص بلتال ة :

 ALGO C.T.N»  : بلتيد ة 

.TRAVAUX» SARL AU

ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 

شريك  وذبت  محدومة  ميؤول ة 

وح د.

مقاول   -  1  : بالجتداعي  بلهدف 

أعدال في أشغال متعدمة.

بلصحي  بلت9ك ب  مقاول   -  2

)معدبت بلري بالتنق ط).

3 - تاجر.

ملهم   199.999  : بملال  لأس 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

199 ملهم للحصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

يناير  فاتح  من   : بملال ة  بلينة 

مسيد 9 من كل سنة ما عدب   31 إلى 

بلينة بألولى تبتدئ من تاليخ تأسيس 

بلشركة إلى 31 مسيد 9.
زنقة   ،12 لقم   : بالجتداعي  بملقر 

لبنان لقم 3، بملح ط - بلرااط.

لحين  بلي د   : بلتي ي9 

بلبول ي�صي ملدة غي9 محدومة.

توزيع بأللااح : من بأللااح بلصاف ة 

تؤ ذ 5% لتكوين بالحت اط بلقانوني 

وبلباقي يوزع بين بلشركاء.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نوفد 9   26 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

)للسجل   198(99 تحت لقم   2929

بلتجالي لقم 147873).

539 P

STE POULTRY TECH
شركة محدومة بمليؤول ة

لأسدالها : 199.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : حي معدولة - 

بلجناح 5 - لقم )16 - تدالة

تفويت بلحصص بالجتداع ة
بالستثنائي  بلعام  بلجدع  إثر  على 

تقرل   2929 يناير   29 للشركة بتاليخ 

ما يلي :

1 - تحويل 289 حصة من لأسدال 

للحصة  ملهم   199 بق دة  بلشركة 

بوزوبع  لولثة بلشريكة بملتوفاة لجاء 

 25 بتاليخ  وفق عقد بإللبثة بلصامل 

ف 9بير 2917.

2 - تحويل بلحص بالجدال ة لكل 

ملهم للحصة،   199 بق دة  بلشركاء 

بوزوبع  وعامل  بوزوبع  لفائدة  الد 

وفق بلتوزيع بلتالي :

لفائدة  الد بوزوبع ت 9ع كل من 

89 حصة،  عبد بلحف ظ مالس ل ب 

عثدان  حصة،   89 ب  تريدبنو  ماليا 

195 حصة وعزيز بوزوبع  بوزوبع ب 

ب 195.

عبد  ت 9ع  بوزوبع  عامل  لفائدة 

بملج د بوزوبع ب 79 حصة.

بلرأسدال بالجتداعي للشركة   -  3

أصبح موزعا بعد بلتفويت كالتالي :

ملهم   199 بق دة  حصة   (39

للحصة لخالد بوزوبع.

ملهم   199 بق دة  حصة   79

للحصة لعامل بوزوبع.

4 - بإلمبلة : إسنام تي ي9 بلشركة 

للي دين  الد بوزوبع وعامل بوزوبع 

ملدة غي9 محدومة.

من   17 و   7 و   6 تغ ي9 بملوبم   -  5

بلقانون بألسا�صي للشركة.

أنجز   : بلقانوني  بإليدبع   -  6

بلتجالية  باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع 

بالرااط في 5 نوفد 9 2929 تحت لقم 

.198288

540 P

STE PROWINK
إعالن

في  مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

تم  قد  بالرااط   2929 نوفد 9   22

وضع بلقانون بألسا�صي لشركة تحدل 

بلخصائص بلتال ة :

STE PROWINK : بلتيد ة

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلصفة 

ميؤول ة محدومة.

وشربء  ب ع   : بالجتداعي  بلهدف 

  - بلصناع ة  وبملعدبت  بمليتلزمات 

بالستي9بم وبلتصدير.
ملهم   199.999  : بملال  لأس 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

199 ملهم للحصة بلوبحدة مقيدة 

كدا يلي :

 599  : بنكي9بن  أسامة  بلي د 

حصة.

 599  : بلزلزبلي  ومبم  بلي دة 

حصة.

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

بلتأسيس.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

بألبطال  شالع   : بالجتداعي  بملقر 
لقم 15 شقة لقم 4 أكدبل بلرااط.

بلتي ي9 : بلي د أسامة بنكي9بن - 

بلي دة ومبم بلزلزبلي.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة  بملحكدة  لدى  بلضبط 

 2929 نوفد 9   26 بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم 5767.

541 P

 SOCIETE ILELLI

MOROCCAN DESIGN LAB
«IMDL«

SARL

بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

وبملسجل  بالرااط   2929 8 يون و 

تأسيس  تم   2929 يون و   13 بتاليخ 

شركة بالصفات بلتال ة :

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

ميؤول ة محدومة.

 ILELLI MOROCCAN : بلتيد ة

.DESIGN LAB «IMDL» SARL

بلغرض بالجتداعي : بلشركة ذبت 

غرض يهم :

عام  بشكل  باملغرب  سوبء 

بلتيويق،  بلتصد م  أو  الجه 

وبملب عات ع 9 بالنت9نت.

بلديكول  منتجات  في  بلتجالة 

بل دوية  بلحرف  وبملفروشات، 

بملغرا ة، وبألش اء بلفن ة.

بلخدمات  جد ع  في  بالستشالبت 

بلتجالية،  باملنتجات  بملتعلقة 

وبلت9ويج.

بلتجالية،  بملعالض  تنظ م 

وبملؤتدربت، وبلحلقات بلدلبس ة، أو 

غي9ها من بألحدبث، من أي نوع.

فضال عن أي مشالكة مباشرة أو 

غي9 مباشرة من أي شكل في بلشركات 

بلتي لها نفس بلهدف.

بلتقن ة،  بلدلبسات  جد ع 

بلصلة  ذبت  وبلبحوث  وبألعدال، 

بالغرض بلرئي�صي للشركة.

تصن ع وتيويق بله اكل بملعدن ة 

وبلعالمات بملضيئة ألغربض بلدعاية.

وبالعالنات،  بملنتجات،  توزيع 

أي  عام  وبشكل  بالتصال،  ووسائل 

معاملة من أي نوع : مال ة، تجالية، 

صناع ة، بو عقالية قد تكون مرتبطة 

بشكل مباشر أو غي9 مباشر بالهدف 

بالجتداعي.

بملقر بالجتداعي : 15 شالع بألبطال 

بلشقة 4 بكدبل بلرااط.

من تاليخ  سنة ببتدبء   (( بملدة : 

تق  د بلشركة في بلسجل بلتجالي.
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 19.999 في  محدم   : بلرأسدال 

حصة بق دة   199 إلى  ملهم مقيم 

199 ملهم للحصة موزعة كالتالي :

بلي دة نعاس لط فة : 59 حصة 

من فئة 199 ملهم.

 59  : لحاب  بوحليس  بلي دة 

حصة من فئة 199 ملهم.

لط فة  نعاس  بلي دة   : بلتي ي9 

ميي9ة للشركة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بالرااط تحت لقم 196861 

بلتق  د بالسجل بلتجالي 55)145.

542 P

SOCIETE KNOLF

S.A

شركة مياهدة

لأسدالها 399.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : 255-253 شالع 

بمليي9ة بلخضربء، بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي لقم 61573

تع ين متصرفين
بتاليخ  بلعامي  بلعام  بلجدع   -  I

2929، علم بانتهاء بنتدبب  39 يون و 

 6 قرل تع ين ملدة  جد ع بملتصرفين، 

سنوبت بملتصرفين برت ة أسداؤهم :

بلي د محدد أوزبل.

بلي د  الد أوزبل.

بلي دة فاطدة بلزهربء أوزبل.

 39 بتاليخ  بإلمبلة  مجلس   -  II

يون و 2929 عين بلي د محدد أوزبل 

كرئيس مجلس بإلمبلة وأيضا كددير 

س حدل  أوزبل  محدد  بلي د  عام، 

لقب لئيس مدير عام.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  III

بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  كتابة 

بالدبل بلب ضاء يوم 13 نوفد 9 2929 

تحت لقم 754933.
من أجل بإليجاز وبلب ان

543 P

 SOCIETE IMMOBILIERE

SAINT LOUIS

S.A

شركة مياهدة

لأسدالها 37.999.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : 85 شالع أنفا، 

بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي لقم 42523

بستقالة متصرفة
بصفة  بملنعقد  بلعام  بلجدع   -  I

 ،2996 يون و   23 بتاليخ  بستثنائ ة 

 SOCIETE» بمليداة  للشركة 

 IMMOBILIERE SAINT LOUIS

علم باستقالة بلي دة عائشة   «S.A

إمولحين من مهامها كدتصرف.

II - تم بإليدبع بلقانوني لدى كتابة 

بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

بلب ضاء يوم 23 نوفد 9 2996 تحت 

لقم 9)2859.
من أجل بإليجاز وبلب ان

544 P

شركة فوراج الصحراء

ش.م.م

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لأسدالها 5.999.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : لقم 11، زنقة 

 الد بن بلول د، بلع ون

بلسجل بلتجالي لقم 25

تغ ي9 بإلمبلة - تح ين بلنظام 
بألسا�صي

بالستثنائي  بلعام  بلجدع   -  1

بملنعقد بتاليخ )1 أكتوار 2929 :

بلي دة  باستقالة  علدا  أح ط 

 ديجة بنعلي من منصبها كديي9ة.

قرل عزل بلي د فرحات بنعلي من 

منصبه كديي9 للشركة.

بنعلي  بلي دتوف ق  تع ين  قرل 

ثالث  ملدة  للشركة  وح د  كديي9 

سنوبت.

قرل تعديل بلفصلين 14 و 15 من 

بلنظام بألسا�صي.

2 - تم بإليدبع بلقانوني باملحكدة 

نوفد 9   4 يوم  بالع ون  بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 2631/2929.
من أجل بإليجاز وبلب ان

545 P

مكتب بالستشالة FIDUTEMA ش.م.م

لقم 136 شالع بلقاهرة بلطابق بألول شقة 

لقم 1 كومطربف 1، تدالة

بلهاتف : 9537644248

9537674764

MIAM EAT

SARL AU

بلكائن مقرها : زبوية زمزم ومصر 

بملتجر لقم 2 بلقن طرة

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

في   مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

تأسيس  تم  قد   2929 أكتوار   8

ذبت   MIAM EAT SARL AU شركة 

بلشريك  ذبت  بملحدومة  بمليؤول ة 

بلخصائص  تحدل  وبلتي  بلوح د 

بلتال ة :

.MIAM EAT SARL AU : بلتيد ة

ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 

بلشريك  ذبت  بملحدومة  بمليؤول ة 

بلوح د.

 199.999  : بلشركة  لأسدال 

ملهم.

بملؤكوالت   : بالجتداعي  بلهدف 

بلخف فة، بلفطائر، مطعم.

موالي عصام محددي   : بلشركاء 

1999 حصة.

موالي عصام محددي   : بلتي ي9 

ميي9 للشركة.

من فاتح يناير إلى    : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

بلتق  د  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بالسجل بلتجالي باملحكدة بلتجالية 

 2929 نوفد 9   23 بتاليخ  بالقن طرة 

تحت لقم 57313.

546 P

 SOCIETE INTER PROJET DE

CONSTRUCTION
بملسجل  بلعرفي  بلعقد  على  بناء 

بلجدع  تم   2929 نوفد 9   12 في 

 INTER PROJET» بالستثنائي لشركة

شركة   «DE CONSTRUCTION

مقرها  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 

بالجتداعي محاج بلرياض عدالة -19
17 محالت 51-53 بلرااط، لأسدالها 

59.919.999 ملهم مسجلة بالسجل 

بلتجالي تحت لقم 327)11.

وبقت9ح بلجدع بلعام، بشرط عدم 

وجوم معالضة من بلدبئنين في فت9ة 

بلثالثين يوما :

بدبلغ  بلشركة  لأسدال  تخف ض 

ملهم   8.699.999 قدله  أق�صى 

ملهم   59.919.999 من  لخفضها 

ملهم بإعامة شربء   41.419.999 إلى 

86.999 سهم بهدف إلغائها.

للنظام   7 و   6 بلبندين  تحديث 

بألسا�صي للشركة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نوفد 9   26 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929 تحت بلرقم 27)198.

547 P

BOURSE DE CASABLANCA
شركة مياهدة

لأسدالها 99).387.517 ملهم

بملقر بالجتداعي : ملتقى شالع بلقوبت 

بمليلحة بمللك ة وزنقة بلربش د 

محدد، بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي لقم 957)7 بلدبل 

بلب ضاء

بإلمبلة  مجلس  محضر  بدقت�صى 
تقرل   ،2929 يون و   23 في   بملنعقد 

ما يلي :
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نهاية والية بلي د حد د توف قي 

بصفته لئيس مجلس بإلمبلة.

تع ين بلي د كدال مقدبم كرئيس 

مجلس بإلمبلة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط لدى بملحكدة بلتجالية بالدبل 

 ،2929 نوفد 9   23 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 754731.
قصد بلنشر وبإلعالن

548 P

 UNIVERSITE MOHAMMED

VI POLYTECHNIQUE
«UM6P«

شركة مياهدة لأسدالها 

3.764.311.199 ملهم

بملقر بالجتداعي : تجزئة 669، حي 

موالي لش د، بن جرير - بملغرب

بلسجل بلتجالي لقم 1937 بن 

جرير

I - بدقت�صى محضر مجلس بإلمبلة 

تقرل ما   ،2929 أكتوار   5 بملنعقد في 

يلي : 

مصطفى  بلي د  بستقالة 

بلت9بب من مهامه كرئيس مدير عام 

للشركة بشرط وبأل ذ بعين بالعتبال 

بلحبطي  هشام  بلي د  تع ين  تاليخ 

كدتصرف.

بلحبطي  هشام  بلي د  تع ين 

بشرط  للشركة  عام  مدير  كرئيس 

تع ينه  تاليخ  بالعتبال  بعين  وبأل ذ 

كدتصرف.

II - بدقت�صى محضر بلجدع بلعام 

بتاليخ  بستثنائ ا  بملنعقد  بلعامي 

5 أكتوار 2929، تقرل ما يلي : 

بلحبطي  هشام  بلي د  تع ين 

كدتصرف.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط لدى بملحكدة بالبتدبئ ة بابن 

تحت   2929 أكتوار   29 جرير بتاليخ 

لقم 171.
قصد بلنشر وبإلعالن

549 P

STE CHEDMED
SARL

بلرأسدال : 199.999 ملهم
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
بالرااط  عرفي  عقد  بدقت�صى 
وضع  تم   ،2929 نوفد 9   19 بتاليخ 
ذبت  لشركة  بألسا�صي  بلقانون 
بمليؤول ة بملحدومة ذبت بلخصائص 

بلتال ة :
.CHEDMED : بلتيد ة

في  تجالة   : بالجتداعي  بلهدف 
بالستي9بم    - بلكهراائ ة  بألجهزة 

وبلتصدير.
بملقر بالجتداعي : 15 شالع بألبطال 

شقة لقم 4 أكدبل بلرااط.
بملدة بالجتداع ة : )) سنة ببتدبء 

من تاليخ تأسييها.
حدم   : بالجتداعي  بلرأسدال 
 199.999 مبلغ  في  بلشركة  لأسدال 
ملهم موزع على 1999 حصة من فئة 

199 ملهم للحصة وزعت كدا يلي :
بلي د بدل زهي9 : 599 حصة.

بلي د إبربه م فنان : 599 حصة.
من  تبتدئ   : بالجتداع ة  بلينة 
فاتح يناير إلى 31 مسيد 9 من كل سنة.
بلتي ي9 : تم تع ين بلي د بدل زهي9 
محدومة،  غي9  ملدة  للشركة  كديي9 

وكدوقع على بلوثائق بلبنك ة.
بلتجالي  بلسجل  إيدبع  تم 
باملحكدة بلتجالية بالرااط بتاليخ 25 

نوفد 9 2929 تحت لقم 147825.
550 P

STE LE VOTRE LOGITRANS
SARL

بلرأسدال : 199.999 ملهم
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
بالرااط  عرفي  عقد  بدقت�صى 
وضع  تم   ،2929 نوفد 9   13 بتاليخ 
ذبت  لشركة  بألسا�صي  بلقانون 
بمليؤول ة بملحدومة ذبت بلخصائص 

بلتال ة :

 LE VOTRE : بلتيد ة بالجتداع ة

.LOGITRANS

بلهدف بالجتداعي : مقاول في نقل 

مقاول في نقل بألشخاص   - بلبضائع 

-  بالستي9بم وبلتصدير.

س ام  شالع   5  : بالجتداعي  بملقر 

بلجامع  ميول   1 بلشقة   1 بلطابق 

بلرااط.

بملدة بالجتداع ة : )) سنة ببتدبء 

من تاليخ تأسييها.

حدم   : بالجتداعي  بلرأسدال 

 199.999 مبلغ  في  بلشركة  لأسدال 

ملهم موزع على 1999 حصة من فئة 

199 ملهم للحصة وزعت كدا يلي :

 599  : بلي د إبربه م بليرحاني 

حصة.

 599  : بلعدربني  سك نة  بلي د 

حصة.

من  تبتدئ   : بالجتداع ة  بلينة 

فاتح يناير إلى 31 مسيد 9 من كل سنة.

بلتي ي9 : تم تع ين بلي د سك نة 

كديي9ة للشركة ملدة غي9  بلعدربني، 

بلي د  من  كل  وتع ين  محدومة، 

ببربه م بليرحاني وبلي دة بلعدربني 

بلوثائق  على  كدوقعين  سك نة 

بإلمبلية وبلبنك ة.

بلتجالي  بلسجل  إيدبع  تم 

باملحكدة بلتجالية بالرااط بتاليخ 25 

نوفد 9 2929 تحت لقم )14785.

551 P

CHARLOTTR AGENCY
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

شريك وح د

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

بتاليخ 26 ف 9بير 2929 قد تم تأسيس 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

شريك وح د باملديزبت بلتال ة :

 CHARLOTTR  : بلتيد ة 

.AGENCY SARL AU

بلخدمات   : بالجتداعي  بلهدف 

بالستشالية.

في  حدم   : بلشركة  لأسدال 

19.999 ملهم موزعة إلى 199 حصة 

قد تم  ملهم،   199 بجتداع ة بق دة 

للي دة  وبسنامها  بأكدلها  تحريرها 

.DENIZOT Charlotte

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

يناير  فاتح  من   : بملال ة  بلينة 

مسيد 9 ما عدب بلينة بألولى   31 إلى 

تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

شالع   ،39 لقم   : بملقر بالجتداعي 

12، إقامة بلن ل، أكدبل  عقبة، لقم 

بلرااط.

بلشركة  تيي9   : بلتي ي9 

 DENIZOT بلي دة  طرف  من 

بليفر  لجوبز  بلحاملة   Charlotte

غي9  ملدة  وذلك   18CH129(7 لقم 

محدومة.

باملحكدة  بلتجالي  بلسجل  لقم 

بلتجالية بالرااط : 5)1478.
مقتطف من أجل بإلشهال

552 P

 SOCIETE DE TRANSPORT

AIT ARBIYA

SARL AU

بدقت�صى بلعقد بلعرفي بملصامق 

 ،2929 أكتوار   27 بتاليخ  عل ه 

بمليؤول ة  ذبت  شركة  إنشاء  تم 

بلوح د  بلشريك  ذبت  بملحدومة 

تحدل بلخصائص بلتال ة :

 SOCIETE DE  : بلتيد ة 

 TRANSPORT AIT ARBIYA SARL

.AU

: تجزئة غ تا لقم  بملقر بالجتداعي 

74 بلطابق بلثاني بني مالل.

بلغرض بالجتداعي : نقل بلبضائع.

لأس بملال : 199.999 ملهم.
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مدة بلشركة : )) سنة ببتدبء من 

تاليخ تسج لها في بلسجل ب لتجالي.

بلي د بحدد بيت عرا ة   : بمليي9 

غي9  ملدة  وذلك   ،CIN I 715884

محدمة.

بلينة بملال ة : تبتدأ من فاتح يناير 

وتنتهي في 31 مسيد 9 من كل سنة.

بكتاية  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

ببني  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

787 بلسجل بلتجالي لقم  مالل لقم 

19683 بتاليخ 13 نوفد 9 2929.

553 P

SOCIETE PARA OPTIQUE
SARL

بدقت�صى بلعقد بلعرفي بملصامق 

تم   ،2929 سبتد 9   ( بتاليخ  عل ه 

إنشاء شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

تحدل بلخصائص بلتال ة :

 SOCIETE PARA  : بلتيد ة 

.OPTIQUE SARL

عدر  بيت  حي   : بالجتداعي  بملقر 

قصبة   4 بلزنقة   17 بلرقم  تدالوية 

تاملة.

بألجهزة  ب ع   : بالجتداعي  بلغرض 

بستي9بم وتصدير  بلطب ة وبلبصرية، 

وص انة  توزيع  بلطب ة،  بألجهزة 

بألجهزة بلطب ة.

لأس بملال : 199.999 ملهم.

مدة بلشركة : )) سنة ببتدبء من 

تاليخ تسج لها في بلسجل ب لتجالي.

كرينا،  زووبتي  بلي دة   : بمليي9 

غي9  ملدة  وذلك   ،CIN IA 00139X

محدمة.

بلينة بملال ة : تبتدأ من فاتح يناير 

وتنتهي في 31 مسيد 9 من كل سنة.

بكتاية  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بالبتدبئ ة قصبة  باملحكدة  بلضبط 

تاملة لقم 193 بلسجل بلتجالي لقم 

)9)1 بتاليخ ) نوفد 9 2929.

554 P

WWW.EURODEFIS.COM

Expertise comptable et Audit

Tel : 05.2248.47.24

 SERVIZI SANTARI

INTEGRATI MAROCCO
شركة ذبت ميؤول ة محدومة

بلسجل بلتجالي 339711

بستقالة بمليي9 وتع ين ميي9 جديد
بدوجب بلجدع بلعام بلعامي غي9 

بلعامي بتاليخ ) أكتوار 2929 لشركة 

 SERVIZI SANTARI INTEGRATI«

MAROCCO» شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة بملسجلة في بلسجل بلتجالي 

بلقربلبت  بتخذ   339711 لقم  تحت 

بلتال ة :

 LUIGI بلي د  بستقالة 

INNOCENTI من مهامه كديي9.

 Mr. جديد  ميي9  تع ين 

.MINOTTA ANGELO

بلنظام  في  بملقابل  بلتعديل 

بألسا�صي.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

بدوجب قانون لقم   2929 5 نوفد 9 

.752(52

555 P

WWW.EURODEFIS.COM

Expertise comptable et Audit

Tel : 05.2248.47.24

 BENKARIM GAZ ET

SERVICE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة

بلسجل بلتجالي 421183

إم ال بال تصال باسم بلشركة 
«BGS«

نقل بملقر بالجتداعي
بدوجب بلجدع بلعام غي9 بلعامي 

لشركة   2929 أكتوار   24 بتاليخ 

 «BENKARIM GAZ ET SERVICE«

محدومة  ميؤول ة  ذبت  شركة 

تحت  بلتجالي  بلسجل  في  بملسجلة 

لقم 421183 تقرل :

بلشركة  باسم  بال تصال  إم ال 

.«BGS«

نقل بملقر بالجتداعي إلى كال فولن ا 

منتزه 1 م 2 بلدول بألل�صي والم صالح 

بلدبل بلب ضاء.

بلنظام  في  بملقابل  بلتعديل 

بألسا�صي.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 11 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 
أكتوار 2929 لقم 753338.

556 P

VISA RENDIVEUX
SARL

مبلغ  في   : بلشركة  لأسدال 

 1999 إلى  مقيدة  ملهم   199.999

حصة 199 ملهم لكل حصة.

بملخزن ة  بألمالك  تجزئة   : مقرها 

موالي بوسلهام.

بلصفة بلقانون ة : شركة محدومة 

بمليؤول ة.

.«VISA RENDIVEUX» : بسدها

هدفها : تحويل بألموبل.

إمبلتها : عامل بلولمي.

من  تبتدئ   : بالجتداع ة  بلينة 

فاتح يناير إلى 31 مسيد 9.

أمدها : )) سنة.

بلسجل بلتجالي : )2682.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
سوق  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلقانوني 

بأللبعاء تحت لقم )51.

557 P

GARDSTAFF
سجل تجالي لقم )32979

لفع لأسدال بلشركة
 26 بتاليخ  مؤلخ  عرفي  بعقد 

سبتد 9 2929 تم ما يلي :
من  بلشركة  لأسدال  لفع 

ملهم   599.999 ملهم إلى   199.999

عن طريق  لق 4999 حصة جديدة 

ثدن كل وبحدة 199 ملهم عن طريق 

موبزنة بلحياب بلجالي للشركاء.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

 2929 أكتوار   16 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 759271.

558 P

 MOHAMMED AMINE

LIRIMAL ADAHABIA

SARL

شركة م.م ذبت لأسدال 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : س دي يحيى 

بلغرب، حي بلوحدة مجدوعة 1 

بلوك أ لقم 4

محضر بالجتداع بلعام بالستثنائي

- بدقت�صى محضر عرفي بتاليخ   1

14 سبتد 9 2929 تقرل ما يلي :

بجتداع ة  حصة   299 تفويت 

من طرف بلي دة سعام لحرولي إلى 

بلي دة لط فة برقوقي.

تفويت 399 حصة بجتداع ة من 

طرف بلي د عامل بلصابي وبلي دة 

لط فة  بلي د  إلى  عكريم  سناء 

برقوقي.

بستقالة بلي د عامل بلصابي من 

مهامه كديي9 للشركة.

برقوقي  لط فة  بلي دة  تع ين 

غي9  ملدة  للشركة  وح دة  كديي9ة 

محدومة.

بألساس ة  بلقوبنين  تح ين 

للشركة.

لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  2

بملحكدة بالبتدبئ ة بي دي سل دان 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   26 بتاليخ 

.2929/248

559 P
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FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 Immeuble 162, appartement n° 10,

avenue Mohamed Diouri kénitra

Tél & fax : 05.37.36.21.76

GSM : 96.66.96.2(.53

 SOCIETE INFOBILE NORTH

AFRICA
SARL

شركة محدومة بمليؤول ة

لأسدالها : 5.999) ملهم

بملقر بالجتداعي : 7 زنقة J ميول 

بلبلدية بلقن طرة

بلفسخ بمليبق
بلجدع  محضر  ملقتض ات  تبعا 

بلعام بالستثنائي بلغي9 بلعامي لشركة  

 SOCIETE INFOBILE NORTH«

 2929 نوفد 9   16 بتاليخ   «AFRICA

قرل شركاء بلشركة ما يلي :

فسخ بلشركة ميبقا.

إعطاء بلي د هدلوج بحدد صفة 

بلقائم بالتصف ة.

بالجتداعي  بملقر  عنوبن  تيد ة 

بلبلدية  ميول   J زنقة   7  : للشركة 

بلقن طرة كعنوبن لهذب بلفسخ.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

 2929 نوفد 9   26 بتاليخ  بالقن طرة 

تحت لقم 89231.

560 P

STE H.A.IMMO.MAROC
SARL AU

إنشاء شركة
مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى   -  I

تم   2929 نوفد 9   3 بتاليخ  بفاس 

بملحدومة  بمليؤول ة  شركة  تأسيس 

بلوح د  اص اتها  بلشريك  ذبت 

كالتالي :

STE H.A.IMMO.  : بلتيد ة 

.MAROC

بملتنوعة  بلبناء  أشغال   : بلهدف 

وبلتجالة.

موبل أوالم مالة   : بملقر بالجتداعي 
عين بلشقف موالي سعقوب فاس.

بملدة : )) سنة.
بلرأسدال   : بالجتداعي  بلرأسدال 
ملهم   199.999 في  بالجتداعي حدم 
فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

199 ملهم للحصة بلوبحدة.
بلحاجي  بلي د  عين   : بلتي ي9 
للشركة ملدة غي9  بلعالي ميي9ب  عبد 

محدومة.
تم بإليدبع   : بإليدبع بلقانوني   -  II
بلقانوني لدى كتابة بلضبط باملحكدة 
25 نوفد 9  بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2929 تحت لقم 3398/29.
بدثابة مقتطف وا ان

561 P

ALL INVEST
SARL AU

لأسدالها 299.999 ملهم
 RUE JAHID RES DEMNAT 70
ETG 1 N° 9 - MOHAMMEDIA

إغالق بلتصف ة للشركة
حرل  عرفي  عقد  بدقت�صى 
أغيطس   17 تاليخ  في  باملحددية 
بلختام ة  بلحيابات  وبفق   2929
ذمة  إبربء  يدنح  بملصفي  للتصف ة، 
قد  إلمبلته،  قديري  جدال  بلي د 
وفت واليته، وأشال إلى إغالق تصف ة 

بلشركة.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة  بملحكدة  لدى  بلضبط 
تحت   2929 نوفد 9   2 باملحددية في 

لقم 1431.
562 P

CONTRACTING PARTNERS
SARL

لأسدالها 59.999 ملهم
بلعنوبن : 67 حي بلع ون بلطابق 

بلثالث لقم 5 بملحددية
إغالق بلتصف ة للشركة

حرل  عرفي  عقد  بدقت�صى 
باملحددية في تاليخ 19 سبتد 9 2929 
وبفق بلحيابات بلختام ة للتصف ة، 
بلي دة  ذمة  إبربء  يدنح  بملصفي 

قد  إلمبلته،  بوكاوي  بلزهربء  فاطدة 

وفت واليتها، وأشال إلى إغالق تصف ة 

بلشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة  بملحكدة  لدى  بلضبط 

تحت   2929 نوفد 9   2 باملحددية في 

لقم 1428.

563 P

 SOCIETE BUREAU DES

 ETUDES DES LOTS

 TECHNIQUE ELECTRIQUE

ET FLUIDES
«BELTEF«

SARL AU

بلعنوبن : 67، حي بلع ون، بلطابق 

بلثالث شقة لقم 5 بملحددية

إغالق بلتصف ة للشركة
حرل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

باملحددية في تاليخ فاتح أكتوار 2929 

وبفق بلحيابات بلختام ة للتصف ة، 

ذمة بلي د عبد  بملصفي يدنح إبربء 

بملج د تاغي إلمبلته، قد وفت واليته، 

وأشال إلى إغالق تصف ة بلشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة  بملحكدة  لدى  بلضبط 

باملحددية في 12 نوفد 9 2929 تحت 

لقم 1591.

564 P

GABEN TECH
SARL

67 حي بلع ون بلطابق بلثالث 

بلعدالة لقم 5 بملحددية

تأسيس شركة محدومة بمليؤول ة
حرل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

 2929 يول و   21 باملحددية في تاليخ 

لشركة  بألسا�صي  بلقانون  إنشاء  تم 

بمليؤول ة  صائصها  محدومة 

كالتالي :

بلتيد ة : «كابن ت ك».

بألحذية  تصن ع   : بملوضوع 
وتفص لها.

جد ع أشغال بلخ اطة.
بلباطن  من  بلصناع ة  بملقاوالت 

وجد ع أنوبع بلتعاقد من بلباطن.
تجهيز وتيويق بملوبم بملعدن ة.

أنوبع  وتيويق جد ع  وا ع  شربء 
بملنتجات وبملوبم.

كافة عدل ات بالستي9بم وبلتصدير 
أنوبع  لجد ع  وبلوساطة  وبلتدبول 
بملنتجات وبلتعبئة وبلتغل ف وبملوبم 
بلخام وجد ع أنوبع بملعدبت وبللوبزم.
بملشالكة بملباشرة أو غي9 بملباشرة 
للشركة في جد ع بلعدل ات بلتجالية 
بلتي قد تتعلق بأحد بألش اء بملذكولة 
شركة  إنشاء  طريق  عن  أو  أعاله 

جديدة أو أي ه ئة.
أو  بملياهدة  طريق  عن  أو 
بالكتتاب أو شربء بألسهم أو بلحقوق 
أو  بالندماجات  بو  بالجتداع ة 

بلجدع ات بملشالكة أو آ ر.
بملعامالت  جد ع  عامة  واصفة 
وبلصناع ة  وبملال ة  بلتجالية 
وبلزلبع ة  وبلعقالية  وبملنقولة 
بملتعلقة بشكل مباشر أو غي9 مباشر، 
كل ا أو جزئ ا، بأحد بألش اء بملذكولة 
ما  أو  صلة  ذي  �صيء  بأي  أو  أعاله 
شابه من بملحتدل أن سعزز بلتند ة 
بلعدل ات بالجتداع ة للشركة سوبء 

لنفيها أو لحياب بر رين.
من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

بلتأسيس.
في  محدم   : بلشركة  لأسدال 
 1999 إلى  مقيم  ملهم   199.999

حصة من فئة 199 ملهم للحصة.

للي د نب ل مرك ن 599 حصة.
للي د ياسين مرك ن 599 حصة.

بلي د  تع ين  تم  بلشركة  إلمبلة 
نب ل مرك ن كديي9 للشركة وبلي د 

ياسين مرك ن كدياعد بمليي9.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة  بملحكدة  لدى  بلضبط 
 2929 نوفد 9   12 يوم  باملحددية 

تحت لقم 1592.
565 P
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SMMK
SARL

وعنوبن مقرها بالجتداعي : 21 

ساحة أبو بكر بلصديق بلشقة 

لقم 98 أكدبل لدى بالنك بلرااط - 

19999 بلرااط بملغرب

لقم بلتنف ذ في بلسجل بلتجالي : 

147767

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

في  مؤلخ  عقدعرفي  بدقت�صى 

28 أكتوار 2929، تم إعدبم بلقانون 

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة :

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 SMMK بالقتضاء بدختصر تيد تها 

.SARL

تاجر   : بإيجال  بلشركة  غرض 

بالتقي ط إلطالبت بلي البت.

مقاول بناء.

عنوبن بملقر بالجتداعي : 21 ساحة 

 98 لقم  بلشقة  بلصديق  بكر  أبو 

 19999  - أكدبل لدى بالنك بلرااط 

بالرااط بملغرب,

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة.

 199.999  : مبلغ لأسدال بلشركة 

ملهم، مقيم كالتالي :

 259 بلبوطاهري  كريم  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة.

759 حصة  بلي د محدد بملرببط 

بق دة 199 ملهم للحصة.

وبلعائل ة  بلشخص ة   : بألسداء 

وصفات وموبطن بلشركة.

 3 عنوبنه  بملرببط  محدد  بلي د 

بلراط  بملح ط   13 لقم  أتينا  شالع 

19999 بلرااط بملغرب.

عنوبنه  بلبوطاهري  كريم  بلي د 

حي 1 بني بوع اش بلحي دة 32959 

بلحي دة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 

وموبطن ميي9ي بلشركة :

 3 عنوبنه  بملرببط  محدد  بلي د 

بلرااط  بملح ط   13 لقم  أتينا  شالع 

.19.999

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نوفد 9   23 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929، تحت لقم 198756.

566 P

STE PIECES AUTO NL

SARL

تأسيس شركة

عرفي  أو  توث قي  عقد  بدقت�صى 

مؤلخ في تدالة بتاليخ ) أكتوار 2929.

ذبت  شركة  تأسيس  تم  قد 

بمليؤول ة بملحدومة بشريك وح د.

أجزبء  ب ع   : بالجتداعي  بلهدف 

بلي البت.

لأسدال بلشركة : 199.999 ملهم 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

199 ملهم للحصة بلوبحدة.

 1999 بلعرو�صي  ني م  بلي د 

حصة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ وضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

تجزئة فتح ببي لقربق لقم   : بملقر 

51 حي بلغزبلي تدالة.

بمليي9 : بلي د ني م بلعرو�صي.

 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

.13138(

567 P

STE TARLEB ALLUM

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

بشريك وح د

لأسدالها : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : زبوية سعد زغلول 

وجد ل صدقي بلزوهاوي لقم 64، 

بلشقة 7، بلطابق بلثالث بلقن طرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

بالقن طرة تم وض بلقانون بألسا�صي 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  لشركة 

بملوبصفات  ذبت  وح د  بشريك 

بلتال ة :

 STE TARLEB ALLUM بلتيد ة 

.SARL AU

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بمليؤول ة بملحدومة بشريك وح د.

سعد  زبوية   : بالجتداعي  بملقر 

بلزوهاوي  صدق  وجد ل  زغلول 

بلطابق بلثالث،   ،7 بلشقة   ،64 لقم 

بلقن طرة.

موضوع بلشركة : نجالة بألملن وم.

بلتجالة بصفة عامة.

مبلغ  في  حدم   : بلشركة  لأسدال 

 1999 إلى  مقيم  ملهم   199.999

ملهم   199 بق دة  بجتداع ة  حصة 

ومكتتبة  بكاملها  محرلة  للوبحدة، 

وموزعة على بلشركاء كالتالي :

 1999 بلدين  نول  بلعطال  بلي د 

حصة.

بملدة : )) سنة.

بلتي ي9 : أسند إلى بلي د بلعطال 

نول بلدين بلجني ة مغرا ة، بلحامل 

.G41552( للبطاقة بلوطن ة لقم

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9.

بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 

باملحكدة بالبتدبئ ة بالقن طرة تحت 

لقم 43)53 بتاليخ 13 يناير 2929.

568 P

STE STUDITECH
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لأسدالها : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : مكتب لقم 1، )7 
زنقة موالي عبد هللا بلقن طرة

لفع لأسدال بلشركة
بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

أكتوار   29 بتاليخ  بلعامي  بلغي9 

2929، تقرل باإلجداع ما يلي :

من  بلشركة  لأسدال  في  بلزيامة 

ملهم   199.999 إلى  ملهم   19.999

وذلك بإصدبل 99) حصة بجتداع ة 

للحصة،  ملهم   199 بق دة  جديدة 

أي ما مجدوعه 9.999) ملهم حرلت 

بلحياب  مع  وادقاصاة  بكاملها 

بلجالي للشركاء.

وقد أصبح لأسدال بلشركة محدم 

إلى  ملهم مقيم   199.999 مبلغ  في 

 199 حصة بجتداع ة بق دة   1999

بكاملها،  محرلة  للوبحدة،  ملبهم 

مكتتبة وموزعة على بلشركاء كالتالي :

 799 بوحد دي مصطفى  بلي د 

حصة بجتداع ة.

بلي د بوحد دي أنس 399 حصة 

بجتداع ة.
من بلقانون  و7   6 تغ ي9 بلفصول 
بلقانون  وتح ين  للشركة  بألسا�صي 

بألسا�صي للشركة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 17 بتاليخ  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 

نوفد 9 2929، تحت لقم 89197.

569 P

 STE CASBLANCAISE

IMMOBILIERE NADIA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
لأسدالها : 3.999.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : B3 412، بملغرب 

بلعربي،  بلقن طرة
لفع لأسدال بلشركة

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

أكتوار   15 بتاليخ  بلعامي  بلغي9 

2929، تقرل باإلجداع ما يلي :
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من  بلشركة  لأسدال  في  بلزيامة 

 3.999.999 إلى  ملهم   19.999

99).)2 حصة  ملهم وذلك بإصدبل 

ملهم   199 بجتداع ة جديدة بق دة 

للحصة، أي ما مجدوعه 9.999)).2 

مع  وادقاصاة  بكاملها  حرلت  ملهم 

بلحياب بلجالي للشركاء.

وقد أصبح لأسدال بلشركة محدم 

3.999.999 ملهم مقيم إلى  في مبلغ 

39.999 حصة بجتداع ة بق دة 199 

بكاملها،  محرلة  للوبحدة،  ملبهم 

مكتتبة وموزعة كالتالي :

مصطفى  بوحد دي  بلي د 

39.999 حصة بجتداع ة..

من بلقانون  و7   6 تغ ي9 بلفصول 

بلقانون  وتح ين  للشركة  بألسا�صي 

بألسا�صي للشركة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 

نوفد 9 2929، تحت لقم 89971.

570 P

AT CHRONO
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لأسدالها : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : زبوية عدر بن 

بلخطاب ومصطفى بلربفعي، مكتب 

لقم 2 بلقن طرة

تفويت حصص بجتداع ة
وتحويل بملقر بالجتداعي

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

سبتد 9   16 بتاليخ  بلعامي  بلغي9 

 AT CHRONO SARL 2929، لشركة

شركة ذبت ميؤول ة محدومة، تقرل 

باإلجداع ما يلي :

بملصامقة على تفويت 179 حصة 

199 ملهم للحصة  بجتداع ة بق دة 

في  ملهم   17.999 مجدوعه  ما  أي 

ملك بلي د لعريف بلطاهر، بلحامل 

 A1((81( لقم  بلوطن ة  للبطاقة 

لفائدة بلي د معتوق طالق، بلحامل 

.G359442 للبطاقة بلوطن ة لقم

من بلقانون  و7   6 تغ ي9 بلفصول 

بألسا�صي للشركة كالتالي :

مبلغ  في  بلشركة  لأسدال  حدم 

 1999 إلى  مقيم  ملهم   199.999

ملهم   199 بق دة  بجتداع ة  حصة 

مكتتبة  بكاملها،  محرلة  للوبحدة، 

وموزعة على بلشركاء كالتالي :

حصة   679 بلي د معتوق طالق 

بجتداع ة بق دة 199 ملهم للحصة.

بلي د لعريف بلطاهر 339 حصة 

بجتداع ة بق دة 199 ملهم للحصة.

للشركة  بالجتداعي  بملقر  تحويل 

زبوية عدر بن   : من بلعنوبن بلقديم 

مكتب  بلخطاب ومصطفى بلربفعي، 

لقم 2 - بلقن طرة.

تجزئة   : بلجديد  بلعنوبن  إلى 

بلحدبمة، طريق مهدية، بقعة )213، 

 -  1 لقم  مكتب  بألل�صي،  بلطابق 

بلقن طرة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

لقم  تحت  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 

89183 بتاليخ 23 نوفد 9 2929.

571 P

STE RENA PRO

SARL

بملقر بالجتداعي : إقامة 62 و64 

بلوك م شقة 36، بملغرب بلعربي، 

بلقن طرة

تأسيس رشكة

مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

ومصحح   ،2929 أكتوار   23 بتاليخ 

تصح ح  بدصالح  بإلمضاءبت 

تم  بلقن طرة  ملدينة  بالمضاءبت 

إعدبم بلقانون بألسا�صي لشركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة بلشريك بلوح د 

باملوبصفات بلتال ة :

.RENA PRO : تيد ة بلشركة

شركة   : بلشكل بلقانوني للشركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة.

إقامة   : للشركة  بالجتداعي  بملقر 

بملغرب   36 شقة  م  بلوك  و64   62

بلعربي، بلقن طرة.

من  بلغرض   : بالجتداعي  بلهدف 

بلشركة في بملغرب أو  الجه بشكل 

مباشر أو غي9 مباشر سوبء لنفيها أو 

لغي9ها أو مياهدة في :

مقاول في نقل بمليتخدمين.

مقاول في نقل بلبضائع.

بلعدل ات  جد ع  عام  وبشكل 

بلصناع ة،  بملال ة،  بلتجالية، 

وبلخدمات ة،  بلحرف ة،  بلعقالية، 

وبملرتبطة  بلشركة  لحياب  جد عها 

بشكل مباشر أو غي9 مباشر بالهدف 

بالجتداعي لتطوير بلشركة.

 (( في  حدم مدة بلشركة   : بملدة 

سنة منذ تاليخ بلتأسيس.
في  حدم   : بلشركة   لأسدال 

 1999 ملهم مقيدة على   199.999

للحصة  ملهم   199 فئة  من  حصة 

بلوبحدة موزعة كالتالي :

 75.999 هنفال  محدد  بلي د 

بجتداع ة. حصة   759 ب  ملهم 

بلي دة نجالء  ربز 25.999 ملهم ب 

259 حصة بجتداع ة.

بلشركة سيي9ها بلي د   : بلتي ي9 

محدد هنفال وذلك ملدة غي9 محدمة.

باملحكدة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بالبتدبئ ة بدصلحة بلسجل بلتجالي 

نوفد 9   1( بتاليخ  بلقن طرة  ملدينة 

2929، تحت لقم 89131.
لاليدبع وبلب ان

572 P

GALOTILIA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لأسدالها : 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : بقعة 131 بئ9 

بلربمي بملنطقة بلصناع ة بلق نطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

بالقن طرة تم وضع بلقانون بألسا�صي 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  لشركة 

ذبت بملوبصفات بلتال ة :

.GALOTILIA SARL : بلتيد ة
ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
 131 بقعة   : بالجتداعي  بملقر 
بلصناع ة،  بملنطقة  بلربمي،  بئ9 

بلقن طرة.
موضوع بلشركة : ميتغل مقهى.

تاجر جزبل بالجدلة.
تاجر ميتولم بالجدلة.

لأسدال  حدم   : بلشركة  لأسدال 
ملهم   199.999 مبلغ  في  بلشركة 
بجتداع ة  حصة   1999 إلى  مقيم 
محرلة  للوبحدة،  ملهم   199 بق دة 
بكاملها، مكتتبة وموزعة على بلشركاء 

كالتالي :
 499 بلكد تي  يوسف  بلي د 

حصة.
 399 لحي ني  إسداع ل  بلي د 

حصة.
 399 مشبال  لضا  محدد  بلي د 

حصة.
بملدة : )) سنة.

بلتي ي9 : أسند إلى بلي د يوسف 
بلحامل  بلجني ة مغرا ة،  بلكد تي، 

.AA2363 للبطاقة بلوطن ة لقم
من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 
باملحكدة بالبتدبئ ة بالقن طرة تحت 
لقم 57263 بتاليخ )1 نوفد 9 2929.
573 P

FIDCONET SARL

BOUKHARI TRANS
ش ذ م م ل و

بلرأسدال : 399.999 ملهم
بملقر بالجتداعي : حي بلوحدة 2 
مجدوعة 31 بلوك ض لقم 16، 

س دي يحيى بلغرب
زيامة في لبس بملال

مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بي دي يحيى بتاليخ 5 نوفد 9 2929، 
وتم تحديد مايلي تبعا ملحضر شركة 
لشريك  بملحدومة  ميؤول ة  ذبت 
بلخصائص  تحدل  وبلتي  وح د 

بلتال ة :
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 399.999 زيامة في لأس بملال من 

إلى 1.999.999 ملهم.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بي دي 

 ،2929 نوفد 9   24 بتاليخ  سل دان 

تحت لقم 2929/246.
للضبط وبلنشر

574 P

 SABLE ET GRAVIER NADIA

AL BARAKA

SARL

تفويت حصص شركة
بألستاذ  تلقاه  عقد  بدقت�صى 

بالقن طرة  موثق  بإلله  عبد  بلتازي 

بتاليخ 29 أكتوار 2929.

إلى  محدد  بلرب�صي  بلي د  باع 

بلي د بلرب�صي بمليس.

 SABLE ET شركة  في  حصة   59

 GRAVIER NADIA AL BARAKA 

ش م م لأسدالها 199.999 ملهم.

حي   ،155  : بالجتداعي  مقرها 

بليعامة، س دي يحيى.

بألستاذ  تلقاه  عقد  وادقت�صى 

بالقن طرة  موثق  بإلله  عبد  بلتازي 

بتاليخ 29 أكتوار 2929.

باع بلي د بلرب�صي محدد كددثل 

 AL MASSARAT شركة  مليي9 

YASSIN ش م م.

بلي د بلرب�صي بمليس إلى بلي د 

بلرب�صي  وبلي د  بملهدي  بلرب�صي 

 SABLE ET حصة   459 بمليس 

 GRAVIER NADIA AL BARAKA 

ش م م بليالفة بلذكر.

بلقانون  من   7 بلفصل  تغ ي9 

بألسا�صي للشركة.

بلسجل  في  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلتجالي 

 ،2929 نوفد 9   24 بالقن طرة بتاليخ 

تحت لقم 247/2929.

575 P

KALYTEROS SERVICES
ش ذ م م

تغ ي9 بلغرض بالجتداعي للشركة
مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

بالقن طرة يوم 13 نوفد 9 2929، تم 

تحديد ما يلي :

تبعا للدحضر.

بإلغاء  بالجتداعي  بلغرض  تغ ي9 

بلخاصة  للحربسة  مقاولة  نشاط 

مكتب   : بلتالي  بلنشاط  وإضافة 

بلخدمات وبإللشامبت بلعقالية.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

 ،2929 نوفد 9   25 بالقن طرة بتاليخ 

تحت لقم 89228.
للضبط وبلنشر

576 P

STE MAAMORA NEGOCE
شركة  ذبت ميؤول ة محدومة

مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

 .2929 نون 9   17 بتاليخ  بالقن طرة 

 MAAMORA شركة  تاسيس  تم 

ميؤول ة  ذبت  شركة   ،NEGOCE

محدومة.

بملقر بالجتداعي : )5 بقامة موالي 

عبد بلعزيز شالع موالي عبد بلعزيز 
لقم 4 بلقن طرة.

بلتجالة   : بالجتداعي  بلهدف 

وبالشغال بملختلفة.

بلعدل ات  كل  عامة  واصفة 

لها  بلتي  وبملال ة  وبلعقالية  بلتجالية 

من  وبلتي  بلشركة،  بنشاط  عالقة 

شانها بملياهدة في تند ة بلشركة.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتاسيس بلنهائي.

بلي دة  بلى  أسند   : بلتي ي9 

طاهري أمال.

فاتح  من  تبتدئ   : بملال ة  بلنية 

يناير بلى 31 مسيد 9 من كل سنة.
 199.999 : حدم في مبلغ  لبسدال 

ملهم مقيدة بلى 1999 حصة بق دة 

بكتتابها  سدم  للوبحدة  ملهم   199

وتوزيعها كالتالي :

 599  .. بمال  طاهري  بلي دة 
حصة.

 599  .. حاتم  بلعثداني  بلي د 
حصة.

تم باليدبع بلقانوني  لدى بملحكدة 
بالسجل  وق د  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 
لقم  تحت  بالقن طرة،  بلتجالي 

)5738 بتاليخ 25 نون 9 2929.
من بجل بمليتخرج وبالشالة

577 P

STE KSAYBIA SLM
شركة  ذبت ميؤول ة محدومة

مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بالقن طرة بتاليخ 17 نون 9 2929. تم 
 ،STE KSAYBIA SLM تاسيس شركة

شركة ذبت ميؤول ة محدومة.
بملقر بالجتداعي : )5 بقامة موالي 
عبد بلعزيز شالع موالي عبد بلعزيز 

لقم 4 بلقن طرة.
نقل   : بالجتداعي  بلهدف 

بمليتخدمين.
بلعدل ات  كل  عامة  واصفة 
لها  بلتي  وبملال ة  وبلعقالية  بلتجالية 
من  وبلتي  بلشركة،  بنشاط  عالقة 

شانها بملياهدة في تند ة بلشركة.
من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتاسيس بلنهائي.
بلي د  بلى  أسند   : بلتي ي9 
بلقدمي9ي سل دان وبلي د كلة بحدد.
فاتح  من  تبتدئ   : بملال ة  بلينة 

يناير بلى 31 مسيد 9 من كل سنة.
 199.999 : حدم في مبلغ  لبسدال 
ملهم مقيدة بلى 1999 حصة بق دة 
بكتتابها  سدم  للوبحدة  ملهم   199

وتوزيعها كالتالي :
 599  .. بلي د بلقدمي9ي سل دان 

حصة.
بلي د كلة أحدد ..... 599 حصة.

تم باليدبع بلقانوني  لدى بملحكدة 
بالسجل  وق د  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 
لقم  تحت  بالقن طرة،  بلتجالي 

57387 بتاليخ 25 نون 9 2929.
من بجل بمليتخرج وبالشالة

578 P

 CENTRE GENERATION

 POUR L›EDUCATION ET LA

FORMATION
شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لبسدالها بالجتداعي : 19.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : بالقن طرة زنقة 
191 لقم 24 حي بلنول بلطابق بالول

تاسيس شركة
بملؤلخ  بلعرفي  بلعقد  بدوجب 

تاسيت   ،2929 بكتوار   21 بتاليخ 

في  محدومة  ميؤول ة  ذبت  شركة 

بلخصائص بلتال ة :

بلتيد ة : تحدل بلشركة بسم.

 CENTRE GENERATION

 POUR L’EDUCATION ET LA

FORMATION، ش.ذ.م.م.

لها كدوضوع  بلشركة   : بملوضوع 

بلتكوين   : بلخالج  في  كدا  بملغرب  في 

بمليتدر.

بلربسدال   : بالجتداعي  بلربسدال 

ملهم   19.999 في  محدم  بالجتداعي 

مقيدة على 199 حصة من فئة 199 

ملهم للحصة بلوبحدة مكتتبة باسم 

بلشركاء كدا يلي :

 3.499  ... بلي د بلحجاجي أحدد 

.... 34 حصة.

بلحجاجي  ديجة...  بلي دة 

3.399 .... 33 حصة.

 3.399  ... بلي د بلحجاجي أم نة 

.... 33 حصة.

 199  .....   19.999  ...... بملجدوع 

حصة.

بالقن طرة زنقة   : بملقر بالجتداعي 
191 لقم 24 حي بلنول بلطابق بالول.

بملدة : مدة بلشركة محدمة في )) 

سنة ببتدبء من يوم بلتاسيس.

وتيي9ها  بلشركة  تدير   : بالمبلة 

بلحجاجي  ديجة  بلي دة  من  كل 

 5 ملدة  بم نة  بلحجاجي  وبلي دة 

سنوبت قابلة للتجديد تلقائ ا.

لالحت اط بلقانوني   %  5  : باللااح 

لقربل  تبعا  يضاف  أو  يوزع  وبلباقي 

بلشريك بلوح د بو بلشركاء.
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باليدبع  تم   : بلقانوني  باليدبع 

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلقانوني 

بالقن طرة، وق دت بالسجل بلتجالي 

نون 9   1( بتاليخ   57255 لقم  تحت 

.2929
بدثابة مقتطف وا ان

بمليي9

579 P

STE PACIFIC HOUSE

شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

بشريك وح د

لبسدالها : 199.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : بالقن طرة تجزئة 

بلوفاء حي بوليدة لقم 32 متجر

 لقم 2

تاسيس شركة
بملؤلخ  بلعرفي  بلعقد  بدوجب 

تاسيت   ،2929 أكتوار   14 بتاليخ 

محدومة  ميؤول ة  ذبت  شركة 

بشريك وح د في بلخصائص بلتال ة :

بسم  بلشركة  تحدل   : بلتيد ة 

PACIFIC HOUSE ش.ذ.م.م. بشريك 

وح د.

بملوضوع : بلشركة لها كدوضوع في 

بملغرب كدا في بلخالج جد ع عدل ات 

بالنعاش بلعقالي.

بلربسدال   : بالجتداعي  بلربسدال 

ملهم   199.999 بالجتداعي محدم في 

فئة  من  حصة   1999 على  مقيدة 

ملهم للحصة بلوبحدة مكتتبة   199

بلوح د  بلشريك  باسم  بالكامل 

بملصطفى لش د.

بملقر بالجتداعي :  بالقن طرة تجزئة 

متجر   32 لقم  بوليدة  حي   بلوفاء 

لقم 2.

بملدة : مدة بلشركة محدمة في )) 

سنة ببتدبء من يوم بلتاسيس.

وييي9ها  بلشركة  يدسر   : بالمبلة 

ملدة  لش د  بملصطفى   بلي د 

19 سنوبت قابلة للتجديد تلقائ ا.

5 % بالحت اط بلقانوني،   : باللااح 
لقربل  تبعا  يضاف  بو  يوزع  وبلباقي 

بلشريك بلوح د أو بلشركاء.
باليدبع  تم   : بلقانوني  باليدبع 
بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلقانوني 
بالقن طرة، وق دت بالسجل بلتجالي 
نون 9   17 بتاليخ   ،5729( تحت لقم 

.2929
بدثابة مقتطف وا ان

بمليي9

580 P

STE GRP NOUR
 GROUPEMENT D’INTERET

ECONOMIQUE
مقرها بالجتداعي : 15 زنقة سبو 

مركز بملعامالت «الشوب» مكتب لقم 
1 بلطابق بلخامس بلقن طرة

تاسيس شركة
بالقن طرة،  عرفي  عقد  بدقت�صى 
تم وضع بلقانون بالسا�صي مجدوعة 
بملصالح بالقتصامية ذبت بملوبصفات 

بلتال ة :
.GRP NOUR G.I.E : بلتيد ة

مجدوعة   : بلقانوني  بلشكل 
بملصالح بالقتصامية.

سبو  زنقة   15  : بالجتداعي  بملقر 
مركز بملعامالت «الشوب» مكتب لقم 

1 بلطابق بلخامس بلقن طرة.
بملوضوع : ميتغل بلغابات.

بملدة : )) سنة.
بلتي ي9 : أسند بلى بلي د بمليس 
بلحامل  مغرا ة،  بلجني ة  عبوط، 
 ،G343(68 لقم  بلوطن ة  للبطاقة 
بلجني ة  بلعرجة،  محدد  وبلي د 
بلوطن ة  للبطاقة  بلحامل  مغرا ة، 
لقم G344879،  وبلي د عزيز بجناح 
للبطاقة  بلحامل  مغرا ة  بلجني ة 

.G352871 بلوطن ة لقم
من فاتح يناير بلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 
باملحكدة بالبتدبئ ة بالقن طرة تحت 
لقم 56965 بتاليخ 16 سبتد 9 2929
581 P

STE TWI TRANS

شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

بشريك وح د

تاسيس شركة
تم بنشاء   ،2929 ف 9بير   3 بتاليخ 

ذبت  لشركة  بالسا�صي  بلقانون 

وح د  بشريك  محدومة  ميؤول ة 

حيب بملعط ات بلتال ة :

 : للشركة وبلنوع  بلتجالي  بالسم 

TWI TRANS توي تربنس شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة بشريك وح د.

 5429(  : بلتجالي  بلسجل  لقم 

بلقن طرة.

نقل بلبضائع   : بلنشاط بلتجالي 

بمليتخدمين  نقل  وبلدولي،  بلوطني 

لحياب بلغي9.

بملقر بالجتداعي : لقم 4 بقامة كوتي 

زنقة أبو تدام مكتب لقم 7 بلقن طرة.

لبسدال : 199.999 ملهم.

بلشركاء وبمليي9ين : بلي د هشام 

حصة   1999  : ع ة شريك وح د ب 

وميي9 للشركة.

 19 بتاليخ  تم  بلقانوني  باليدبع 

ف 9بير 2929 عند بملصلحة بملختصة 

لقم  بالقن طرة  بالبتدبئ ة  باملحكدة 

.71(3

582 P

STE MARWA PROMO

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لأسدالها : 199.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : 297 مكرل بلوك 

م بملغرب بلعربي بلقن طرة

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

سبتد 9   21 يوم  بملنعقد  بالستثنائي 

ذبت  بلشركة  شركاء  قرل   ،2929

«مروى برومو»  بمليؤول ة بملحدومة 

وبلكائن  ملهم   199.999 لأسدالها 

 297 بالقن طرة  بالجتداعي  مقرها 

مكرل بلوك م بملغرب بلعربي :

للشركة  بالجتداعي  بملقر  تنق ل 

من 297 مكرل بلوك م بملغرب بلعربي 

بلقن طرة.

بلعربي  بملغرب  م  بلوك   118 بلى 

بلقن طرة.

على بثر ما سبق تم تعديل بلفصل 

4 من بلقانون بالسا�صي للشركة.

كتابة  لدى  بلقانوني  باليدبع  تم 

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

 2929 نون 9   24 بتاليخ  بالقن طرة 

تحت لقم 89295.

583 P

STE TRANS GALI SAIDI

SARL

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لبسدالها : 199.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : لقم 132 لوفالون  

بلقن طرة

تاسيس شركة
بدقت�صى عقد عرفي محرل بتاليخ 

تم وضع  بالقن طرة،    2929 نون 9   2

محدومة  لشركة  بالسا�صي  بلنظام 

بمليؤول ة ذبت بملديزبت بلتال ة :

 TRANS بلتيد ة : بلشركة تيمى

شركة محدومة   GALI SAIDI SARL

بمليؤول ة.

بملوضوع : غرض بلشركة : مقاول 

نقل بمليتخدمين.

بلعدل ات  جد ع  عامة  واصفة 

وغي9  منقولة  بملال ة،  بلتجالية، 

بشكل  أو  مباشرة  وبملرتبطة  منقولة 

أعاله  بملشالة  باالغربض  مباشر  غي9 

وتطوير  توسع  تيه ل  بامكانها  أو 

بلشركة.

 132 لقم   : بالجتداعي  بملقر 

لوفالون بلقن طرة.

مدة ح اة : بلشركة محدومة في )) 

بالسجل  ببتدبءب من تق  دها  سنة، 

بلتجالي.
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بلشركة  لأسدال  حدم   : لبسدال 
ملهم مقيدة على   19.999 في مبلغ 
 199 199 حصة بجتداع ة من فئة 
ملهم وبلتي ستوزع حيب مياهدة 

بلشركاء في بلربسدال كدا يلي :
بلي دة فت حة بليع دي بنيبة 
بلكعلي  سع د  وبلي د  حصة   599

بنيبة 599 حصة.
بلكعلي  سع د  بلي د   : بلتي ي9 
تم  بليع دي  فت حة  وبلي دة 
تنص بهم ميي9ين للشركة لفت9ة غي9 

محدمة.
بلتجالي   بالسجل  بلتق  د  تم 
للدحكدة بالبتدبئ ة بالقن طرة في 24 

نون 9 2929، تحت لقم 57337.
584 P

 STE BAHAJ PRESTIGE
TOURS

SARL
شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لبسدالها : 199.999 ملهم
مقرها بالجتداعي : عدالة لقم 27 
شقة لقم 14 مشروع بلتييي9   

بلقن طرة
تاسيس شركة

بدقت�صى عقد عرفي محرل بتاليخ 
21 يناير 2929  بالقن طرة، تم وضع 
محدومة  لشركة  بالسا�صي  بلنظام 

بمليؤول ة ذبت بملديزبت بلتال ة :
 STE تيمى  بلشركة   : بلتيد ة 
 BAHAJ PRESTIGE TOURS   SARL

شركة محدومة بمليؤول ة.
بملوضوع : غرض بلشركة : مقاول 

نقل بمليتخدمين.
بلعدل ات  جد ع  عامة  واصفة 
وغي9  منقولة  بملال ة،  بلتجالية، 
بشكل  أو  مباشرة  وبملرتبطة  منقولة 
أعاله  بملشالة  باالغربض  مباشر  غي9 
وتطوير  توسع  تيه ل  بامكانها  أو 

بلشركة.
لقم  عدالة   : بالجتداعي  بملقر 
بلتييي9    مشروع   14 لقم  شقة   27

بلقن طرة

مدة ح اة : بلشركة محدومة في )) 

بالسجل  ببتدبءب من تق  دها  سنة، 

بلتجالي.
بلشركة  لأسدال  حدم   : لبسدال 

ملهم مقيدة على   19.999 في مبلغ 

 199 199 حصة بجتداع ة من فئة 

ملهم وبلتي ستوزع حيب مياهدة 

بلشركاء في بلربسدال كدا يلي :

 799 بلي د بحاج محدد بنيبة 

محيين  بملعلم  بن  وبلي د  حصة 

بنيبة 399 حصة.

محدد   بحاج  بلي د   : بلتي ي9 

تم  محيين  بملعلم  بن  وبلي د 

تنص بهم ميي9ين للشركة لفت9ة غي9 

محدمة.
بلتجالي   بالسجل  بلتق  د  تم 

للدحكدة بالبتدبئ ة بالقن طرة في 23 

نون 9 2929، تحت لقم 57393.

585 P

STE AMK SERVICES
شركة محدومة بمليؤول ة
لبسدالها : 199.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : 31 شالع حومان 

بلفطوبكي، محل 5 و6 بملدينة بلعل ا 

بلقن طرة

تاسيس شركة
بدقت�صى عقد عرفي محرل بتاليخ 

2929 تم وضع بلنظام  فاتح أكتوار  

بالسا�صي لشركة محدومة بمليؤول ة 

ذبت بملديزبت بلتال ة :

 STE تيمى  بلشركة   : بلتيد ة 

شركة   AMK SERVICES SARL

محدومة بمليؤول ة.

في كل  بلشركة  غرض   : بملوضوع 

من بملغرب وبلخالج :

 دمة بلتنظ ف بلجاف وبلغي ل 

وبلكي، بصالح بالحذية وبعامة مليها، 

بلتنظ ف.

صباغ.

تاجر ميتلزمات وموبم غي ل.

بعدال متنوعة.

بالستي9بم وبلتصدير.

بلعدل ات  جد ع  عامة،  واصفة 

بلتجالية، بملال ة، بلصناع ة، منقولة 

أو  مباشرة  وبملرتبطة  منقولة  وغي9 

بشكل غي9 مباشر باالغربض بملشالة 

أعاله بو بامكانها تيه ل توسع وتطوير 

بلشركة.

بملقر بالجتداعي : 31 شالع حومان 

بملدينة بلعل ا  5 و6  بلفطوبكي، محل 

بلقن طرة.

مدة ح اة بلشركة محدومة في )) 

بالسجل  تق  دها  من  ببتدبء  سنة، 

بلتجالي.

بلشركة  لأسدال  حدم   : لبسدال 

في مبلغ 199.999 ملهم مقيدة على 

1999 حصة بجتداع ة من فئة 199 

ملهم في ملك ة بلشركاء :

بلي دة أمال بنيس 699 حصة.

بلي دة مريم بم ح  299 حصة.

بلي دة كريدة بم ح 299 حصة.

من  بلشركة  تيي9   : بلتي ي9 

مغرا ة  بم ح  كريدة  بلي دة  قبل 

بلجني ة مق دة في 76 شالع أبو بكر 

بلصديق محدد بلخامس، شقة لقم 

5 بلقن طرة، حاملة للبطاقة بلوطن ة 

لقم G4(1(32، كديي9ة.

مغرا ة  بم ح  مريم  بلي دة 

بلوطن ة  للبطاقة  حاملة  بلجني ة 

لقم G482629 كديي9ة مشالك.

ف دا يتعلق بالبنوك، تلتزم بلشركة 

بالعدال  بجد ع  صح ح  بشكل 

بملتعلقة بها من  الل بلتوق ع بلفريد 

للديي9ة بلي دة كريدة بم ح.

 19 ملدة  بمليي9تان  تع ين  تم 

سنوبت قابلة للتجديد باتفاق ضدني 

أو بقربل بستثنائي للشركاء.

بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 

للدحكدة بالبتدبئ ة بالقن طرة في 25 

نون 9 2929، تحت لقم 57385.

586 P

STE HYDRA ENGINEERING
شركة محدومة بمليؤول ة

لبسدالها : 199.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : 23 زنقة بنوبل 

بقامة فلولي 11 مكتب لقم 4 

م دوزب بلقن طرة

تاسيس شركة
بدقت�صى عقد عرفي محرل بتاليخ 

فاتح سبتد 9  2929 تم وضع بلنظام 

بالسا�صي لشركة محدومة بمليؤول ة 

ذبت بملديزبت بلتال ة :

  STE تيمى  بلشركة   : بلتيد ة 

HYDRA ENGINEERING SARL

شركة محدومة بمليؤول ة.

بملوضوع : غرض بلشركة:

أعدال  بملعدن ة،  بالنشاءبت 

وبلتجد ع  بمل كان كي  بللحام  بلبناء، 

بملشاليع  وبنجاز  ملبسات  بلصناعي، 

بلصناع ة، بله اكل بملعدن ة وصناعة 

بلغاليات وبالنابيب.

بناء سكك حديدية  عزل حربلي، 

وغاليات كبي9ة ومتوسطة بلحجم.

بلص انة بلصناع ة

بعدال متنوعة.

بالستي9بم وبلتصدير.

بلعدل ات  جد ع  عامة،  واصفة 

بلتجالية، بملال ة، بلصناع ة، منقولة 

أو  مباشرة  وبملرتبطة  منقولة  وغي9 

بشكل غي9 مباشر باالغربض بملشالة 

أعاله بو بامكانها تيه ل توسع وتطوير 

بلشركة.

بنوبل  زنقة   23  : بملقر بالجتداعي 

بقامة فلولي 11 مكتب لقم 4 م دوزب 

بلقن طرة

مدة ح اة بلشركة محدومة في )) 

بالسجل  تق  دها  من  ببتدبء  سنة، 

بلتجالي.

بلشركة  لأسدال  حدم   : لبسدال 

في مبلغ 199.999 ملهم مقيدة على 

1999 حصة بجتداع ة من فئة 199 

ملهم في ملك ة :
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بلي د عبد بلعزيز جربف بنيبة 

349 حصة.

بنيبة  يوسف  مي ع د  بلي د 

339 حصة.

 339 بنيبة  بمين  زيزي  بلي د 

حصة.

بلعزيز  عبد  بلي د  بلتي ي9: 

بلوطن ة  للبطاقة  بلحامل  جربف 
مي ع د  وبلي د   C144664 لقم 

يوسف بلحامل للبطاقة بلوطن ة لقم 

G664978  وبلي د زيزي بمين بلحامل 

U146881 تم   للبطاقة بلوطن ة لقم 

 19 تنص بهم ميي9ين للشركة لفت9ة 

سنوبت قابلة للتجديد باتفاق ضدني 

بلغي9  بلجدع ة  في  بلشركاء  بقربل  أو 

بالستثنائ ة.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 

للدحكدة بالبتدبئ ة بالقن طرة في 24 

نون 9 2929، تحت لقم 57325.

587 P

ECOLE LA CIGOGNE PRIVE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

لبسدالها : 199.999 ملهم

 D مقرها بالجتداعي :  لقم 37 بلوك

بلحزبم بلياكن ة بلقن طرة 

تاسيس شركة
بدوجب عقد  عرفي بتاليخ 3 يول و 

بلقانون بالسا�صي  تم وضع    ،2929

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  لشركة 

ذبت بملوبصفات بلتال ة :

 ECOLE LA CIGOGNE : بلتيد ة

. PRIVE SARL

ذبت  شركة   : بالجتداعي  بلشكل 

ميؤول ة محدومة.
D  مقر بالجتداعي :  لقم 37 بلوك

بلحزبم بلياكن ة بلقن طرة. 

بستغالل    : بلشركة  موضوع 

وتي ي9 مؤسية للتعل م بلخصو�صي 

)لوض، ببتدبئي وثانوي).

تنظ م جد ع بالنشطة بملدلس ة 

وكذب  وبلتكوين  وبلتعل م  للت9ب ة 

بالنشطة بلالمنهج ة بلتي لها عالقة 

بنشاط بلشركة.

عالقة  له  ما  كل  عامة  واصفة 
بنشاط بلشركة.

بلربسدال بلشركة  : حدم  لبسدال 
ملهم   199.999 مبلغ   في  بلشركة 
فئة  من  حصة   1999 على  مقيدة 
ملهم للحصة بلوبحدة محرلة   199
بكاملها، مكتتبة وموزعة على بلشركاء 

كالتالي :
 299  ... بلي د بلهاشمي بلشافعي 

حصة.
 149  ... ه باوي  بلعزيزة  بلي دة 

حصة.
 129  ... بلشافعي  سناء  بلي دة 

حصة.
 129  ... بلشافعي  جهان  بلي دة 

حصة.
 129  ... بلشافعي  مريم  بلي دة 

حصة.
 399  ... بلشافعي  بنس  بلي د 

حصة.
بملدة : )) سنة.

بلتي ي9 : أسند بلى بلي د بلهاشمي 
بلشافعي، بلجني ة مغرا ة، بلحامل 
 ،C54568 لقم  بلوطن ة  للبطاقة 
بلجني ة  بلشافعي،  بنس  وبلي د 
بلوطن ة  للبطاقة  بلحامل  مغرا ة، 
غي9  ملدة  وذلك   ،G2(845 لقم 

محدومة.
من فاتح يناير بلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 
باملحكدة بالبتدبئ ة بالقن طرة تحت 

لقم )5725 بتاليخ )1 نون 9 2929.
588 P

 STE DAMSELEC
SARL AU

حل بلشركة
بدقت�صى قربل بلجدع بلعام بلغي9 
 11 بتاليخ  بالرااط  بملنعقد  بلعامي 
بلوح د  بلشريك  قرل   ،2929 نون 9 

.DAMSELEC SARL AU لشركة
لقم  شقة  بلرحامنة  زنقة  مقرها 
بلرااط  بل وسوف ة  بمبلي  حي   ،56 

ما يلي :

بلحل بمليبق للشركة.

أقلعي  بشي9  بلي د محدد  تع ين 

مكان  وتحديد  للشركة  كدصف 

بلتصف ة بدقر بلشركة.

للشركة  بلقانوني  باليدبع  تم 

بملحكدة  لدى  بلضبط  بكتابة 

 ،2929 نون 9   26 بتاليخ  بلتجالية 

تحت لقم 14)198 بالرااط.

 197257 لقم  تجالي  سجل 

بالرااط.
مقتطف قصد بالشهال

589 P

 STE LAVAPRO
SARL AU

 2929 أغيطس   25 بتاليخ  تم 

بجتداع عام بستثنائي حدم بدوجبه 

بلنقط بلتال ة :

نقل بملقر بلرئي�صي للشركة بلكائن 

بلطابق   281 لقم  بالعدالة  سابقا 

بالول بلشقة 2 بلحي بلصناعي س دي 

غانم مربكش بلى بلعنوبن بلجديد حي 

تالكة بقامة برييت ج تالكة 3 بلطابق 

بلثاني بملكتب لقم 4 مربكش.

لدى  بلقانوني  باليدبع  تم  وقد 

بملحكدة بلتجالية بدربكش بتاليخ 22 

أكتوار 2929، تحت لقم )11655.

590 P

أكتيف بروموت
ش.م

ACTIF PROMOTE SA

شركة مياهدة

ذبت لأسدال : 599.999.99 ملهم

مقرها بإلجتداعي : 39، شالع موالي 

يوسف بلدبلبلب ضاء

بلسجل بلتجالي بالدبلبلب ضاء لقم 

136.1((

بلتعريف بلضريبي : 1191874

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

للشركة،  بستثنائ ا  بملنعقد  بلعامي 

تقرل  ،2918 ف 9بير  فاتح   بتاليخ 

 ما يلي :

أكت ف  شركة  بستقالة  معاينة 
بلي د  بوبسطة  مدثلة  مانجدنت 
كعضو  مهامها  من  كيوس  شك ب 

مجلس بإلمبلة.
سقوط  جد ل  بلي د  تع ين 

كعضو مجلس إمبلة جديد.
بإلمبلة  مجلس  محضر  بدقت�صى 
 2918 ف 9بير  فاتح  بتاليخ  بملنعقد 

تقرل ما يلي :
شك ب  بلي د  بستقالة  معاينة 
مجلس  كرئيس  مهامه  من  كيوس 

بإلمبلة.
نامية  بلي دة  بستقالة  معاينة 

زبهي من مهامها كدديرة عامة.
قبول مبدأ بلجدع بين مهام لئيس 
كآل ة  عام  ومدير  بإلمبلة  مجلس 

لإلمبلة بلعامة للشركة.
سقوط  جد ل  بلي د  تع ين 

كرئيس مدير عام.
تغ ي9 بملدثل للدبئم للشركة لعضو 
بملعنوي  بلشخص  بإلمبلة  مجلس 
بلتي  ش.م  أنفييت  أكت ف  شركة 
بلي دة  بوبسطة  مدثلة  ستصبح 
بلهام سالمة بدال من بلي دة نامية 

زبهي.
لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكدة  ضبط  كتابة 
نوفد 9   26 بتاليخ  بالدبلبلب ضاء 

2929 تحت لقم 755248.
للدقتطف وبلب ان

بإلمبلة

591 P

شركة بيوميديكا املغرب
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لأسدالها بإلجتداعي : 199.999.99 
ملهم

بملقر بإلجتداعي : مكناس شالع سبو 
إقامة بالسدائ ل ة عدالة 22 شقة 1 

بملدينة بلجديدة
لفع لأسدال بلشركة من 

199.999.99 إلى 1.599.999.99 
ملهم

للجدع  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بتاليخ  للشركاء  بلعامي  بلغي9  بلعام 
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19 سبتد 9 2929، للشركة بملدكولة 

أعاله تقرل ما يلي :

من  بلشركة  لأسدال  لفع 

 1.599.999.99 إلى   199.999.99

 1.499.999.99 وذلك بزيامة  ملهم، 

 14.999 إصدبل  طريق  عن  ملهم، 

فئة  من  جديدة  إجتداع ة  حصة 

بكتتبت  للوبحدة،  ملهم   199

إمماج  طريق  عن  بأكدلها  وسدمت 

ميون جالية، مؤكدة وميتحقة.

بلجديدة  بلحصص  تسج ل  تم 

بدقاصة بلديون بلجالية لدى بلشركة  

بحدوم مبلغ 1.499.999.99 ملهم.

بألسا�صي  بلنظام  بنوم  تغ ي9 

بهذه  عالقة  لها  بلتي  للشركة 

بلتغ ي9بت.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

يون و   18 بتاليخ  بدكناس  بلتجالية 

2929، تحت لقم 1614.
للخالصة وبلنشر

592 P

GEN.SYS
SARL AU

تأسيس
مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

تم  قد   2929 أكتوار   ( في  بالرااط 

بلخصائص  تحدل  شركة  تأسيس 

بلتال ة :

.GEN.SYS : بلتيد ة

ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 

ميؤول ة محدومة لشريك وح د.

بلهدف بإلجتداعي :

مكتب بلدلبسات وبلهندسة.

ملهم   19.999.99  : بلرأسدال 

نقدب مقيدة إلى 199 حصة من فئة 

199 ملهم للحصة.

بملدة : )) سنة ببتدبء من بلتق  د 

بالسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

بملقر بإلجتداعي : 18 شالع بلحين 
 7 لقم  بلشقة  الوس،  بلثاني،زنقة 

بلرااط. 
وبلتي ي9  بإلمبلة   : بلتي ي9 
بلحياب بلبنكي للي د محدد صافي 
بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

.GA194(61 عدم
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 
نوفد 9   1( بتاليخ   147675 بيال 

.2929
593 P

DELICE AROME
SARL
تأسيس

مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
قد   2929 أكتوار  فاتح  في  بالرااط 
تم تأسيس شركة تحدل بلخصائص 

بلتال ة :
.DELICE AROME : بلتيد ة

ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 
ميؤول ة محدومة.

بلهدف بإلجتداعي :
تحد ص بلقهوة.

جد ع  وتيويق  بلقهوة  توزيع 
بملشتقات.

ملهم   19.999.99  : بلرأسدال 
من  حصة   1999 إلى  مقيدة  نقدب 

فئة 199 ملهم للحصة.
بملدة : )) سنة ببتدبء من بلتق  د 

بالسجل بلتجالي.
من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 
31 مسيد 9 من كل سنة ما عدب بلينة 

بألولى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
بلحي   14 لقم   : بإلجتداعي  بملقر 
بوقنامل  بلغرا ة  زلمبل  بلصناعي 

سال.
وبلتي ي9  بإلمبلة   : بلتي ي9 
حامة  للي دة  بلبنكي  بلحياب 
بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة  بلدليوش 

.K1269(7 بلوطن ة عدم
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 
نوفد 9   12 بتاليخ   32261 بيال 

.2929
594 P

ZAHIDI TRANS
SARL

زبه دي ترونس

ش.م.م

تأسيس
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
تم وضع بلقانون   2929 سبتد 9   16

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

محدومة ذبت بملوبصفات  بلتال ة :

 ZAHIDI TRANS  : بلتيد ة 
ذبت  شركة  ترونس  زبه دي   SARL

ميؤول ة محدومة.

بلهدف بإلجتداعي :

بلنقل بلوطني وبلدولي للبضائع.
حي   1525 لقم   : بملقر بإلجتداعي 

بليالم أكامير.

سنة   ((  : بإلجتداع ة  بملدة 

ببتدبء من تاليخ تسج لها في بلسجل 

بلتجالي عدب إذب تم بلحل بمليبق أو 

بلتدديد.

بلرأسدال بإلجتداعي : يتكون  من 

199.999.99 ملهم .

تم تع ين بلي د   : تي ي9 بلشركة 

محدد ببنو زهي9.

بلسجل  في  بلتق  د  تم   : بلتق  د 

بأكامير  بلتجالية  باملحكدة  بلتجالي 
 2929 نوفد 9   25 في   45295 لقم 

تحت عدم  للسجل بلتحل لي 7257).
P 594 مكرل

SABLE D’OR SERVICES
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة بدياهم وبحد
 17 بتاليخ  بلعرفي  للعقد  تبعا 

قوبنين  وضع  تم   2929 نوفد 9 

بلشركة ذبت بملديزبت بلتال ة :

 SABLE D’OR  : بلتيد ة 

.SERVICES

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بمليؤول ة ملحدومة بدياهم وبحد.

بملطاعم  بملوضوع:  دمات 

وبألنشطة ذبت بلصلة، تأجي9  جد ع 

تصن ع  وبلبضائع،  بملعدبت  أنوبع 

وا ع أغربض بلحفالت.

تزيين أي مكان سيتخدم للحفالت 

وبألعربس وبلت9ف ه بلي احي...إلخ.

بملقر بلرئي�صي : زنقة بليدربء، لقم 

18، بملنطقة بلصناع ة بلع ون.

مبلغ  في  حدم   : بلرأسدال 

إلى  مقيدة  ملهم   199.999.99

ملهم   199 فئة  من  حصة   1.999

وتدلكها بالكامل بلي د حين بوفي.

طرف  من  تيي9   : بإلمبلة 

بلي دحين بوفي.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلضبط باملحكدة بإلبتدبئ ة بالع ون 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   23 بتاليخ 

وتم تسج لها بالسجل   2929/2897

بلتحل لي عدم  بلرقم  بلتجالي تحت 

.33(41

595 P

GLOBAL ENERGY SYSTEM 

تفويت حصص
 GLOBAL ENERGY  : بلتيد ة 

.SYSTEM

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بلشريك  وذبت  بملحدومة  بمليؤول ة 

بلوح د.

بملقر بلرئي�صي : بلحي بملحددي زنقة 

)3 عدالة A لقم 1 بلع ون.

بلجدع  ملدبوالت  طبقا   : بملوضوع 

 2929 نوفد 9   25 بلغي9 عامي بتاليخ 

قرل بملشالكون ما يلي :

تفويت 59 حصة من طرف بلي د 

محدد مصطفى ضالع إلى بلي د عدر 

ضالع.

بلي د عدر ضالع كديي9  تع ين 

وح د للشركة ملدة غي9 محدومة.

بكتابة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بلضبط باملحكدة بإلبتدبئ ة بالع ون 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   25 بتاليخ 

.2929/2838

596 P
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SOCIETE SMPOWER
S.A.R.L AU

تغ ي9 شركة 
سجل تجالي لقم : 87)39

بلتغ ي9  تم  عرفي  عقد  بدقت�صى 

باملديزبت بلتال ة :

من  بلشركة  لأسدال  في   بلزيامة 

199999 ملهم إلى 5999999 ملهم.

باملحكدة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بإلبتدبئ ة بالع ون بتاليخ 25 نوفد 9 

2929 تحت لقم 2929/2835.

597 P

STE. CHAIMAE SERVICES-D
SARL

لأسدالها : 199.999.99 ملهم

مقرها : بدون لقم بملحطة بلطرق ة 

بوجدول

تعديالت قانون ة
بدقت�صى بلجدع بإلستثنائي بتاليخ 

21 أكتوار 2929 تدت بملصامقة من 

طرف بلشركاء على ما يلي :

تم  إجتداع ة:  حصص  تفويت 

من  إجتداع ة  حصة   459 تفويت 

طرف بلي د حين عيوس لصالح 

بلي د مبمي بملو.

للشركة   بإلجتداعي  بملقر  تحويل 

لقم  بلتند ة  حي  بلتالي  بلعنوبن  إلى 

357 بوجدول.

للشركة  بلقانوني  تغ ي9بلشكل 

إلى شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

بشريك وح د.

بإضافة بلشركة  نشاط   توس ع 

 ما يلي :

بلنقل بملدل�صي.

تي ي9 بملدبلس بلخصوص ة.

بستي9بم وتصدير جد ع بليلع.

تنظ م بلتظاهرت بلي اح ة.

باملحكدة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بإلبتدبئ ة بالع ون بتاليخ 16 نوفد 9 

2929 تحت لقم 2929/2742.

598 P

STE. SOPIYAD
SARL

لأسدالها : 1199.999.99 ملهم

مقرها : شالع بمليي9ة بلخضربء زنقة 
بلدبلبلب ضاء لقم 61 بملر�صى بلع ون 

تعديالت قانون ة
 25 بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

من  بملصامقة  تدت   2929 نوفد 9 

طرف بلشركاء على ما يلي :

تم   : إجتداع ة  حصص  تفويت 

 199 بق دة  حصة   7379 تفويت 

ملهم للوبحدة كدا يلي :

جدال  قوبع  بلي د  طرف  من 

بلربسس  بم  بلي د  لصالح  بلدين 

محدد.

للشركة  بلقانوني  بلشكل  تغ ي9 

إلى شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

بشريك وح د.

باملحكدة  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بإلبتدبئ ة بالع ون بتاليخ 26 نوفد 9 

2929 تحت لقم 2929/2862.
P 598 مكرل

ATRKA TRANS
 S.A.R.L

تعديالت قانون ة
بإلستثنائي  بلعام  بلجدع  إثر  على 

 ATRKA TRANS شركة  ملياهم 

بملحدومة،  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

ملهم   199.999.99 لأسدالها  بلبالغ 
 87 وبلكائن مقرها  زنقة بوملان، لقم 

حي  ط بلرملة 1، بلع ون.

من حصص  حصة   599 تفويت 

بلي د بيت سويري إسداع ل لفائدة 

بلي د عبد هللا بوحلي.

بطركاع  محدد  بلي د  تع ين 

كديي9ين  بوحلي  هللا  عبد  وبلي د 

للشركة.

لدى كتابة   : تم بإليدبع بلقانوني 
بلضبط باملحكدة بإلبتدبئ ة بالع ون 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   25 بتاليخ 

.2929/283(

599 P

PHARMASAFE
فالماس ف

تأسيس شركة
مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

أكتوار   29 بتاليخ  بالدبلبلب ضاء 

2929 تم تأسيس شركة باملوبصفات 

بلتال ة : 

شركة محدومة بمليؤول ة.

PHARMASAFE  : بلتيد ة 

فالماس ف

19 زنقة بلحرية   : بملقر بإلجتداعي 

بلطابق 3 شقة 5 بلدبلبلب ضاء.

بلهدف بإلجتداعي :

بملكدالت  وتصدير  بستي9بم  ب ع   

بلغذبئ ة.

بلتي ي9 : 

بليكتاوي سلوى.

 وكولي فاطدة.

بلرأسدال : 199999 ملهم.

بملدة : )) سنة.

تم بإليدبع بلقانوني : لدى بملحكدة 

 ( بتاليخ  بالدبلبلب ضاء  بلتجالية 

نوفد 9 2929 تحت لقم ))7539.

بلتجالي  بالسجل  بلتسج ل  تم 

تحت لقم 478887.

600 P

 CASA MOTORBIKE

ACCESSOIRES
تــــأ سـيـس

مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى   -  1

نوفد 9    11 بتاليخ  بلب ضاء  بلدبل  في 

بألسا�صي  بلقانون  وضع  تم   2929

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  لشركة 

باملديزبت بلتال ة : 

 CASA MOTORBIKE  : بلتيد ة 

.ACCESSOIRES

 IMPORT ET : بلهدف بالجتداعي 

 .EXPORT

بملقر بالجتداعي : 5 شالع عبد هللا 

 بن ياسين عدالة بل دون طابق 5 لقم 5

بلدبل بلب ضاء. 

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

بلتأسيس.

في  محدم  بلرأسدال   : بلرأسدال 

 1.999 إلى  ملهم مقيدة   199.999

للحصة  ملهم   199 فئة  من  حصة 

بلوبحدة جد عها محرلة وميندة إلى 

بلشريك : 

بلي د : م دون قدولي. 

بلقانوني  لالحت اط   5  : بأللااح 

سوبء  بلشركاء  تقدير  وبلباقي حيب 

يوزع أو ينقل.

بلتي ي9 : تم تع ين بلي د كديي9 
م دون  محدومة  غي9  ملدة  للشركة 

قدولي.

تـم تسج ل بلشركة بالسجل   -  2

لقم  تحت  بالدبلبلب ضاء  بلتجالي 

489593 بتاليخ 23 نوفد 9 2929 
ب ان مختصر

601 P

مرا�صي
ش ذ م م.

 « MARASSI S.A.R.L » 

 شــــركــة ذبت بملـيؤولـ ـة بملـحدومة 

بلرأسدال بإلجتداعي : 199.999 ملهم 

بملقر بإلجتداعي : محل لقم 2 عدالة 
لقم 88 شالع بلع ون سوكوما 

بمتدبم مربكش

بدقت�صى بلعقد بلعرفي بتاليخ   (1

تدت  بدربكش   2929 نوفد 9   9(

بالسا�صي  بلقانون  على  بملصامقة 

للشركة ذبت بمليؤول ة بملحدوم ذبت 

بلخصائص بلتال ة : 

مرب�صي   : بإلجتداعي  بللقب 

.MARASSI

بلصفة بلقانون ة : ش.ذ.م.م.

 2 لقم  محل   : بإلجتداعي  بملقر 

عدالة لقم 88 شالع بلع ون سوكوما 

بمتدبم مربكش. 

 بلهدف بإلجتداعي : 

بلعامة  بلعقاقي9  في  بلتجالة 

بالتقي ط وبلجدلة. 

بلتجالة في موبم بلبناء وبلت9ص ص. 

بالست9بم وبلتصدير.
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بملدة : )) سنة.

 199.999  : بإلجتداعي  بلرأسدال 

حـصة   1999 إلى  مـوزعـة  ملهـم 

ملهم   199 فئـة  من  بجتداع ة 

للوبحدة ميندة للشركاء على بلنحو 

بلتالي : 

بلي دة صابر بلطاهرة 599 حصة 

إجتداع ة.

حصة   599 علي  بلفقي9  بلي د 

إجتداع ة. 

تيي9بلشركة من طرف   : بلتي ي9 

بلي دة زينب بلفقي9 ملدة غي9 محدومة. 

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم   (2

بلضبط للدحكدة بلتجالية بدربكش 

تحت   2929 نوفد 9   23 وذلك تاليخ 
بالسجل  ومق د   117612 لقم 

بلتجالي بدربكش تحت لقم 198527.

602 P

فيراي مازر
شركـة محدومة بمليؤول ة

بشريك وح د
لأسدالها 199.999 ملهم

26 شالع مرس بليلطان شقة 3 

بلطابق 1 بلدبل بلب ضاء - بملغرب

بلـتــأسـيـس
بالدبل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

 2929 نوفد 9   3 بتاليخ  بلب ضاء 

لشركة  بألسا�صي  بلقانون  تحرير  تم 

بلشريك  ذبت  بمليؤول ة  محدومة 

بلوح د  اص تها كالتالي : 

بلتيد ة : في9بي مازل.

بلهدف : 

بلتجالة.

بملعدن ة  بلنفايات  في  تاجر 

ومعدبت بلبناء.

بلتفاوض علي موبم بلبناء.

مقاول بألشغال بملتعدمة.

بملعامالت  جد ع  عامة،  واصفة 

بلتجالية أو بالستي9بمية أو بلصناع ة 

بلعقالية  أو  بملنقولة  أو  بملال ة  أو 

بملرتبطة بشكل مباشر أو غي9 مباشر 

باألش اء بملذكولة أعاله أو بلتي يدكن 

أن تياهم في إنداء بلشركة...

شالع مرس   26  : بملقر بالجتداعي 

بلدبل   1 بلطابق   3 شقة  بليلطان 

بلب ضاء - بملغرب.

بملدة : )) سنة. 

ملهم   199.999  : بلرأسدال 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقيدة 

عن  بلحصص  سدمت  ملهم   199

كاملها ووزعت على بلشريك بلوح د 

بلي د فضول عبد بلهامي.

بلتي ي9 : عهد به ملدة غي9 محدمة 

فضول  للي د  مطلقة  واصالح ات 

عبد بلهامي بملق م موبل بوالم قاسم 

بلفقرة بوالم عدرو برش د.

بلينة بملال ة : من فاتح يناير  إلى 

31 مسيد 9. 

بلقانوني  لالحت اط   %5  : بأللااح 

يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  أما  وبلباقي 

تحت بالحت اط حيبدا يقرله بلجدع 

بلعام.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

 2929 نوفد 9   23 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 754712. 

بلسجل  في  بلشركة  تسج ل  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلتجالي 

 2929 نوفد 9   23 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت 489551.
من أجل بلتخل ص وبإلشهال 

603 P

BOULANGERIE ENIS CAN
S.A.R.L AU

لأسدالها : 199.999 ملهم

مقرها بالجتداعي : محل تجالي لقم 

16 و)1 عدالة ) تجزئة بل انس 

بلشويطر س دي عبد هللا غ ات 

بلحوز مربكش

بلتأسيس
بدوجب عقد عرفي مؤلخ بدربكش 

بتاليخ فاتح أكتوار 2929 تم تأسيس 

بشريك  بمليؤول ة  محدومة  شركة 

وح د ذبت بلخصائص بلتال ة : 

 BOULANGERIE  : بلتيد ة 

.ENIS CAN S.A.R.L AU

مب ل  بلشركة  تعنى   : بلغرض 

بملغرب واالخالج بـ :

مخ زة ،حلويات.

بلتصدير وبالستي9بم.

بملدة : )) سنة

بلينة بالجتداع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 مسيد 9 من كل سنة
تجالي  محل   : بالجتداعي  بملقر 

لقم 16 و )1 عدالة ) تجزئة بل انس 

غ ات  هللا  عبد  س دي  بلشويطر 

بلحوز مربكش.

لأسدال  تحديد  تم   : بملال  لأس 

ملهم مقيدة   199.999 بلشركة في 

بق دة  بجتداع ة  حصة   1999 لـ 

199 ملهم للحصة، مكتتبة ومحرلة 

بالكامل موزعة كلها باسم بلشريكة 

بلوح دة بشرى بواام.
بلتي ي9 : تم تع ين بلي دة بشرى 

بواام ميي9ة وح دة للشركة ملدة غي9 

محدمة.

وبلتسج ل  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالسجل بلتجالي باملحكدة بلتجالية 

بدربكش بتاليخ 3 نوفد 9 2929 تحت 

لقم )11684. 
لإلشالة وبلب ان

604 P

DIANZI SHANGWU
SARL AU

تأسيس شركة ذت بمليؤول ة 
بملحدومة بشريك وح د

مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

أكتوار   21 بتاليخ  بالدبلبلب ضاء 

بألسا�صي  بلقانون  تحرير  تم   ،2929

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  لشركة 

بشريك وح د، مديزبتها كالتالي :

.DIANZI SHANGWU : بلتيد ة

ذت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بمليؤول ة بملحدومة بشريك وح د.

كل  في  بلشركة  تهدف   : بلهدف 

بملغرب وبلخالج إلى ما يلي :

بإلستي9بم وبلتصدير.

بستي9بم  توزيع،  ب ع،  شربء، 

وبملنتجات  بليلع  جد ع  وتصدير 

وبرالت وبملعدبت.

بلتجالة بلوطن ة وبلدول ة.

19 زنقة بلحرية   : بملقر بإلجتداعي 

بلطابق 3 بلشقة 5 بلدبلبلب ضاء.

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

تأسييها بلنهائي.

تم تحديده في   : لأسدال بلشركة 

199.999.99 ملهم مقيدة إلى 1999 

199 ملهم  حصة إجتداع ة من فئة 

ومحرلة  مكتتبة،  بلوبحدة،  للحصة 

مي9  بلي د  لفائدة  بالكامل وموزعة 

محدد 1999 حصة إجتداع ة.

مي9  بلي د  تع ين  تم   : بلتي ي9 

غي9  ملدة  للشركة  ميي9ب  محدد 

محدومة.

بلتوق ع  :  تلتزم بلشركة بالتوق ع 

بملنفرم وبلوح د مليي9 بلشركة بلي د 

مي9 محدد في كل بلوثائق بلتي تخصها.

بلينة بإلجتداع ة : تبتدى بلينة 

بإلجتداع ة من فاتح يناير وتنتهي في 

31 مسيد 9 من كل سنة .

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

لدى  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

بالدبلبلب ضاء  بلتجالية  بملحكدة 

تحت لقم   ،2929 نوفد 9   17 بتاليخ 

.754213

تسج ل  تم   : بلتجالي  بلسجل 

بلتجالي  بالسجل  بلشركة 

نوفد 9   17 بتاليخ  بالدبلبلب ضاء 

2929، تحت لقم 85))47.

لإلشالة وبلب ان

605 P
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 MK PROBAT 

 S.A.R.L

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة 

لأسدالها : 19.999.999 ملهم.

 بملقر بالجتداعي : شالع أنوبل وشالع 

عبد بملومن مركز بملربج، بلطابق 

بلرببع لقم 45 بلدبل بلب ضاء

 تأسيس شركة
بدوجب عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

تم تأسيس شركة   2929 أكتوار   13

ذبت بمليؤول ة بملحدومة ذبت بمليزبت 

بلتال ة :

  MK PROBAT  : بلتيد ة 

.S.A.R.L

بلغرض.

بلتي  بلعقالية  بملعامالت  جد ع 

أو ب ع أو تقي م أو  تهدف إلى شربء 

تبامل أو مياهدة أو تأجي9 أو تطوير 

أو تشي د بملباني أو بلف الت أو بملناطق 

بليكن ة.

جد ع عدل ات بلتطوير بلعقالي.

بأللب�صي أو أي نوع آ ر من  شربء 

بلعقالبت إلعامة ب عها إما كدا هي أو 

بعد بنائها.

تأجي9 بملباني.

بناء وص انة وتطوير جد ع بملباني 

وبملنشآت.

بليباكة  أعدال  بجد ع  بلق ام 

وبلنجالة  وبلصرف بلصحي وبلكهرااء 

وعدوًما جد ع أعدال بلتشط بات في 

بملباني بملش دة.

وتصدير  وبستي9بم  وا ع  شربء 

جد ع بملنتجات وبملوبم بلخام.

وجد ع ما يتصل مباشرة أو غي9 

مباشرة مع هده بألغربض.

أنوبل  شالع   : بالجتداعي  بملقر 

بملربج،  مركز  بملومن  عبد  وشالع 

بلطابق بلرببع لقم 45 بلدبل بلب ضاء.

لأسدالها : 1.999.999 ملهم.

بلينة بالجتداع ة : تبدأ من فاتح 

كل  من  مسيد 9   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

: تيي9 بلشركة من طرف  بلتي ي9 

بلي د : محدد بلح اني ملدة محدومة.

باملركز  بلقانوني  بإليدبع  نفد 

بلجهوي لالستتدال بالدبل بلب ضاء.

606 P

 SOCIÉTÉ AFRICAINE

 D’AMÉNAGEMENT ET

 DE DÉVELOPPEMENT

« ECOLOGIQUE  « SAADE
SARL AU

لأسدال بلشركة 19.999 ملهم 

تأسيس شركة
- بدقت�صى عقد عرفـي مؤلخ في   I
2929، تم إيدبع بلقانون  16 أكتوار 

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بلتأسي�صي 

وذبت  بلوح د  للشريك  بملحدومة 

بملديزبت بلتال ة : 

 Société Africaine  : بلتيد ة 

 d’aménagement et de

 Développement Ecologique

.««SAADE

بلهدف : 

بلبناء وبلهندسة بملدن ة.

بستغالل بملناجم وبملحاجر وجد ع 
بأل رى  بملف دة  بملوبم  أو  و/  بملعامن 

أو  بمت از  صاحب  أو  ا 
ً
مالك بصفتها 

؛ جد ع أنشطة بالستغالل  ميتأجر 

بألحجال  وبستخربج  بلصناعي 

وبلحربلية  بمل كان ك ة  )بملعالجات 

وبلك د ائ ة).

بلبناء وبلهدم.

وبلتجديد  بلبناء  أعدال  جد ع 

وغي9  بليكن ة  للدباني  بلعامة 

بليكن ة.

بلتشط بات   : جد ع أعدال بلبناء 

بلدب ل ة وبلخالج ة.

بلصرف بلصحي وأعدال بلطرق.

جد ع بألنشطة بلزلبع ة.

أعدال متنوعة و دمات أ رى.

19 زنقة بلحرية   : بملقر بالجتداعي 
بلطابق 3 لقم 5 بلدبل بلب ضاء.

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

تأسييها بلنهائي.

بلرأسدال   : بالجتداعي  بلرأسدال 

بالجتداعي محدم في 19.999 ملهم.

بلينة بالجتداع ة : تبتدئ بلينة 

بالجتداع ة من فاتح يناير وتنتهي في 

31 مسيد 9.

بلي د  تع ين  تم   : بلتي ي9 

بسداع ل بزهال.

باملركز  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  II

بلب ضاء   بالدبل  لالستتدال  بلجهوي 

بتاليخ 5 نوفد 9 2929.
ملخص قصد بلنشر

607 P

BELKAID IMMO 
 لأسدالها 199.999 ملهم 

 مقرها : شالع بركون زنقة جعفر 

ببنو حبيب إقامة بملشرق 2 بلطابق 1 
لقم 3 بلدبل بلب ضاء

 تأسيس شركة 
- بدقت�صى عقد عرفـي مؤلخ في   I
تم إيدبع بلقانون   ،  2929 أكتوار   (

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بلتأسي�صي 

بلوح د.  بلشريك  ذبت  بملحدومة 

مديزبتها كالتالي : 

.BELKAID IMMO : بلتيد ة

بلهدف : منعش عقالي. 

بملقر بالجتداعي : شالع بركون زنقة 

 2 بملشرق  إقامة  حبيب  ببنو  جعفر 
بلطابق 1 لقم 3 بلدبل بلب ضاء.

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

تأسييها بلنهائي.

بلرأسدال   : بالجتداعي  بلرأسدال 

ملهم   199.999 بالجتداعي محدم في 

بجتداع ة  حصة   1999 إلى  مقيم 

من فئة  199 ملهم للوبحدة، مكتتبة 

بلي د   : لفائدة  بالكامل  ومحرلة 

جدال بلقايد.

بلينة بالجتداع ة : تبتدئ بلينة 

بالجتداع ة من فاتح يناير وتنتهي في 

31 مسيد 9.

بلي د  إلى  بستندت   : بلتي ي9 

بحي سدالة  بلياكن   : بلقايد  جدال 
بلب ضاء  بلدبل   8 لقم   24 زنقة 

بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  وبلحامل 

لقم BL(3(11 ملدة غي9 محدومة. 

بالسجل  بلقانوني  بإليدبع  تم   -II

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلتجالي 

أكتوار   28 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل 

2929 تحت لقم752166.

608 P

POWER AGENCEMENT
SARL AU

تأسيس
بدوجب عقد عرفي مثبت إمضاؤه 

تأسيس  تم   2929 أكتوار   5 بتاليخ 

شركة ذبت بملوبصفات بلتال ة : 

 POWER بلتجالي  بالسم 

 .AGENCEMENT SARL AU

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

بمليؤول ة بملحدومة بشريك وح د.

مقاول   : بالجتداعي  بلهدف 

,بستي9بم  بلبناء  أو  بلعامة  بألشغال 

تاجر.

زنقة  بليعامة   : بالجتداعي  بملقر 

س دي   4 شقة   2 طابق   5 لقم   7

بل 9نو�صي بلدبل بلب ضاء.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

ببلتجالي  بالسجل  بلتسج ل  تاليخ 

للشركات.

 199.999 بالجتداعي  بلرأسدال 

حصة من   1999 إلى  ملهم مقيدة 

199 ملهم للي د عشوج صالح  فئة 

بلدين.

بلينة بملال ة : من فاتح يناير  إلى 

31 مسيد 9 

صالح  عشوج  بلي د   : بلتي ي9 

بلدين ملدة غي9 محدومة.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

لالستتدال  بلجهوي  باملركز  بلقانوني 

بالب ضاء سجل تجالي لقم )47782.

609 P
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CASA BAY
تأسيس شركة ذبت بملهام بملحدومة 

وذبت بلشريك بلوح د
مؤلخ  عرفي  عقد  بدوجب 

 2929 سبتد 9   21 يوم  بالب ضاء 

وضع  تم  بملدينة  بنفس  ومسجل 

بلقوبنين بألساس ة لشركة ذبت بملهام 

بلوح د  بلشريك  وذبت  بملحدومة 

وذبت بملديزبت بلتال ة : 

بلتيد ة : ب ذت بلشركة تيد ة 

.CASA BAY لها

بلغرض : بالنعاش بلعقالي.

بلرأسدال  حدم   : بلرأسدال 

بالجتداعي في 19.999 ملهم ومقيدة 

ملهم   199 حصة من فئة   199 إلى 

للحصة وموزعة كالتالي : 

حصة للي د محين بناني   199

كريم.

بملقر بلرئي�صي : حدم بملقر بلرئي�صي 

للشركة في : 24 زنقة علي عبد بلرزبق 

بلطابق بلرببع بلدبل بلب ضاء.

في  بلشركة  مدة  حدمت   : بملدة 

تسج لها  تاليخ  من  ببتدبء  سنة   ((

بالسجل بلتجالي.

بلتي ي9 : تي ي9 بلشركة من طرف 

بلي د محين بناني كريم.

بإليدبع : تم بإليدبع بلقانوني لدى 

 23 يوم  بملحكدة بلتجالية بالب ضاء 

نوفد 9 2929 وتحت لقم 754673. 

و بلتسج ل بالسجل بلتجالي لدى 

 23 يوم  بملحكدة بلتجالية بالب ضاء 

نوفد 9 2929 وتحت لقم 28815.
للنشر وبلب ان

610 P

شـركـة حل كنوف ش.ذ.م.م
 KNAUF SOLUTIONSARL

مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

 2929 أكتوار   22 بتاليخ  بالب ضاء 

لشركة  بألسا�صي  بلقانون  وضع  تم 

بلخصائص  بمليؤول ةذبت  محدومة 

بلتال ة : 

بلتـيـدـ ـة : حل كنوف ش.ذ.م.م.
جد ع أعدال   : بلهـدف بالجتداعي 
بلبناء وبلتجديد في بملباني بلصناع ة 
أو بلتجالية أو متعدمة بالستخدبمات. 
بلعدل ات  جد ع  عام  وبشكل 
وغي9  وبلعقالية  وبلتجالية  بملال ة 
بلعقالية باملغرب أو بالخالج وبلتي من 
شأنها أن تياعد على بكتدال بلهدف 

أعاله.
19 زنقة بلحرية   : بملقر بالجتداعي 
بلدبل   5 بلشقة  بلثالث  بلطابق 

بلب ضاء.
لأسدال  حدم   : بلشركـة  لأسدال 
ملهم مقيدة   199.999 بلشركة في 
على 1999 حصة من فئة 199 ملهم 
كلها محرلة ومن  للحصة مجدوعها 

نصيب : 
 599 محدد  بليعدي  بلي د 
صالح  نجاحي  وبلي د  حصة، 

بلدين599 حصة.
من  بلشركة  تيي9   : بلـتـيـ ي9 
طرف بلي د بليعدي محددكديي9 

وشريك ملدة غي9 محدمة.
بلينة بالجتداع ة : تبتدئ بلينة 
بالجتداع ة من فاتح يناير وتنتهي في 

31 مسيد 9 من كل سنة.
بلـدـد ة : )) سنة ببتدبء من تاليخ 

بلتسج ل بالسجل بلتجالي. 
باملركز  تم   : بلقانـوني  بإليدبع 
بلب ضاء  بالدبل  لإلستتدال  بلجهوي 
 : لقم  تحت   2929 نوفد 9   1( في 

.489265
 الصة من أجل بلنشر
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MDA GLOBAL
SARL

لأسدالها : 199.999.99 ملهم
مقرها بإلجتداعي : مجدوعة بلتقدم 

ج.ه 2-17، طابق 2، بل 9نو�صي، 
بلدبلبلب ضاء

بلسجل بلتجالي : 489973
تأسيس

مؤلخ  عرفي  عقد  بدوجب 
أكتوار   14 بتاليخ  بالدبلبلب ضاء 
محدومة  شركة  تأسيس  تم   2929

بمليؤول ة ذبت بلخصائص بلتال ة :
 MDA GLOBAL  : بلتيد ة 

.SARL
مباشرة  بلشركة  تعنى   : بلغرض 
بملغرب  مب ل  مباشر  غي9  بشكل  أو 

و الجه لفائدتها أو للغي9 : 
بألثاث وبلديكول .
بستي9بم وتصدير.
بملدة : )) سنة .

بلينة بإلجتداع ة : من فاتح يناير 
إلى 31 مسيد 9 من كل سنة.

بملقر بإلجتداعي : مجدوعة بلتقدم 
بل 9نو�صي،   ،2 طابق   ،17-2 ج.ه 

بلدبلبلب ضاء.
لأسدال  تحديد  تم   : بملال  لأس 
مقيدة  ملهم   199999 في  بلشركة 
بق دة  إجتداع ة  حصة   1999 إلى 
199 ملهم للحصة، مكتتبة ومحرلة 

كالتالي :
حصة   334 بلش اح  معتز 

إجتداع ة. 
حصة   333 عامل  بلربسس 

إجتداع ة.
 333 تلدياني  بوبيام  بمليس 

حصة إجتداع ة.
بلتي ي9 : تم تع ين بليامة :

معتز بلش اح.
 بلربسس عامل.

و بمليس بوبيام تلدياني ميي9ين 
أوسع  مع  محدمة  غي9  ملدة  للشركة 

بلصالح ات.
بالسجل  وبلتسج ل  بإليدبع  تم 
بلتجالية  باملحكدة  بلتجالي 
للدبلبلب ضاء بتاليخ 17 نوفد 9 2929 
بلسجل  لقم   754258 عدم  تحت 

بلتجالي 489973.
612 P

 M.M.T CONSULTING
تاسيس شركة ذبت بملهام بملحدومة 

وذبت بلشريك بلوح د
بدوجب عقد عرفي مؤلخ بالب ضاء 
2929 ومسجل بنفس  2 نوفد 9  يوم 
بملدينة تم وضع بلقوبنين بالساس ة 
وذبت  بملحدومة  بملهام  ذبت  لشركة 

بلشريك بلوح د بملديزبت بلتال ة : 

بلتيد ة : ب ذت بلشركة تيد ة 

.M.M.T CONSULTING  : لها

محدد  شالع   (7  : بلرئي�صي  بملقر 

بلخامس بلدبل بلب ضاء.

بلغرض : بالستشالبت بإلمبلية.

بلربسدال  حدم   : بلرأسدال 

بالجتداعي في 19.999 ملهم ومقيدة 

ملهم   199 حصة من فئة   199 بلى 

للحصة وموزعة كالتالي : 

199 حصة للي دة بفلين بسولين.

بملدة : حدمت مدة بلشركة في )) 

ببتدبءب من تاليخ تسج لها بالسجل. 

بلتجالي.

بلتي ي9 : بلي دة : بفلين بسولين.

باليدبع : تم باليدبع بلقانوني لدى 

 23 يوم  بملحكدة بلتجالية بالب ضاء 

نوفد 9 2929 وتحت لقم 754672. 

و بلتسج ل بالسجل بلتجالي لدى 

 23 يوم  بملحكدة بلتجالية بالب ضاء 

نوفد 9 2929 وتحت لقم 28814
للنشر وبلب ان
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SPOVEUP
تأسيس شركة

- بدقت�صى عقد عرفـي مؤلخ في   I
28 سبتد 9 2929، تم إيدبع بلقانون 

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بلتأسي�صي 

بملحدومة وذبت بملديزبت بلتال ة : 

 SPOVEUP : بلتيد ة

توفي9  دمة تكنولوج ا   : بلهدف 

بملعلومات.

وبملشولة  بألعدال  بستشالبت 

بإلمبلية بأل رى.

حزم  وص انة  وترك ب  تطوير 

بل 9بمج بملتكاملة.

حلول تكنولوج ا بملعلومات.

تصد م وإنتاج وتشغ ل منتجات 

تكنولوج ا بملعلومات.

وا ع وتدث ل وتوزيع أجهزة  شربء 

بلكدب وتر.

أجهزة  جد ع  وإصالح  ص انة 

بلكدب وتر.
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بلتدليب.

بستي9بم وتصدير جد ع بلخدمات 

غرض  من  كجزء  وبملوبم  وبملنتجات 

بلشركة.

بملعامالت  جد ع  أعم،  وبشكل 

)تيويق بلوحدبت أو بألسهم)  بملال ة 

 أو بلصناع ة أو بلتجالية أو بملنقولة

بشكل  تتعلق  قد  بلتي  بلعقالية  أو 

باألهدبف  مباشر  غي9  أو  مباشر 

بملحدمة أعاله باإلضافة إلى أي أش اء 

أ رى مداثلة أو ذبت صلة وبلتي قد 

أعدال  وتطوير  توس ع  في  تياهم 

بلشركة.

بملقر بالجتداعي : توين سنت9 شالع 

 5 بلزلقطوني وشالع بمليي9ة بلطابق 

بلدبل بلب ضاء.

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

تأسييها بلنهائي.

بلرأسدال   : بالجتداعي  بلرأسدال 

بالجتداعي محدم في 199.999. ملهم 

بجتداع ة  حصة   1999 إلى  مقيم 

من فئة 199 ملهم للوبحدة، مكتتبة 

ومحرلة بالكامل وموزعة لفائدة : 

بلي د بحرمبن أمين : 599 حصة 

بجتداع ة.

 599  : صوف ة  مزمبل  بلي دة 

حصة بجتداع ة.

 بملجدوع : 1999 حصة بجتداع ة.

بلينة بالجتداع ة : تبتدئ بلينة 

بالجتداع ة من فاتح يناير وتنتهي في 

31 مسيد 9.

بلتي ي9 : تم تع ين بلي د بحرمبن 

أمين وبلي دة مزمبل صوف ة ميي9بن 

للشركة.

تم بإليدبع بلقانوني بالسجل   -  II

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلتجالي 

نوفد 9   4 بتاليخ  بلب ضاء،  بالدبل 

2929 تحت لقم 752656.
ملخص قصد بلنشر
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NEXUS SOF
SARL AU

RC : 480637

تأسيس شركة
- بدقت�صى عقد عرفـي مؤلخ في   I
2929، تم إيدبع بلقانون  96 نوفد 9 

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بلتأسي�صي 

بملحدومة وذبت بملديزبت بلتال ة : 

 NEXUS SOFTSARL  : بلتيد ة 

.AU

بلهدف : بلتدليب بألولي وبلتدليب 

أثناء بلعدل.

تنف ذ نظم بملعلومات.

ملبسات هندس ة تدليب ة لصالح 

بلشركات أو بلدولة أو بلجدع ات.

بالست9بت جي  بلتحل ل  ملبسات 

أو  بلدولة  أو  بلشركات  لفائدة 

بلجدع ات.

تقديم بملشولة وبلدعم للشركات.

بلتدق ق بللوجيت كي ،

تطوير وتيويق حلول تكنولوج ا 

بملعلومات.

تطوير وتنف ذ أموبت إمبلة بملوبلم 

بلبشرية.

تنف ذ نهج بلجومة.

بلتوظ ف وبلتدليب ،

ع 9  وبألفربم  للشركات   دمات 

بلويب )SaaS ، بلتعل م بإللكت9وني ، 

بلتجالة بإللكت9ون ة. ..)

تقديم بملشولة في بألمول بلجدرك ة 

)ملبسات عامة ، تقا�صي).

  9ة في بلنقل وبألمن.

بلب ضاء  بلدبل   : بالجتداعي  بملقر 

حي بركون زنقة لقرقا إقامة لكولنيش 

بلشقة 1 بلطابق بليفلي إقامة 2 

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 

تأسييها بلنهائي.

بلرأسدال   : بالجتداعي  بلرأسدال 

بالجتداعي محدم في 199.999. ملهم 

بجتداع ة  حصة   1999 إلى  مقيم 

من فئة 199 ملهم للوبحدة، مكتتبة 

 : لفائدة  وموزعة  بالكامل  ومحرلة 

بلي د ف صل ببوتجدين

  بلينة بالجتداع ة : تبتدئ بلينة 

بالجتداع ة من فاتح يناير وتنتهي في 

31 مسيد 9.

بلتي ي9 : تم تع ين بلي د ف صل 

ببوتجدين.ميي9ب للشركة.

تم بإليدبع بلقانوني بالسجل   -  II

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلتجالي 

نوفد 9   3 بتاليخ  بلب ضاء،  بالدبل 

2929 تحت لقم 754815.
ملخص قصد بلنشر
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STONE NEGOCE

 Société à Responsabilité limitée

 R.C n 477549 // I.C.E n

992581765999937

ستون نكوص ش م م

 STONE NEGOCE SARL 

تأسيس شركة
بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بالدبل 

 2929 أغيطس   19 بتاليخ  بلب ضاء 

 28 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  ومسجل 

أغيطس 2929 تحت بملربجع بلتال ة 

ذبت  شركة  تأسيس  تم   RE32725

واالخصائص  محدومة  ميؤول ة 

بلتال ة :

 STONE بلتيد ة : ستون نكوص

.NEGOCE

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

ميؤول ة محدومة.

لال  محج   61  : بالجتداعي  بملقر 

بملعاني  مصطفى  زبوية  بل اقوت 

بلطابق بلثاني لقم 62 بلدبل بلب ضاء

في  بلتجالة   : بالجتداعي  بلهدف 

بملعدبت بلصناع ة.

بلعدل ات  جد ع  عامة  واصفة 

بملنقولة  بملال ة  بلصناع ة  بلتجالية 

وبلغي9 منقولة ولها بلتباط مباشر بو 

غي9 مباشر بالهدف بالجتداعي للشركة 

أو بأي هدف مداثل أو متشابه

بملدة : )) سنة.

مبلغ.  في  حدم   : بلرأسدال 

 1999 إلى  موزعة  ملهم   199.999

للحصة  ملهم   199 فئة  من  حصة 

ومحرلة  مسجلة  جد عها  بلوبحدة 

عند بالكتتاب باسم :

بمكاولو  مصطفى  بلي د 

 599 Mustapha AMGGAOULOU

حصة.

بلعرببي.  نولبلهدى  بلي دة 

Nourelhouda LARABI 599 حصة

بلتي ي9 بلي د مصطفى بمكاولو 

 Mustapha AMGGAOULOU

للتعريف  بلوطن ة  لبطاقة  بلحامل 

.B4(7377 عدم

بلينة بملحاسب ة : من فاتح يناير 

إلى 31 مسيد 9.

من  بملائة  في   5 يخصص   : بلراح 

بلقانوني  بالم ال  بجل  من  بأللااح 

بلشريك  إشالة  لهن  يبقى  وبلباقي 

بلوح د.

بإليدبع : تم بإليدبع بلقانوني لدى 

بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكدة 

لقم  تحث   2929 أكتوار   26 بتاليخ 

وتم بلحصول على بلسجل   751567

بلتجالي لقم )47754 بلدبل بلب ضاء.
من أجل بلتلخ ص وبإلشهال

616 P

ESTA TEX
 Société à Responsabilité limitée

 R.C n 477553 // I.C.E n

992583978999988

بستاتكس ش م م

 ESTA TEX SARL

تأسيس شركة
بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بالدبل 

 2929 أغيطس   19 بتاليخ  بلب ضاء 

 28 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  ومسجل 

أغيطس 2929 تحت بملربجع بلتال ة 

ذبت  شركة  تأسيس  تم   RE32669

واالخصائص  محدومة  ميؤول ة 

بلتال ة :
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.ESTA TEX بلتيد ة : بستاتكس

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

ميؤول ة محدومة.

لال  محج   61  : بالجتداعي  بملقر 

بملعاني  مصطفى  زبوية  بل اقوت 

بلطابق بلثاني لقم  62 بلدبل بلب ضاء.

بلهدف بالجتداعي : مالبس بلعدل 

ومعدبت بلحداية بلذبت ة.

بلعدل ات  جد ع  عامة  واصفة 

بملنقولة  بملال ة  بلصناع ة  بلتجالية 

وبلغي9 منقولة ولها بلتباط مباشر بو 

غي9 مباشر بالهدف بالجتداعي للشركة 

أو بأي هدف مداثل أو متشابه.

بملدة : )) سنة.

مبلغ.  في  حدم   : بلرأسدال 

 1999 إلى  موزعة  ملهم   199.999

للحصة  ملهم   199 فئة  من  حصة 

ومحرلة  مسجلة  جد عها  بلوبحدة 

عند بالكتتاب باسم.

بمكاولو  مصطفى  بلي د 

 599 Mustapha AMGGAOULOU

حصة

بلعرببي.  نولبلهدى  بلي دة 

Nourelhouda LARABI 599 حصة

بلتي ي9 : بلي دة نولبلهدى بلعرببي 

Nourelhouda LARABIبلحامل 

عدم للتعريف  بلوطن ة   لبطاقة 

.BJ363793

بلينة بملحاسب ة : من فاتح يناير 

إلى 31 مسيد 9 

من  بملائة  في   5 يخصص   : بلراح 

بلقانوني  بالم ال  بجل  من  بأللااح 

بلشريك  إشالة  لهن  يبقى  وبلباقي 

بلوح د.

بإليدبع : تم بإليدبع بلقانوني لدى 

بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكدة 

لقم  تحث   2929 أكتوار   26 بتاليخ 

وتم بلحصول على بلسجل   75156(

بلتجالي لقم 477553 بلدبل بلب ضاء.
من أجل بلتلخ ص وبإلشهال

617 P

ESTA BAT
 Société à Responsabilité limitée

 R.C n 477551 // I.C.E n

992589289999971

بستابات ش م م

 ESTA BAT SARL

تأسيس شركة

بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بالدبل 

 2929 أغيطس   19 بتاليخ  بلب ضاء 

 28 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  ومسجل 

أغيطس 2929 تحت بملربجع بلتال ة 

ذبت  شركة  تأسيس  تم   RE32655

واالخصائص  محدومة  ميؤول ة 

بلتال ة :

.ESTA BAT بلتيد ة : بستابات

ذبت  شركة   : بلقانوني  بلشكل 

ميؤول ة محدومة

شالع   151  : بالجتداعي  بملقر 

أسامة بنو زبيد حي بلييال بملعا ليف  

بلدبل بلب ضاء.

جد ع بعدال   : بلهدف بالجتداعي 

بلبناء.

بلعدل ات  جد ع  عامة  واصفة 

بملنقولة  بملال ة  بلصناع ة  بلتجالية 

وبلغي9 منقولة ولها بلتباط مباشر بو 

غي9 مباشر بالهدف بالجتداعي للشركة 

أو بأي هدف مداثل أو متشابه

بملدة : )) سنة.

مبلغ.  في  حدم   : بلرأسدال 

 1999 إلى  موزعة  ملهم   199.999

للحصة  ملهم   199 فئة  من  حصة 

ومحرلة  مسجلة  جد عها  بلوبحدة 

عند بالكتتاب باسم :

بمكاولو  مصطفى  بلي د 

 599 Mustapha AMGGAOULOU

حصة

بلعرببي.  نولبلهدى  بلي دة 

Nourelhouda LARABI 599 حصة

بلتي ي9 : بلي د مصطفى بمكاولو 

 Mustapha AMGGAOULOU

للتعريف  بلوطن ة  لبطاقة  بلحامل 

B4(7377 عدم

 بلينة بملحاسب ة : من فاتح يناير 

إلى 31 مسيد 9.

من  بملائة  في   5 يخصص   : بلراح 

بلقانوني  بالم ال  بجل  من  بأللااح 

بلشريك  إشالة  لهن  يبقى  وبلباقي 

بلوح د.

بإليدبع : تم بإليدبع بلقانوني لدى 

بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكدة 

لقم  تحث   2929 أكتوار   26 بتاليخ 

وتم بلحصول على بلسجل   751568

بلتجالي لقم 477551 بلدبل بلب ضاء.
من أجل بلتلخ ص وبإلشهال

618 P

MORéCOPOLY

تأسيس شركة محدومة بمليؤول ة 
بالدبل  عرفي  عقد  بدقت�صى 

 2929 أكتوار   21 بتاليخ  بلب ضاء 

لشركة  بألسا�صي  بلقانون  وضع 

بملديزبت  لها  بمليؤول ة  محدومة 

بلتال ة : 

.«MORéCOPOLY » : بلتيد ة

بلهدف : 

صناع ة،  )تجالية،  بملعامالت 

مال ة، منقوالت أو عقالية).

وبللوبزم  بملعدبت  وشربء  ب ع، 

بملكتب ة.

ب ع وشربء بملالبس بلجاهزة.

بكافة  بألعدال  بجد ع  بلق ام 

أنوبعها وكل بلحرف.

تصدير  بستي9بم،  وشربء،  ب ع 

وتيويق أي مامة أو سلعة ؛

ب ع بلنظالبت بلوبق ة مهدا كانت 

طب عتها.

ب ع بمليتلزمات بلطب ة بملياعدة.

أو  ب ع  شربء،  تصدير،  بستي9بم، 

إعامة ب ع بملعدبت بلطب ة بملياعدة.

منتجات  وتيويق  شربء  ب ع، 

وموبم بلتنظ ف.

ب ع وشربء بمليتلزمات بلصناع ة

بملدة : )) سنة 

بلب ضاء،  بلدبل   : بملقر بالجتداعي 

19 زنقة بلحرية بلطابق بلثالث شقة 

لقم 5.

بلرأسدال : 199.999 ملهم.

بملياهدون : بلي دة سعام صقلي 

لمي 599 حصة.

بلي دة منى لفوق 599 حصة.

بلتي ي9 : بلي دة منى لفوق ميي9ة 

للشركة ملدة غي9 محدمة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 13 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

نوفد 9 2929 تحت عدم 65)753. 

619 P

 CHEHAM BUSINESS 

«GROUP «CBG
.S.A.R.L

تأسيس شركة 
- بدقت�صى عقد عرفـي مؤلخ في   I

بلقانون  إيدبع  تم   ،2929 مالس   (

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بلتأسي�صي 

بملحدومة. وذبت بملديزبت بلتال ة : 

 CHEHAM BUSINESS: بلتيد ة

.GROUP «CBG» S.A.R.L

بلشركة،  من  بلغرض   : بلهدف 

بلق ام  هو  بلخالج،  في  أو  بملغرب  في 

بالعدل ات بلتال ة : 

أو  بملباشرة  بلعدل ات  جد ع 

بالي احة  بملتعلقة  بملباشرة  غي9 

وبلعطالت وتأجي9 بلي البت ،

وتنظ م  بلحجز  عدل ات  جد ع 

بلرحالت بلخاصة أو بملهن ة بالجدلة 

أو بلفرمية ،

بلي اح ة  بلفعال ات  تنظ م 

وجد ع  وبلرياض ة  وبلفندق ة 

بألنشطة ذبت بلصلة.

جد ع عدل ات بملعامالت بلعقالية. 

أو ب ع أو تأجي9 بلعقالبت مهدا  شربء 

كانت طب عتها ،

جد ع أنوبع بلتجالة أو بلتجالة أو 

بالستي9بم أو جد ع بملنتجات بلخام أو 

شبه بملصنعة أو بملصنعة.
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 بلشربء وبلب ع وبالستي9بم وبلتصدير
ألي  عام  بشكل  وبلتيويق  وبلتوزيع 
ترك ب أو  تقن ة  أو  عدل ة  أو   مامة 
أو  سلعة  أو  مامة  مامة  أو  منتج  أو 

 دمة.
تدث ل جد ع بلشركات.

لوم  زنقة   26  : بالجتداعي  بملقر 
بلشقة 3 بلدبل بلب ضاء.

من تاليخ  سنة ببتدبء   ((  : بملدة 
تأسييها بلنهائي.

بلرأسدال   : بالجتداعي  بلرأسدال 
ملهم   199.999 بالجتداعي محدم في 
بجتداع ة  حصة   1999 إلى  مقيم 
من فئة 199 ملهم للوبحدة، مكتتبة 

ومحرلة بالكامل وموزعة لفائدة : 
99) حصة   بلي د شهام يوسف 

بجتداع ة.
حصة   79 بلي دة بمهاه بوشرى 

بجتداع ة.
حصة   39 محدد  ليبي  بلي د 

بجتداع ة.
مجدوع 1999 حصة بجتداع ة. 

بلينة بالجتداع ة : تبتدئ بلينة 
بالجتداع ة من فاتح يناير وتنتهي في 

31 مسيد 9.
تم تع ين بلي د شهام   : بلتي ي9 
ف 9بير   25 بتاليخ  بملزمبم  يوسف 
بلوطن ة  للبطاقة  بلحامل   1(64

LC129 ميي9ب للشركة.
تم بإليدبع بلقانوني بالسجل   -  II
بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلتجالي 

بالدبل بلب ضاء، تحت لقم )47783.
ملخص قصد بلنشر

620 P

بئتدان ة زمام 
 63، وبجهة بملرس قلعة بليربغنة

96.79.11.91.13

شركة دجال
تأسيس شركة

بدوجب عقد عرفي مثبت إمضاؤه 
بتاليخ 15 يناير 2916 وبملسجل تحت 
يناير   16 بتاليخ   219 بإليدبع  لقم 
بقلعة  بلتسج ل  بدصلحة   2916
ذبت  شركة  تأسيس  تم  بليربغنة، 

بملوبصفات بلتال ة : 

بالسم بلتجالي : « شركة مجال» .

ذبت  ش.م.م   : بلقانوني  بلشكل 

بملياهم بلوح د.

ملهم،   199.999  : بملال  لأس 

ق دة  من  حصة   1999 إلى  مقيم 

بلهناء   : ملهم بلعنوبن بلتجالي   199

1 لقم )139 قلعة بليربغنة. 

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

 ، بحدد  إمليس  بلي د   : بمليي9 

بلتعريف  لبطاقة  وبلحامل   ، مغربي 

.Y999114 بلوطن ة لقم

 نشاط بملزبول : 

بألشغال بملختلفة أو بلبناء 

يناير  فاتح  من   : بملال ة  بلينة 

مسيد 9 ما عدب بلينة بألولى   31 إلى 

تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

بكتابة  بمللف  إيدبع  تم  وقد 

بقلعة  بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

 2916 يناير   25 بتاليخ  بليربغنة 

وبلسجل   24/2916 لقم  تحت 

بلتجالي لقم 2617. 

621 P

STE IAAMAR BELFAKIHE

تأسيس شركة
- بدقت�صى عقد عرفـي مؤلخ في   I

2929، تم إيدبع بلقانون  11 نوفد 9 

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بلتأسي�صي 

وذبت  وبحد.  شريك  في  بملحدومة 

بملديزبت بلتال ة : 

 STE بلفق ه  بعدال   : بلتيد ة 

.IAAMAR BELFAKIHE

بلهدف : مقاول في بلبناء.

شالع   46  : بملقربالجتداعي 

بلدبل   6 بلرقم   3 بلزلقطوني بلطابق 

بلب ضاء.

تاليخ  من  ببتدبء  ))سنة   : بملدة 

تأسييها بلنهائي.

بلرأسدال   : بالجتداعي  بلرأسدال 

ملهم   199.999 بالجتداعي محدم في 

بجتداع ة  حصة   1999 إلى  مقيم 

من فئة 199 ملهم للوبحدة، مكتتبة 

 : لفائدة  وموزعة  بالكامل  ومحرلة 

بلي د نب ل  ل ل.

بملجدوع : 1999حصة.

تبتدئ بلينة   : بلينةبالجتداع ة 

بالجتداع ة من فاتح يناير وتنتهي في 

31 مسيد 9.

تم تع ين بلي دبلي د   : بلتي ي9 

نب ل  ل ل

تم بإليدبع بلقانوني بالسجل   -  II

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلتجالي 

نوفد 9   29 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل 

2929، تحت لقم 754542.
ملخص قصد بلنشر

622 P

بسم بلشركة بملعلنة وا اناتها   SARL وشكلها 

بلقانوني

 ENERGIE ZREK & ABU 

GHANEM

بسم بلشركة بملعن ة بإعالن تيد ة 

ميي9 جديد

وعنوبن مقرها بالجتداعي شالع 

محدد بليامس إقامة مريم ب جليز 

مربكش 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

 8(82(

تع ين ميي9 جديد للشركة
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

تم   2929 أكتوار  فاتح  في  بملؤلخ 

بلي د  للشركة  جديد  ميي9  تع ين 

فرج  ل ل سل م زليق كديي9 وح د  

تبعا إلقالة بمليي9 ببو غانم سالمة. 

بدربكش  بلقانوني  بإليدبع  تم 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   12 بتاليخ 

.117243

623 P

بسم بلشركة بملعلنة وا اناتها 

SARL وشكلها بلقانوني

FACTORY EPM

شركة وعنوبن مقرها بالجتداعي

تجزئة بمليال بلدجام لقم 5) بلطابق 

بلتاني مكتب 7 طريق أسفي كلم 5 

مربكش 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

 88(93

لفع لأسدال بلشركة 
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

تم   2929 نوفد 9   2 في  بملؤلخ 

قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 

 199.999 من  أي  ملهم   299.999

بلحياب   : عن طريق   399.999 إلى 

بلجالي للشريك.

بدربكش  بلقانوني  بإليدبع  تم 

لقم   تحت   2929 نوفد 9   11 بتاليخ 

.117124

624 P

BAB TRAVELS  شركة

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

شريك وح د، لأسدالها  199.999  

ملهم.

بملقر بالجتداعي : إقامة بل 9كة شقة 

لقم 14، بلطابق بلثاني، 48 زنقة 

الل بي9تي كليز - مربكش 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

 .((835

تفويت بلحصص
 BAB شركة  شركاء  بجتدع 

بمليؤول ة  بملحدومة   TRAVELS

بملكتب  في   98/19/2929 تاليخ  في 

بلرئي�صي الجتداع بلجدع ة بلعدوم ة 

بالستثنائ ة بدعوة شفوية من قبل 

 LAY بلي د  بالجتداع  ترأس  بملدير، 

بلحامل   JEROME HUGUES YVES

 13AB15447 لقم  بليفر  لجوبز 

تدت  و  بالجتداع،  مدير  بصفته 

بملصامقة على ما يلي :
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بجتداع ة  حصة   299 تفويت   -

بلي د  ملك  في  بلشركة  أسهم  من 

بلكبي9 بلعلوي كريم بلحامل للبطاقة 

،لفائدة    BE549293 لقم  بلوطن ة 

 LAY JEROME HUGUES بلي د 

لقم  بليفر  لجوبز  بلحامل   YVES

.13AB15447

للشركة  بلقانوني  بلشكل  تغ ي9   -

من شركة ذبت ميؤول ة محدومة إلى 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

شريك وح د.

بلوح د  بلشريك  س صبح   -

 LAY JEROME HUGUES بلي د 

لقم  بليفر  لجوبز  بلحامل   YVES

بلوح د  بمليؤول  هو   13AB15447

يتعلق  ما  وكل  بإلمضاءبت  عن 

بالشركة. 

 LAY JEROME بلي د  تع ين    -

لجوبز  بلحامل   HUGUES YVES

 13AB15447 لقم  بليفر 

كديي9وح د للشركة.

- تعديل بلقوبنين 1.6.7 و 12 من 

بلقوبنين بألساس ة للشركة.

بإليدبع  تم    : بلقانوني  بإليدبع 

بلقانوني باملحكدة بلتجالية بدربكش 

عدم  تحت   19/11/2929 بتاليخ 

.117947

625 P

AIMOLOC
بلزيامة في بلرأسدال

مؤلخ  عرفي  عقد  بدوجب 

و   2929 بكتوار   12 يوم  بالب ضاء 

مسجل بنفس بملدينة قرلت شركة 

بملهام  ذبت  شركة   AIMOLOC

  199.999 لأسدالها  و  بملحدومة 

ملهم، ذبت  بملقر  بلرئي�صي  في بلدبل 

 Rue Point du Jour  8  : بلب ضاء 

Bourgogne   ما يلي :

بدبلغ  بلرأسدال  في  بلزيامة 

99.999) ملهم لرفعه من 199.999 

وملك  ملهم   1.999.999 إلى  ملهم 

 199 فئة  من  حصة   (999 بإنشاء 

ملهم للوبحدة.

من بلقانون  و7   6 تعديل بملوبم  

بألسا�صي للشركة

بإليدبع : ثم بإليدبع بلقانوني لدى 

بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  كتابة 

وتحت   23/11/2929 يوم  بالب ضاء 
لقم 754734.

625 P

H&LI GROUP
شركة مجهولة

لأسدالها 7.999.999  ملهم

بملقر : 147بقامة  بفا طابق 2 مكتب 
لقم 23  بوكس  1 شالع بملقاو مة،

 بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي عدم :  213397

يوم  بستثنائي  محضر  بدقت�صى 

13/19/2929، قرلت  شركة 

بملعرفة بإسهاب أعاله ما يلي :

: بلوبقع في  إغالق فرع بلشركة    - 

يوسف  شالع  ول لي   ( لقم  بملنطقة 

ببن تاشفين فاس.  

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 : بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

19/11/2929 تحت لقم 753512.

427 P

GM STORY FASHION
.S.A.R.L

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة. 
لأسدالها 199.999 ملهم

بملقر : محل » أ « تجزئة صقل ة 2 
لقم  34 32-بلشالع 11   حي بلحيني          

بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي عدم : 462133.  

يوم  بستثنائي  محضر  بدقت�صى 

 GM قرلت بلشركة   ،16/9(/2929

.STORY FASHION S.A.R.L

بملعرفة بإسهاب أعاله ما يلي :

بملصامقة على تفويت 599 حصة 

في ملك بلي د بحدد ببن غزبلة من 

بق دة  بجتداع ة  حصة  أصل599 

بلي د  لفائدة  للوبحدة  ملهم   199

 CIN N ° جعفر محلي حامل بطاقة 

.BE429932

بحدد  بلي د   : ميي9  بستقالة 

بلتعريف  ببن غزبلة بلحامل لبطاقة  

      .CIN N °BE7644(  بلوطن ة لقم

للشركة  بلقانوني  بلشكل  تغ ي9 

إلى شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

وذبت بلشريك بلوح د.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 : بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

19/2929/)9 تحت لقم148)74.

628  P

 AGRIBUSINESS UNITED

AFRIQUE

.S.A.R.L

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة. 

لأسدالها 5.999.999 ملهم

بملقر : زبوية شالع سعقوب بملنصول  

ويوسف ببن تاشفين بالك بالزب 

عدالة 2I طابق 4 شقة 8 بملحددية.

بلسجل بلتجالي عدم : 5)148.  

بستثنائي  محضر  بدقت�صى 

شركة   قرلت   ،16/9(/2929 يوم 

 AGRIBUSINESS UNITED

     .AFRIQUE S.A.R.L

بملعرفة بإسهاب أعاله ما يلي :

بملصامقة على تفويت 2599 حصة 

في ملك بلي د عبد بلرح م أبو بلوفاء 

من أصل 5999 حصة بجتداع ة 199 

 AGRIBUSINESS بلشركة  لفائدة 

 UNITED NORTH AMERICA

   .CORPORATION

 2599 تفويت  على  بملصامقة  و 

بلرح م  عبد  بلي د  ملك  في  حصة 

حصة  من أصل5999     أبو بلوفاء 

بلشركة    لفائدة   199 بجتداع ة 

    AGRIBUSINESS UNITED DMCC

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 : بتاليخ  باملحددية.  بالبتدبئ ة 

93/11/2929  تحت لقم 1452.

629 P

  ELECTRICITE TUYAUTERIE
 INDUSTRIELLE ET
 CONSTRUCTION

* E T I C *
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

لأسدالها999.99 599 ملهم 
بملقر بالجتداعي : شالع موالي يوسف 

 بلطابق بلثالث بلرقم 14
بلدبل بلب ضاء 

تفويت حصص بجتداع ة
ICE : 001536018000058

بالستثنائي  بلعام  بلجدع  قرل 
  98/19/2929 بتاليخ  بملنعقد 
 ELECTRICITE لشركة 
 TUYAUTERIE INDUSTRIELLE ET
CONSTRUCTION  *ETIC* ش.م.م 

ما يلي :
  (5999( تفويت  على  بملوبفقة 
للي د  مدلوكة  بجتداع ة  حصة 
بلي د  لفائدة  حدامة  مصطفى 

إمليس  سدريس 
بستقالة بلي د مصطفى حدامة 

من مهامه كديي9 للشركة
سدريس  إمليس  بلي د  تع ين 
كديي9 وح د للشركة ملدة غي9 محدمة
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  للدحكدة  بلضبط 
تحت لقم   -2020  -10  14 بلب ضاء، 

                    74(7(6
بلسجل بلتجالي لقم : )955).

630 P

 CAPITAL CONSULTING
PARTNERS

شركة ذبت ميؤول ة محدومة 
بلشريك بلوح د )6،476،000.00 

– ملهم
بملقر بالجتداعي 3) شالع بمليي9ة 

بلخضربء بلدبل بلب ضاء 
RC : 222445

تخف ض لأس بملال
 6 بتاليخ  عقد  اص  بدوجب 
قرل بلشريك بلوح د   ،2929 أكتوار 

ما يلي :
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بدبلغ  بملال  لأس  تخف ض 

من  ل خفض  ملهم   6.466.999

19.999 ملهم  6.476.999 ملهم إلى 

بجتداع ة  64.669حصة  بإلغاء 

بلتخف ض، هذب  إجربء   سيتم 

غي9 بملعلل بوقوع  يائر، عن طريق 

تعويض بلشريك ؛

تحديث بملامتين 6 و 7 من بلنظام 

بألسا�صي ؛

بعتدام بلنظام بألسا�صي في شكله 

بلجديد ؛

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

29/11/2929 تحت لقم 754573.

631 P

 BUSINESS SUPPORT

SERVICES MAROC

شركة بملياهدة ذبت مجلس إمبلة 

برأسدال 1،800،000 ملهم

بملقر بالجتداعي تول بطلس فضاء 

زالقةبلدبل بلب ضاء – بملغرب

 IF : /بلدبل بلب ضاء R.C : 131 571

1191327

تع ين متصرف

بدقت�صى محضر  اص صامل في 

قرل بلجدع بلعام   ،2929 ف 9بير   21

موم ن ك  سيباست ان  بلي د  تع ين 

 Sébastien Dominique ن كوالس 

متصرف،  منصب  في   NICOLAS

لقم  بلفرن�صي  بليفر  جوبز  حامل 

13AR11(59، ملدة ست سنوبت.

تم بإليدبع بلقانوني بدحكدة بلدبل 

تحت   29/11/2929 بتاليخ  بلب ضاء 

لقم )75456.

632 P

EMOBIL
SARL

تفويت حصص
بالستثنائي  بلقربل  بدقت�صى 

  12/19/291( بتاليخ  للشركاء 

تحت  بلتجالي  بلسجل  في  بملسجلة 
 1.999.999 لأسدال   38912( لقم 

بلدبل  في  بلرئي�صي  ومقرها  ملهم 

 265 شالع بلزلقطوني لقم  بلب ضاء 

بلطابق بلتاسع لقم 2) تم ما يلي :

 2999 تفويت  على  بملصامقة   -

بلتي  حصة من طرف إمليس حنف 

عدر  بلي د  إلى  بلشركة  في  يدلكها 

بلبولي

- بستقالةإمليس حنف من مهامه 

عدر  تع ين  مع  للشركة،  كديي9 

بلبولي ميي9ب جديد لها.

بألولى  للدوبم  بلنيبي  بلتعديل 

وبليابعة  وبليامسة  وبلثالثة 
بلقانون  من  عشرة  وبلخامية 

بألسا�صي للشركة.
   7545(( لقم بلتق  د بلتسج لي 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بالبتدبئ ة 

.29/11/291(

633 P

STE SYMPHONIE
 SARL

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
لأ سدالها 19.999 ملهم.

بلسجل بلتجالي لقم7433)/ 

مربكش

بدقت�صى عقد بلجدع بالستثنائي 

بملؤلخ ب 12/19/2929 قرل بلشركاء 

ما يلي :   

حك دة  أبربها  بلي دة  فوتت   -

لقم  بلوطن ة  للبطاقة  بلحاملة 

في  حصصها  جد ع   AD117621

بلشركة وبملقدلة ب 59 حصة بق دة 

ملهم للحصة بلوبحدة لفائدة   199

بلي دة أبربها إكربم بلحاملة للبطاقة 

.AD18544( بلوطن ة لقم

بلشافعي  بل اس  بلي د  فوت   -

لقم  بلوطن ة  للبطاقة  بلحامل 

في  حصصه  جد ع   K451297

حصة   59 ب  وبملقدلة  بلشركة 

بلوبحدة  للحصة  ملهم   199 بق دة 

لفائدة بلي د بلقا�صي لش دبلحامل 

. AD16(225 للبطاقة بلوطن ة لقم

بستقالة كل من بلي دة أبربها   -

حك دة و بلي د بلشافعي بل اس من 

تي ي9 بلشركة.

إكربم  أبربها  بلي دة  تع ين   -

غي9  لفت9ة  للشركة  جديدة  ميي9ة 

محدمة.

- تم بلق ام باإليدبع بلقانوني لدى 

بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  كتابة 

بتاليخ   11738( بدربكش تحت لقم  

.17/11/2929

634 P 

 MANUFACTURE

 MAROCAINE

 D’EQUIPEMENTS PUBLICS

M.M.E.P
بلزيامة في بلرأسدال

مؤلخ  عرفي  عقد  بدوجب 

و   2929 سبتد 9   2 يوم   ب 9ش د 

مسجل بنفس بملدينة قرلت شركة 

 MANUFACTURE MAROCAINE

  D’EQUIPEMENTS PUBLICS-

بملهام  ذبت  شركة   -  M.M.E.P

  29.899.999 لأسدالها  و  بملحدومة 

ملهم  ذبت  بملقر  بلرئي�صي  في : تجزئة 

حد  بلياحل  بلصناعي  بلحي   65

بليوبلم ما يلي :

بدبلغ     بلرأسدال  في  بلزيامة 

من  لرفعه  ملهم   6.(39.999

29.899.999 ملهم إلى 27.739.999 

حصة   6(.399 بإنشاء  وذلك  ملهم 

من فئة 199 ملهم للوبحدة.

من بلقانون  و7   6 تعديل بملوبم  

بألسا�صي للشركة.

بألسا�صي  بلنظام  ص اغة  إعامة 

للشركة.

بإليدبع : ثم بإليدبع بلقانوني لدى 

بلتجالية  باملحكدة  بلضبط  كتابة 

وتحت   24/11/2929 يوم  بالب ضاء 

لقم 1964.

635 P

 AD VALORIS

CONSTRUCTION

باختصار

 « VALCO »
شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لأسدالها بلتجالي 199.999ملهم

مقرها بالجتداعي : بلدبلبلب ضاء 

عبد بملومن عدالة بتريوم  لقم 374 

تجزئة منازل بمل دون شالع عبد 

بملومن بلدبلبلب ضاء 9)293 

لقم بلسجل بلتجالي : 268871

بلعام  بلجدع  بدقت�صى 

 AD VALORIS شركة  لشركاء 

CONSTRUCTION ش.م.م.

بتاليخ 2929/)22/9  تقرل ما يلي :

تغ ي9 مقر ها بالجتداعي  من :

بلدبلبلب ضاء  بالجتداعي  مقرها 

 374 لقم  عبد بملومن عدالة بتريوم  

عبد  شالع  بمل دون  منازل  تجزئة 

بملومن بلدبلبلب ضاء 9)293 

إلى عنوبن جديد هو عند :

 SIDORIC ESPACE PORTE

 D’ANFA 3  Bab El Mansour

  Imm c 1er étage bureau n 3

Casablanca

بملنصول   باب   3 أنفا  باب  فضاء 

 3 مكتب  بألول  بلطابق  س  عدالة 

بلدبلبلب ضاء 

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

بلب ضاء و ذلك بتاليخ 11/11/2929 

تحت عدم )75373.
بدثابة مقتطف و ب ان

636 P
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 « PRODIGIA SARL »
شركة ذبت ميؤول ة محدومة

شركة   «  PRODIGIA SARL  «
لأسدالها  محدومة  ميؤول ة  ذبت 
بالجتداعي  مقرها  ملهم   199.999
 BLOC F MAGASIN 692 AHL
  LOUGHLAM  SIDI MOUMEN

.CASABLANCA
 25222(  : بلسجل بلتجالي لقم 
 : لقم  بلجبائ ة   بلضريبة  بلب ضاء 

.49461(6(
 : بملوحد  بلتعريف 

.99996229(99999(
تفويت حصص بجتداع ة 

بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بالدبل 
قرل   1(/19/2929 بتاليخ  بلب ضاء 
لشركة  بالستثنائي    بلعام  بلجدع 
ميؤول ة  ذبت  شركة   PRODIGIA

محدومة  مايلي :
 AMINA بلي دة  تفويت   -
بجتداع ة  حصة   FASSAHI299
199 ملهم لكل حصة لفائدة  بق دة 
 MAJDA SENHAJI RHAZI  بلي دة
 199 1999 حصة  بجتداع ة بق دة 

ملهم لكل حصة.
  MAJDA بلي دة  تع ين   -
وح دة  كديي9ة    SENHAJI RHAZI

للشركة  بلى بجل غي9 محدوم.
للشركة  تحويل بلشكل بلقانوني  
محدومة   ميؤول ة  ذبت  شركة  من 
ميؤول ة  ذبت  شركة  بلى   SARL
 SARL وح د  ذبت شريك  محدومة  

.AU
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

11/2929/)1 تحت لقم754444.
637 P

USAGE MEDICAL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

لأسدال 1.599.999ملهم
بملقر بالجتداعي 292 شالع عبد 
بملومن بلطابق 1 بلدبل بلب ضاء

تدديد بلغرض
بجتداع  محضر  على  بناًء 
بتاليخ  بالستثنائي  بلعام  بلجدع 

 USAGE قرل شركاء   ،97/19/2929
MEDICAL Sarl ما يلي :

ليشدل  بلغرض  بمتدبم   -  1
وتوزيع  وتصدير  بستي9بم   : عدل ات 

وص انة بألجهزة بلطب ة.
 2 - بملوبفقة على بلنظام بألسا�صي 

.USAGE MEDICAL بلجديد لشركة
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

92/11/2929 تحت لقم 752331.
638 P

AMY STAR
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

للشريك بلوح د
برأسدال 399.999 ملهم

بملقر بالجتداعي شالع أم بلرا ع 
بلفرموس مجدوعة 1 إقامة 18 

بلشقة 2 حي بلحيني بلدبل بلب ضاء
نقل بملقر بالجتداعي

بجتداع  محضر  بدوجب 
بتاليخ  بالستثنائي  بلعام  بلجدع 
)39/12/291 ، قرل بملياهم بلوح د 
للشركة AMY STAR Sarl  au   ما يلي :
 : إلى  بالجتداعي  بملقر  نقل   -
مجدوعة ل زنقة )15 لقم 27 بأللفة 

بلدبل بلب ضاء.
بألسا�صي  بلنظام  على  بملوبفقة   -
وهي   ،AMY STAR لشركة  بلجديد 
مع  محدومة  ميؤول ة  ذبت  شركة 

مياهم وبحد.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
برقم  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

748626 بتاليخ 96/19/2929.
639 P

 SOLVENT FOUR
ENVIRONNEMENT

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 
لأسدالها 299.999 ملهم 

بملقر بالجتداعي : حي أمل III زنقة 
21 لقم 15 س دي بل 9نو�صي بلدبل 

بلب ضاء 
تفويت بلحصص بالجتداع ة 

بدقت�صى عقد عرفي بملؤلخ بتاليخ 
,ثم وضع  بالب ضاء   291( يناير   15

بالستثنائي  بلعام  بلجدع  محضر 

 SOLVENT FOUR» لشركة 

م و  « ش،م،   ENVIRONNEMENT

بنتهى باتخاذ بلقربلبت بلتال ة :

بلتي  بلحصص  من   1999 ب ع   -

عبد  شنوف  بلي د  بحوزة  كانت 

بلقامل إلى بلي دة بمرو فاطدة 

- تح ين بلقانون بألسا�صي للشركة 

- تع ين ميي9 جديد للشركة 

- بستقالة ميي9 

ثم  بلقانوني  بإليدبع  بنجاز  ثم 

بملحكدة  لدى  بلقانوني  بإليدبع 

بلتجالية بالب ضاء في )2 مايو )291 

تحت لقم 794917 و تعديل بلسجل 

بلتجالي في نفس بل وم.

640 P 

 INGENIERIE LOGISTIQUE »

 ET COMMERCE

- INTERNATIONAL» 1.L.C.L

SARL

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

بلرأسدال بالجتداعي: 599.999 

ملهم

بملقر بالجتداعي : 22 إقامة بلنخ ل 

شالع بلقوبت بمليلحة بمللك ةـ  

بملحددية

بملصامق  بملحضر  بدقت�صى 

بلعام  بلجدع  طرف  من  عل ه 

 INGENIERIE  » لشركة  بالستثنائي 

 LOGISTIQUE ET COMMERCE

 INTERNATIONAL» 1.L.C.L -

SARL بتاليخ 39 سبتد 9 2929 تقرل 

ما يلي : 

 بلحل بمليبق للشركة بملذكولة 
أعاله

إليزبب ط  إيلين  بلي دة  تع ين 

أبوندنزب بمليؤولة عن حل وتصف ة 

بلشركة

إقامة   22  : تحديد بلعنوبن بلتالي 

بمليلحة  بلقوبت  شالع  بلنخ ل، 

حل  كدكان  بملحددية،  بمللك ة، 

وتصف ة بلشركة

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

 1(/11/2929 بتاليخ  باملحددية 

تحت لقم 153.

641 P

SNACK M’DIQ

SARL AU

RC : 375 595

بلشريك   91/19/2929 بتاليخ 

 SNACK» لشركة  بلوح د  وبملدير 

«M’DIQ SARL AU

قرل ما يلي :

- بملوبفقة على تقرير بملصفي.

- بملوبفقة على حيابات بلشركات.

- إقفال عدل ات بلتصف ة.

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

بلب ضاء :

 من : 22/19/2929 تحت 
ً
 بعتبالب

بلرقم : 751252
ملخص من أجل بلنشر

642 P

 LES DELICES DE NASSIM

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة  لشريك وح د

لأسدالها : 199999 ملهم.

بملقر بالجتداعي : إسالن 2 بلني م 2 

بلطابق بألول بوت ك 31حي بلحيني 

بلدبل بلب ضاء.

حل بلشركة
بلجدع  محضر  بدقت�صى 

بتاليخ  بملنعقد  بالستثنائي  بلعام 

قرلت بلي دة بلحلو   94/11/2929

منى ما يلي :

حل بلشركة قبل بألوبن.
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باملقر  بلتصف ة  مقر  تحديد 

بالجتداعي للشركة بالب ضاء إسالن 2 

بلني م 2 بلطابق بألول بوت ك 31حي 

بلحيني بلدبل بلب ضاء .

من  منى  بلحلو  ة  بلي د  تكل ف 

طرف بلجدع بلعام كديؤول بعدل ة 

بلتصف ة إلى غاية بنتهائها

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكدة بلتجالية بالب ضاء 

بتاليخ  وذلك  لقم753847  تحت 

 .12/11/2929

643 P

TEAPOT ALIANCE

تيبوت اليونص

حل شركة

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 

بلغي9 بلعامي بتاليخ )1 نوفد 9 )291 

بمليؤول ة  ذبت  شركة  حل  تقرل 

بملحدومة مايلي :

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

 TEAPOT بملحدومة  بمليؤول ة 

تيد ة بلشركة متبوعة   ALLIANCE

عند بالقتضاء بدختصر تيد تها:

 147   : ب  بلتصف ة  مقر  وحدم 

 2 بلطابق  سد حة  محدد  شالع 

بملكتب لقم 219 بلب ضاء.

 19.999  : بلشركة  لأسدال  مبلغ 

ملهم.

 GRABHER Daniel وعين بلي د 

كدصفي للشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكدة  بلضبط 

 2929 نوفد 9   9( بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 753228.

644 P

JUST ART
 SARL AU

   شركة محدومة بمليؤول ة ذبت 

بلشريك بلوبحد

لأسدالها 199.999 ملهم.

بملقر بالجتداعي : سالم 2 لقم 189 

بل 9نو�صي  س دي  لغالم  أهل  طريق 

                    IF : 1527873( بلب ضاء  بلدبل 

RC : 334955

تصف ة بلشركة
مؤلخ  عرفي  عقد  بدوجب 

 ،97/19/2929 بتاليخ  بالب ضاء 

 JUST لشركة  بلوبحد  بلشريك  قرل 

محدومة  شركة   ،ART SARL AU

ما  بلوبحد  بلشريك  ذبت  بمليؤول ة 

يلي :

- تصف ة بلشركة.

تع ين بلي د عبد  قرل بلشركاء   -

بللط ف بلزبهي9ي للق ام بالتصف ة.

بملقر   : هو  بلتصف ة  مقر   -

طريق   189 لقم   2 بالجتداعي سالم 

بلدبل  بل 9نو�صي  س دي  لغالم  أهل 

بلب ضاء.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 

تحت    .23/19/2929 في  بالب ضاء 

عدم 751498.

645 P

NIAZ EQUIPEMENT
لأسدالها  وح د  شريك  ش.م.م 

39.999 ملهم.

 سجل تجالي لقم 373863

بملقر بالجتداعي : مجدوعة بلتقدم   

س دي  بلثاني  بلطابق   17  2 ه  ج 

بل 9نو�صي بلدبلبلب ضاء. 

بلعام  بلجدع  عقد  بدقت�صى 

بالستثنائي بتاليخ 19/2929/)1  قرل 

بلشريك بلوح د للشركة ما يلي :   

للشركة  بلنهائ ة  بلتصف ة 

وب تتامها.

- بلتشط ب على بلسجل بلتجالي 

لقم 373863

بلقانوني  باإليدبع  بلق ام  سيتم 

باملحكدة  بلضبط  كتابة  لدى 

بلتجالية  بالدبلبلب ضاء .
 ملخص من أجل بلنشر

646 P

WINNER CALL 

SA 

شركة بملياهدة لأسدال 1.999.999 

ملهم

بملقر بالجتداعي 47 زنقة ببن عبد هللا 

بلطابق 1 لقم 1 بلدبل بلب ضاء 

RC: 134493/IF: 1032896

تع ين متصرف
بدقت�صى محضر  اص صامل في 

قرل بلجدع بلعام   ،  2929 ف 9بير   21

موم ن ك  سيباست ان  بلي د  تع ين 

 Sébastien Dominiqueن كوالس

متصرف،  منصب  في   NICOLAS

لقم  بلفرن�صي  بليفر  جوبز  حامل 

13AR11(59 ، ملدة ست سنوبت.

محكدة  في  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 29/11/2929 بتاليخ  بلب ضاء  بلدبل 

تحت لقم 754568.

647 P

 AZHAR BAT GENIE CIVIL

ش.م.م  لأسدالها 19.999 ملهم

 سجل تجالي لقم 496825

بملقر بالجتداعي : 5 زنقة مكيد د 

بلطابق بألول شقة 2 بنجدية 

بلدبلبلب ضاء

بلعام  بلجدع  عقد  بدقت�صى 

بالستثنائي بتاليخ 13/19/2929  قرل 

شركاء بلشركة ما يلي :   

للشركة  بلنهائ ة  بلتصف ة   -

وب تتامها.       

- بلتشط ب على بلسجل بلتجالي 

لقم 496825.

بلقانوني  باإليدبع  بلق ام  سيتم 

باملحكدة  بلضبط  كتابة  لدى 

بلتجالية  بالدبلبلب ضاء.
 ملخص من أجل بلنشر

648 P

طوب بروطيك
شركة ذبت ميؤل ة محدومة 

للشريك بلوح د 

لأسدالها  بالدلهم 199.999  

مقرها بالجتداعي 21 زنقة بالنك ت 

بلفدير بلدبل بلب ضاء

بلعام  بلجدع  عقد  بدقت�صى 

 2929 أكتوار   29 بالستثنائي بتاليخ  

تقرلما يلي :

بملصطفى  وتع ين  بلشركة  حل   -

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بلحرمة 

مصفي   EA11357 لقم  بلوطن ة 

للشركة.

باملقر  بلتصف ة  موقع  تحديد   -

بالجتداعي للشركة.                                       

بلقانوني  باإليدبع  بلق ام  تم 

باملحكدة  بلضبط  كتابة  لدى 

بتاليخ     بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

17بكتوار2929تحت عدم 6)7542.
 ملخص من أجل بلنشر

649 P

ZENAGH TECH
 SARL

شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

لأسدالها 9.999.99) ملهم

مقرها بالجتداعي: زنقة 23 بلطابق 

بلتاني لقم 4 بلصخول بليومبء   

- بلدبل بلب ضاء -

بلسجل بلتجالي لقم 445245

بالدبل بلب ضاء

بلعام  بلجدع  ملدبوالت  تبعا 

بتاليخ  بملنعقد  بلعامي  غي9 

)291/)29/9، ح ت قرل مايلي : 

  - بلتصف ة بمليبقة للشركة. 

بلقضيب  نوبل  بلي دة  تع ين   -

كدصفي للشركة. 



17003 الجريدة الرسميةعدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929) 

- تحديد بملقر بالجتداعي للتصف ة 

 4 لقم  بلتاني  بلطابق   23 زنقة 

بلصخول بليومبء  . 

- إعطاء بلصالح ات.

بكتابة  تم  بلقانوني  بإليدبع 

بالدبل  بلتجالية  بملحكدة  ضبط 

تحت لقم   739671 بتاليخ  بلب ضاء 

.13/92/2929

ملخص قصد بلنشر

650 P

 STE EZZARF GOLD     

VOYAGE

 S.A.R.L

445361 بلتجالي بلسجل   

بلحل بمليبق للشركة

بدوجب عقد عرفي مؤلخ بالب ضاء 

و مسجل بتاليخ    24/11/2929  تم 

بلعام  بلجدع  قربلبت  محضر  تحرير 

بالستثنائي للشركاء ح ت تقرل ما يلي: 

بلحل بمليبق للشركة    

بوعشرية   مريم  بلي دة  تع ين 

لقم  بلوطن ة  للبطاقة  بلحاملة  

 BK15(614

 1 3 بلزنقة   و بلقاطنة بحي بلفتح 

عين بلشق بلدبل بلب ضاء.   35 بلرقم 

كدصف ة للشركة. 

تحديد مقر بلتصف ة : بلرقم 135 

بأللفة  حي   O مجدوعة   76 بلزنقة 

بلدبل بلب ضاء.                                                                                                               

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ   بالب ضاء  بالبتدبئ ة 

26/11/2929 تحت لقم 755217.

 /445361  : بلتجالي  بلسجل 

بالدبل بلب ضاء.

651 P

OCC CONSULTING
 SARL

شركة محدومة بمليؤول ة
لأسدالها 59.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : )4 زنقة ج ان 
جوليحي كوتي س دي بل وط 29349 

بنفا، بلدبل بلب ضاء
IF : 14469179 - RC : 293121

تصف ة بلشركة
مؤلخ  عرفي  عقد  بدوجب 
 ،1(/92/2929 بتاليخ  بالب ضاء 
 OCC لشركة  بلوبحد  بلشريك  قرل 
شركة   CONSULTING SARL

محدومة بمليؤول ة ما يلي :
- تصف ة بلشركة.

بلي د  تع ين  بلشركاء  قرل 
 M. OLIVER CARRON DE LA
بلحامل للبطاقة لجوبز    CARRIERE
للق ام   13CZ35698 لقم  بليفر 

بالتصف ة.
زنقة   4(  : هو  بلتصف ة  مقر   -
بل وط  كوتي س دي  ج ان جوليحي 

29349 بنفا ، بلدبل بلب ضاء
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 
تحت   28/92/2929 في  بالب ضاء 

عدم 43)6.
652 P

 CANOPUS TRADING AND
SERVICES

SARL
شركة محدومة بمليؤول ة
لأسدالها 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : بلحدبوية III لقم 13 
زنقة )2 تجزئة 54 عين بلشق، بلدبل 

بلب ضاء
IF : 2202065 - RC : 105207

تصف ة بلشركة
مؤلخ  عرفي  عقد  بدوجب 
بالب ضاء بتاليخ 24/91/2929.، قرل 
 CANOPUS بلشريك بلوبحد لشركة
،TRADING AND SERVICES SARL 

شركة محدومة بمليؤول ة ما يلي :

- تصف ة بلشركة.

تع ين بلي د ياسين  قرل بلشركاء 

للبطاقة  بلحامل  بالملي�صي  بلقزبل 

BE5432(9 بلوطن ة لقم

-  للق ام بالتصف ة.

بلحدبوية   : هو  بلتصف ة  مقر   -

عين   54 تجزئة   2( زنقة   13 لقم   III

بلشق، بلدبل بلب ضاء

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلضبط 

تحت   28/92/2929 في  بالب ضاء 

عدم 42)6.

653 P

 CENTRE TECHNIQUE

 DE CERTIFICATION

PROFESSIONNELLE
C.T.C.P

SARL A.U

شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

بشريك وح د

بلرأسدال بالجتداعي : 19.999 ملهم

 بملقر بالجتداعي : 22 إقامة بلنخ لـ 

شالع بلقوبت بمليلحة بمللك ةـ  

بملحددية

بدقت�صى بملحضر بملصامق عل ه 

بالستثنائي  بلعام  بلجدع  طرف  من 

 CENTRE TECHNIQUE لشركة 

 DE CERTIFICATION

  PROFESSIONNELLE   SARL A.U

 2929 سبتد 9   39 بتاليخ   C.T.C.P

تقرل ما يلي :

بملذكولة  للشركة  بمليبق  بلحل   

أعاله

إليزبب ط  إيلين  بلي دة  تع ين 

أبوندنزب بمليؤولة عن حل وتصف ة 

بلشركة

إقامة   22  : تحديد بلعنوبن بلتالي 

بمليلحة  بلقوبت  شالع  بلنخ ل، 

حل  كدكان  بملحددية،  بمللك ة، 

وتصف ة بلشركة

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

 1(/11/2929 بتاليخ  باملحددية 

تحت لقم 1534.

654 P

 RIFFLET & REDAD

 ASSISTANCE &

ACCOMPAGNEMENT 2R2A

SARL AU

بشريك وح د شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة 

بلرأسدال بالجتداعي : 19.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : 22 إقامة بلنخ ل 

شالع بلقوبت بمليلحة بمللك ة 

بملحددية

بملصامق  بملحضر  بدقت�صى 

بلعام  بلجدع  طرف  من  عل ه 

 RIFFLET» لشركة  بالستثنائي 

 & REDAD ASSISTANCE &

 ACCOMPAGNEMENT « 2R2A –

.SARL AU

2929 تقرل ما  39 سبتد 9  بتاليخ 

يلي :

بملذكولة  للشركة  بمليبق  بلحل 

أعاله

إليزبب ط  إيلين  بلي دة  تع ين 

أبوندنزب بمليؤولة عن حل وتصف ة 

بلشركة

إقامة   22  : تحديد بلعنوبن بلتالي 

بمليلحة  بلقوبت  شالع  بلنخ ل، 

حل  كدكان  بملحددية،  بمللك ة، 

وتصف ة بلشركة

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 

 1(/11/2929 بتاليخ  باملحددية 

تحت لقم 1535.

655 P
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GLORY FLOUR

SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : DOUAR AIT

 LAHCEN OUYOUSSEF DIT

SBAA - SEFROU

في إطال بلجدع بالستثنائي لشركة 

أكتوار   28 بتاليخ   GLORY FLOUR

2929، تقرل ما يلي :

بلحصص  تفويت  على  بملصامقة 

بالجدال ة :

سعامل  ما  سهدا   19 تفويت  تم 

ملهم من بلي د عبد بملج د   1999

بملهدبوي إلى بلي د جدال بسك ال.

سعامل  ما  سهدا   (9 تفويت  تم 

بملصطفى  بلي د  من  ملهم   (999

سباعي إلى بلي د جدال بسك ال.

سعامل  ما  سهدا   59 تفويت  تم 

محدد  بلي د  من  ملهم   5999

لغري�صي إلى بلي د جدال بسك ال.

من   7 وبملامة   6 بملامة  تعديل 

بلقانون بألسا�صي للشركة.

 59.999 بملهدبوي  بملج د  عبد 

ملهم.

بملصطفى سباعي 29.999 ملهم.

محدد لغري�صي 15999 ملهم.

جدال بسك ال 15999 ملهم.

بملجدوع : 199.999 ملهم.

تع ين بلي د جدال بسك ال ميي9 

بملج د  عبد  بلي د  ل صبح  شريك 

سباعي  بملصطفى  وبلي د  بملهدبوي 

وبلي د محدد لغري�صي وبلي د جدال 

بسك ال ميي9ون شركاء للشركة.

تم بإليدبع بلقانوني للشركة لدى 

بتاليخ  بالرااط  بلتجالية  بملحكدة 

11 نوفد 9 2929، تحت لقم 525.

656 P

STE EBSTD

 N394 HAY PAM TIFLET - SIDI

ALLAL EL BAHRAOUI

بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

5 نوفد 9 2929، تم بقربل ما يلي :

بمليؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس 

بلخصائص  تحدل  وبلتي  بملحدومة 

بلتال ة :

.EBSTD : بلتيد ة

ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 

بمليؤول ة بملحدومة.

بألشغال   : بالجتداعي  بلهدف 

بملختلفة أو بشغال بلبناء، بلتفاوض، 

أشغال بلبيتنة وبلنظافة.

 199.999  : بلشركة  لأسدال 

ملهم.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

بملقر بالجتداعي : لقم 4)3 حي بلبام 

بت فلت، س دي عالل بلبحربوي.

بلتي ي9 : بلي د يوسف بلقائد.

تم بإليدبع بلقانوني لدى بملحكدة 

نوفد 9   24 بالبتدبئ ة بت فلت بتاليخ 

229، تحت لقم 215.

657 P

NOUBRA AGRI

SARL

تأسيس شركة

بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

تم  بالرااط   ،2929 12 نوفد 9 

بلخصائص  تحدل  شركة  تأسيس 

بلتال ة :

 NOUVRA AGRI  : بلتيد ة 

.SARL

ذبت  شركة   : بلقانون ة  بلصفة 

بمليؤول ة بملحدومة.

بإلنتاج   : بالجتداعي  بلهدف 
بلفالحي بدا في ذلك بلزلبعة بلشجرية 
وتي ي9  أنوبعها  بكل  بملاش ة  وترا ة 
وبستغالل جد ع بلض عات وبأللب�صي 
أو  بملكت9ية  أو  بملدلوكة  بلفالح ة 
بملشت9كة وكذلك ب ع وتوزيع وبستي9بم 
وبملنتجات  بملوبم  جد ع  وتصدير 

بلفالح ة.
بلعدل ات  جد ع  عامة   واصفة 
وبملال ة  وبلتجالية  بلصناع ة 
بلعقالية  وغي9  وبلعقالية  وبلفالح ة 
بملرتبطة مباشرة أو غي9 مباشرة كل ا 
أو جزئ ا بإجدى بلعدل ات بملشال إليها 
ويطول  ويشجع  سيهل  بشكل  أعاله 

بلهدف بالجتداعي للشركة.
بملقر بالجتداعي : عدالة 39 بلشقة 
زنق موالي بحدد بلوك لي حيان،   8

بلرااط.
بملدة : )) سنة.

لأس بملال : 19.999 ملهم مقيم 
إلى 199 حصة من فئة 199 ملهم.

بلدين  نول  بلي د   : بلتي ي9 
مك دك وبلي د ببربه م كرشت ملدة 

غي9 محدومة.
بلينة بملال ة : تبدأ من فاتح يناير 

إلى 31 مسيد 9.
لفائدة   %5 بعد  صم   : بأللااح 
بالحت اط بلقانوني بلفائض يتصرف 

ف ه حيب قربل بلشركاء.
 ،147885  : بلتجالي  بلسجل 

بلرااط.
بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
بلقانوني باملحكدة بلتجالية بالرااط 
لقم  تحت   ،2929 تةفن 9   26 بتايخ 

.198(11
658 P

LE RIVAGE IMMOBILIER
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

بشريك وح د
بلجدع بلعام بلغي9 بلعامي في فاتح 

نوفد 9 2918
بدوجب محضر بلجدع بلعام بلغي9 
نوفد 9  فاتح  بتاليخ  بملنعقد  بلعامي 
في  بلوح د  بلشريك  قرل   ،2918
 LE RIVAGE IMMOBILIER بلشركة 

ذبت  وح د  بشريك  م  م  ذ  ش 
مقرها  ملهم،   5.999.999 بلربسدال 
بالجتداعي شقة لقم 1 إقامة لوليفاج 
بلشاطئ، تدالة  بلياحل ة   بلطريق 

 ما يلي :
بالجتداع ة  بلحصص  تفويت 
 59.999 أصل  من  حصة   47599
ملهم لكل حصة   199 حصة بق دة 
بلي د  بلوح د  بلشريك  بلتي بحوزة 
بنعالل محدد فوزي على بلتوبلي لكل 

من :
بنعالل هشام 17599 حصة.

 17599 ياسر  محدد  بنعالل 
حصة.

بلعيري  ديجة 12599 حصة.
للشركة  بلقانوني  بلشكل  تغ ي9 
بمليؤول ة  ذبت  شركة  لتصبح 

بملحدومة.
وبلدلعي  هشام  بنعالل  تيد ة 

سناء ميي9بن للشركة.
تح ين بلقانون بألسا�صي للشركة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نوفد 9   25 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929، تحت لقم 198873.
659 P

بستدلبك  طإ وقع بالجريدة 
بلرسد ة عدم 5625 بتاليخ

)1 أغيطس 2929 لقم بالعالن 
326P بلصفحة 878)

SOCIETE RIME.DEV PRIVE
SARL

بدال من :
SOCIETE RIME.DEV PRIVE

SARL
............................................................
............................................................
...........................................................

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط 
 2929 يول و   13 بالخدييات بتاليخ 

تحت لقم 477.
يقرأ :

SOCIETE RIME.DEV PRIVE

SARL
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............................................................

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

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكدة بلتجالية بدكناس 

لقم  تحت   2929 يول و   13 بتاليخ 

.477

)بلباقي ال تغ ي9 ف ه.)

STE     FKELEC
SARL AU

بلحي بإلمبلي  تجزئة عتدان  ط 3 

بني مالل 

بالستثنائي  بلقربل  بدقت�صى 

تم    28/19/2929 بتاليخ   للشركاء 

ما يلي :

       -  599 تفويت  على  بملصامقة   -

حصة من طرف بلي د   الد قشاش   

بلى بلي د   فؤبم بلحوش    بتدن 199 

مهم للحصة.    

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بني مالل تحت  عدم  )78 

بتاليخ 13/11/2929.

1 C

« JEFRI ASCENSEURS»
تأسيس شركـة

شركـة محدومة بمليؤول ة مبت 

شريك وح د

لأسدالها 199.999 ملهم

بملقر بالجتداعي : بلطابق بالول، زنقة 

6،  لقم 3، حي بلرياض، بلجديدة. 

 لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي:

17225

بدقت�صى عقد عرفي محرل بتاليخ 

19 سبتد 9 2929، مسجل بتاليخ 11 

بلقانون  إعدبم  تم   ،2929 سبتد 9 

بألسا�صي لشركة محدومة بمليؤول ة 

باملديزبت بلتال ة :

محدومة  شركـة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة مبت شريك وح د.

 JEFRI»  : بلشركة  تيد ة 

 .« ASCENSEURS

غـرض بلشركة : بستي9بم، ترك ب و 

ص انة بملصاعد.

بلطابق  بالجتداعي:  بملقر  عنوبن 

بالول، زنقة 6،  لقم 3، حي بلرياض، 

بلجديدة. 

محدم  بملبلغ   : بلشركة  لأسدال 

   1999 ملهم مقيم إلى   199.999 في 

 199.99 بق دة  بجتداع ة  حصة 

بسم  في  بلوبحدة   للحصة  ملهم 

بلشريك بلوح د : 

 1999  : بلي دة لش دة جفري   -

حصة بجتداع ة.

وتيي9ها  بلشركة  تدير  بلتي ي9: 

لش دة  بلي دة  محدومة  غي9  ملدة 

بلوطن ة  للبطاقة  بلحاملة  جفري 

.M35(93( للتعريف  لقم

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

لدى  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

بملحكدة بالبتدبئ ة بالجديدة بتاليخ 

19 نوفد 9 2929 تحت لقم 25614.
 الصة وا ان

2 C

« MARODUSTRIE »

تأسيس شركـة
شركـة محدومة بمليؤول ة 

لأسدالها 199.999ملهم

بملقر بالجتداعي : بمللك بمليمى 

حيناء 1، تجزئة  بية 2، بملحل 

بلتجالي بالطابق بليفلي، بلجديدة. 

 لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي :

1722(

بدقت�صى عقد عرفي محرل بتاليخ 

 2 مسجل بتاليخ   ،2929 بكتوار   23

بلقانون  إعدبم  تم   ،2929 نوفد 9  

بألسا�صي لشركة محدومة بمليؤول ة 

باملديزبت بلتال ة :

محدومة  شركـة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة.

  : بلشركة  تيد ة 

« MARODUSTRIE«

لنجالة  مقاولة   : بلشركة  غـرض 

PVC. بالملن وم و بلنجالة  ب بملعدن ة  و

عنوبن بملقر بالجتداعي :

تجزئة    ،1 حيناء  بمليمى  بمللك 

بالطابق  بلتجالي  بملحل   ،2 بية 

بليفلي، بلجديدة. 

محدم  بملبلغ   : بلشركة  لأسدال 

إلى  مقيم  ملهم   199.999 في 

1999   حصة بجتداع ة بق دة 199 

على  بلوبحدة موزعة  للحصة  ملهم 

بلشريكين كالتالي : 

 519  : بالملي�صي  بلي د هشام   -

حصة بجتداع ة.

- بلي دة  ديجة  بالملي�صي : 9)4 

حصة بجتداع ة.

وييي9ها  بلشركة  يدير  بلتي ي9: 

هشام  بلي د  محدومة  غي9  ملدة 

بلوطن ة  للبطاقة  بلحامل  بالملي�صي 

.MC181423  للتعريف لقم

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

لدى  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

بملحكدة بالبتدبئ ة بالجديدة بتاليخ 

17 نوفد 9 2929 تحت لقم 25629.
 الصة وا ان

3 C

« NOVANOVA »

تأسيس شركـة
شركـة محدومة بمليؤول ة 

لأسدالها 199 999.99  ملهم

بملقر بالجتداعي : تجزئة حك دة، لقم 

41 محل تجالي، بلجديدة. 

 لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي :

17227

بدقت�صى عقد عرفي محرل بتاليخ 

بتاليخ مسجل   ،2929 بكتوار   15 

27 بكتوار 2929، تم إعدبم بلقانون 

بألسا�صي لشركة محدومة بمليؤول ة 

باملديزبت بلتال ة :

محدومة  شركـة   : بلشركة  شكل 
بمليؤول ة.

« NOVANOVA»  : تيد ة بلشركة 
غـرض بلشركة : 

بالتقي ط  بالثاث  لب ع  مقاولة 
و  بلبناء  وبشغال  بلجاهزة  وباللبية 

بالشغال بملختلفة.
تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
تجالي،  محل   41 لقم  حك دة، 

بلجديدة. 
محدم  بملبلغ   : بلشركة  لأسدال 
   1999 ملهم مقيم إلى   199.999 في 
 199.99 بق دة  بجتداع ة  حصة 
موزعة على  ملهم للحصة بلوبحدة  

بلشريكين كالتالي : 
- بلي د عبد بلكريم صرمي : 599 

حصة بجتداع ة.
 599  : صرمي  زهربء  بلي دة   -

حصة بجتداع ة.
وييي9ها  بلشركة  يدير  بلتي ي9: 
مشت9كة  واصفة  محدومة  غي9  ملدة 
صرمي و بلي د عبد  بلي دة زهربء 

بلكريم صرمي.
 

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 
لدى  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 
بملحكدة بالبتدبئ ة بالجديدة بتاليخ 

17 نوفدي9 2929 تحت لقم )2561.
 الصة وا ان

4 C

« SNACK EL JADIDA»
تأسيس شركـة

شركـة محدومة بمليؤول ة مبت 
شريك وح د

لأسدالها 199.999  ملهم
بملقر بالجتداعي : بملحالن بلتجاليان 

لقم 6-7، تجزئة بمم، عدالة 1، 
بلنجد، بلجديدة. 

 لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي:
17233

بدقت�صى عقد عرفي محرل بتاليخ 
 3 مسجل بتاليخ   ،2929 بكتوار   14
بلقانون  إعدبم  تم   ،2929 نوفدي9 
بألسا�صي لشركة محدومة بمليؤول ة 

باملديزبت بلتال ة :
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محدومة  شركـة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة مبت شريك وح د.

 SNACK EL  »  : بلشركة  تيد ة 

.« JADIDA

للدأكوالت  محل  بلشركة:  غـرض 

بلخف فة.

بملحالن   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بمم،  تجزئة   ،6-7 لقم  بلتجاليان 

عدالة 1، بلنجد، بلجديدة. 

محدم  بملبلغ   : بلشركة  لأسدال 

   1999 ملهم مقيم إلى   199.999 في 

 199.99 بق دة  بجتداع ة  حصة 

بسم  في  بلوبحدة  للحصة  ملهم 

بلشريك بلوح د : 

 : بلي د ف صل عزيز مصطفى   -

1999 حصة بجتداع ة.

وييي9ها  بلشركة  يدير  بلتي ي9: 

ملدة غي9 محدومة بلي د ف صل عزيز 

بالقامة  لبطاقة  بلحامل  مصطفى 

.BE59585M لقم

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

لدى  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

بملحكدة بالبتدبئ ة بالجديدة بتاليخ 

17 نوفدي9 2929 تحت لقم 25622.
 الصة وا ان

5 C

STE TRABIB
SARL AU

بملسجل  بلعرفي  بلعقد  بدقت�صى 

إنشاء  تم   291( مالس   2( بتاليخ 

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة ذبت 

بلخصائص  تحدل  بلوح د  بلشريك 

بلتال ة :

 STE TRABIB SARL  : بلتيد ة 

AU

بملقر : موبل تك وط وبولي بلجداعة 

بلت9بب ة وبولى - ممنات - إقل م أزيالل.

أو  بملختلفة  بألشغال   : بلغرض 

بلبناء ونقل بلبضائع.

 199.999  : بلشركة  بملال  لأس 

ملهم.

مدة بلشركة : )) سنة.

بمليي9 : بلي د لحبيب فرت.

فاتح  من  تبتدئ   : بملال ة  بلينة 

يناير وتنتهي في 31 مسيد 9.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

باملحكدة  بلضبط  بكتابة  بلقانوني 

أبريل   5 بتاليخ  بأزيالل  بالبتدبئ ة 

ولقم   291(/77 لقم  تحت   291(

بلسجل بلتجالي تحت لقم 3641.

6 C

O.C.E BATIM

SARL

عل ه  مصامق  عقد  بدقت�صى 

تم  ب 9ش د   2929 نوفد 9   ( بتاليخ 

ذبت  لشركة  بألسا�صي  بلنظام  وضع 

تحدل  وبلتي  بملحدومة  بمليؤول ة 

بلخصائص بلتال ة :

O.C.E BATIM SARL : بلتيد ة

بلصفة بلقانون ة : شركة محدومة 

بمليؤول ة.

أشغال   : بالجتداعي  بلهدف 

بالستي9بم  بلبناء،  موبم  مختلفة، 

وبلتصدير.

لأس بملال : حدم لأسدال بلشركة 

بدبلغ 199.999 ملهم في يد :

 34.999 وبلدي  بلباسط  عبد 

ملهم.

بلحبيب شتوى : 33.999 ملهم.

 الد بلشبوخ : 33.999 ملهم.

من  ببتدبء  سنة   ((  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9 من كل عام.

 61 لقم  بقعة   : بالجتداعي  بملقر 

بلطابق بألل�صي بلوك أ بلحي بلحيني 

برش د.

بلتي ي9  حق  أعطي   : بلتي ي9 

للي د عبد بلباسط وبلدي ملدة غي9 

محدمة.

بإليدبع  تم   : بلقانوني  بإليدبع 

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلقانوني 

كدا   2929/1489 ب 9ش د تحت لقم 

تدتسج ل بلشركة بالسجل بلتجالي 

لقم  تحت   2929 نوفد 9   17 بتاليخ 

.1426(

7 C

CHATI JAMAL

 SARL AU

تأسيس شركة

بلعنوبن 13 بلوك 1 حي بلجبل ة  بني 

مالل.

لقم بلتق  د بالسجل بلتجالي

19695 

بتاليخ   عرفي  عقد  بدقت�صى 

بلقانون  إعدبم  تم   7/19/2929

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  مبت  بملحدومة 

تحدل  بلخصائص بلتال ة :

 AGRICODAM بلشركة  تيد ة 

.SARL AU

 CHATI JAMAL SARL AU 

1 حي بلجبل ة   13 بلوك  بلعنوبن : 

بني مالل

بلغرض : مصبنة.

 لأس بملــال 199.999 ملهم.

مقيم إلى 1999 حصة بجتداع ة 

ق دتها 199 ملهم .

- جدال شاتي يدلك : 1999 حصة

بلينة بملـال ة : بلينة   بمل المية.

مدة بلشركة : )) سنة. 

- بمليي9 بلي د جدال شاتي.           

باملحكدة   بلقانوني  بإليدبع  تم 

  736 بالبتدبئ ة ببني مالل تحت لقم 

بتاليخ 28/19/2929.

8 C

  بملركز بلجهوي لالستثدال

جهة بني مالل - ن فرة

بعالن عن تأسيس «شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة»

MYLUXE SERVICE
SARL

199.999DH
بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بلقانون  إعدبم  تم   13/11/2929
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة : 
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة 
.MYLUXE SERVICE : بلتيد ة

غرض بلشركة : بشغال وبنشاءبت 
متنوعة - بعدال بلتنظ ف - بلبيتنة

كربج   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
لقم 31 بلوك 27 بلبنايات بلجديدة، 

 ريبكة.
مدة بلشركة : )) سنة.

 199.999  : مبلغ لأسدال بلشركة 
ملهم.

إلى  مقيدة   : بلنقدية  بلحصص 
ملهم   199 فئة  من  حصة   1999

للحصة موزعة على :  
  :  59.999 بلدين  صالح  بركو   -

ملهدا. 
 59.999  : حدزة  بلوبملب�صي   -

ملهدا.
بلحصص بلع ن ة : 

بلشخص ة  بلشركاء  بسداء 
وبلعائل ة وعناوينهم :

 31 بلياكن  بلدين  صالح  بركو 
بلولش بملغربي م ش ف،   27 بلوك 

 ريبكة.
بلوبملب�صي حدزة بلياكن 38 زنقة 

6حي بلتقدم،  ريبكة
- توزيع بالنصبة على بلشركاء : 

بلتي ي9  حق  أعطي  بلتي ي9:   -
بلدين،  صالح  بركو   : للي دين 
كديي9ين  حدزة  بلوبملب�صي 

وكدياهدين ملدة غي9 محدومة. 
 /1(/11 ب  بلقانوني  باليدبع  تم 

2929 تحت لقم )671.
9 C
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STE ATELIER  D›OPTICIEN

  SARL

  ف ال 5 بلحي بإلمبلي بني مالل 

بالستثنائي  بلقربل  بدقت�صى 

ما  تم   26/6/2929 بتاليخ  للشركاء 

يلي :       

 6999 تفويت  على  بملصامقة   -

حصة من طرف بلي د ببريكة فهد 

 199 بتدن  بلى بلي دة ببريكة سناء 

مهم للحصة.     

فهد             ببريكة  بلي د  بستقالة   -

من تي ي9 بلشركة   

محدد  تيبوشة  بلي د  تتب ت   -

كديي9 للشركة 

بائع  ميتولم  نشاط  إضافة   -

بالجدلة  

- تح ين بلقانون بألسا�صي للشركة 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

  642 بالبتدبئ ة بني مالل تحت  عدم 

بتاليخ 8/19/2929.

10 C

STE BISCO  HOME

SARL AU

بلعنوبن : 28 بلزنقة 21 حي فريدة   

بلفق ه بن صالح. 

لقم بلسجل بلتجالي - 4383

بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

96/93/2929 تم إنشاء شركة  ذبت 

بلشريك  بملحدومةمبت  بمليؤول ة 

بلوح د  تحدل  بلخصائص بلتال ة: 

  STE BISCO  HOME  : بلتيد ة 

.SARLAU

بلعنوبن : 28 بلزنقة 21 حي فريدة   

بلفق ه بن صالح. 

بلغــرض : محل  بلتغدية بلعامة. 

لأس بملــال  199999  ملهم مقيم 

ق دتها       بجتداع ة  حصة  إلى1999 

199 ملهم 

بملج د     عبد  سكتاني   : بلي د   -

فريدة    حي   22 بلزنقة   11 بلقاطن  

بلفق ه بن صالح. 

 - يدتلك 1999 حصة.

بلينة بملـال ة : بلينة بمل المية.

مدة بلشركة : )) سنة.

بمليي9 : سكتاني عبد بملج د.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

تحت  صالح   بن  بلفق ه  بالبتدبئ ة 

لقم  68 بتاليخ  18/93/2929.

11 C

ENGRABOVIN

SARL AU

حي  3 شالع أبو بلعالء    : بلعنوبن 

بالمل ط 3 بني مالل

لقم بلسجل بلتجالي -  3)195 

بتاليخ   عرفي  عقد  بدقت�صى 

تم إنشاء شركة ذبت   39/9(/2929

بلشريك  مبت  بملحدومة   بمليؤول ة 

بلوح د تحدل بلخصائص بلتال ة:

 ENGRABOVIN SARL : بلتيد ة

.AU

حي  شالع أبو بلعالء   3  : بلعنوبن 

بالمل ط 3 بني مالل.

ترا ة بالبقال-بالستي9بم   : بلغــرض 

تدبي9   و  بستغالل   – بلتصدير  و 

بلض عات بلفالح ة    

ملهم   199.999  : بملــال  لأس 

بجتداع ة  حصة   1999 إلى  مقيم 

ق دتها 199 ملهم. 

بلينة بملـال ة : بلينة بمل المية.

مدة بلشركة : )) سنة.

نب ل    : بمليي9 و بلشريك بلوح د 

عدي.  

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 713 بالبتدبئ ة بني مالل تحت لقم 

بتاليخ 2929/)23/9.

12 C

SFIRI CEREALES

SAR LAU

بلعنوبن :  3 تجزئة  الد 1 بلفق ه 

بن صالح 

لقم بلسجل بلتجالي : 4531

بتاليخ     عرفي  عقد  بدقت�صى 

.1(/19/2929

ذبت بمليؤول ة  تم إنشاء شركة  

بملحدومة  تحدل بلخصائص بلتال ة :

   SFIRI CEREALES : بلتيد ة

  عنوبن : 3 تجزئة  الد 1 بلفق ه 

بن  صالح.

بلغــرض : ب ع بلحبوب. 

لأس بملــال :  19999 ملهم مقيدة 

ق دتها       بجتداع ة  حصة   199 إلى 

199 ملهم للحصة.

بلينة بملـال ة : بلينة بمل المية.

مدة بلشركة : )) سنة.

بمليي9 : سفي9ي بملولومي. 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 31( بالبتدبئ ة بني مالل تحت لقم 

تاليخ 4/11/2929.

13 C

     KAZZOUL LUBRIFIANTS

SARL AU

 - بلعنوبن : بلعامرية 1 بليعامة  لقم 

2 زنقة  ن فرة بني مالل. 

بلعام   بلجدع  محضر  بدقت�صى 

بالستثنائي بتاليخ 2929/)/14 تم ما 

يلي :

من  بلشركة  لأسدال  لفع 

 1759.999 إلى  ملهم   1999.999

  7599 عنه  لق  ترتب  مدا  ملهم 

حصة جديدة.

- تح ين بلقانون بألسا�صي.   

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  مالل  ببني  بالبتدبئ ة 

19/2929/)9 تحت  عدم 656.

14 C

SS2A SOLUTIONS

SS2A SOLUTIONS

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

SS2A SOLUTIONS

131 شالع بنفا بقامة بزير بلطابق 11 

شقة 11 ب ، 29379، بلدبلبلب ضاء 

بملغرب

SS2A SOLUTIONS شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 131 شالع 

بنفا بقامة بزير بلطابق 11 شقة 11 

ب - 29379 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

453867

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   291( مجن 9   31

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 SS2A  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.SOLUTIONS

مركز  غرض بلشركة بإيجاز : • 

بتصال

ملربكز  وبلتوظ ف  بلتدليب   •

بالتصال

• بستئجال وظائف ملربكز بالتصال.

• إنشاء مربكز بالتصال

للدكاتب  بلخدمات  تقديم   •

بملجهزة.
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• حلول تكنولوج ا بملعلومات.

• ص انة تكنولوج ا بملعلومات.

• بلخالج..

 131  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

شالع بنفا بقامة بزير بلطابق 11 شقة 

11 ب - 29379 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 26.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 269   : كوهن  س لف ا  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي دة س لف ا كوهن عنوبنه)ب) 
 29259  5 ش   3 ط   سبو  زنقة   5

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي دة س لف ا كوهن عنوبنه)ب) 
 29259  5 ش   3 ط   سبو  زنقة   5

بلدبلبلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 - بتاليخ  بلب ضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم 727875.

1I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 INTELCIA MAROC

OFFSHORE
تأسيس شركة بملياهدة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45

20000، Casablanca Maroc

Intelcia Maroc Offshore  «شركة 

بملياهدة» 

وعنوبن مقرها بالجتداعي:  88 شالع  

عبد بملؤمن ، زبوية لوزي وتشاللز 

ل  9ون -، 9 بلدبل بلب ضاء  بملغرب

إعالن عن تأسيس « شركة 

بملياهدة»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.45159(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بلقانون  إعدبم  تم   291( نون 9   1(
بألسا�صي لشركة بملياهدة باملديزبت 

بلتال ة:
شكل بلشركة : شركة بملياهدة .

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. Intelcia Maroc Offshore
توفي9   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بملتعلقة  بلخدمات  أنوبع  جد ع 

بأنشطة بلتيويق ع 9 بلهاتف.
عنوبن بملقر بالجتداعي :  88 شالع  
وتشاللز  لوزي  زبوية   ، بملؤمن  عبد 

ل  9ون - 9 بلدبل بلب ضاء  بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة: )) سنة.
 399.999 ويبلغ لأسدال بلشركة 

ملهم،
مقيم كالتالي:

 1   : برنو�صي كريم كدال  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

1 حصة    : بلي د بلعوفي9 يوسف 
بق دة 199 ملهم للحصة .

1 حصة    : بلي دة بلجبالي نجاة 
بق دة 199 ملهم للحصة .

 INTELCIA MAROC  :  1 بلشركة
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

  INTELCIA GROUP بلشركة 
ملهم   199 بق دة  حصة   :  2.((6

للحصة .
مجلس  أعضاء  أو  بملتصرفون 

بلرقابة: 
كدال  كريم  برنو�صي  بلي د 
بلعام  بملدير  بلرئيس  بصفته)ب) 
8 ، شالع بلنخ ل ،  عنوبنه)ب)  قطاع 
مبنى C ، شقة 4 ، حي لياض 9 بلرااط  

بملغرب
بلي د بلعوفي9 يوسف بصفته)ب) 
عضو مجلس بإلمبلة عنوبنه)ب) قطاع 
أف   1 لقم  سكن صابر شقة   ،  18

ف الو ، حي لياض 9 بلرااط  بملغرب
بلي دة بلجبالي نجاة بصفته)ب) 
عضو مجلس بإلمبلة عنوبنه)ب)  ف ال 
 ، باملي9ي   ، جولف  منتجع   ،  1(4

بوسكولة. 9 بلدبل بلب ضاء  بملغرب
مربقب أو مربقبي بلحيابات :

 ECOVIS MOROCCO بلشركة 

بلحيابات  مربقب  )ب)بصفته 

أشايخ،  شالم  شالع   34 عنوبنه)ب) 

بلب ضاء   بلدبل   9 بامل ي9  بسباس 

بملغرب

بألسا�صي  بلنظام  مقتض ات 

توزيع  و  بالحت اطي  بتكوين  بملتعلقة 

بأللااح :

ألااح  صافي  من   5٪ يتم  صم 

أي  يائر   
ً
ناقصا بملال ة  بلينة 

لتشك ل   ، بألمر  لزم  إذب  سابقة 

حتى  بلقانوني  بالحت اطي  صندوق 

توزيع  بملال.  لأس  مبلغ  من   10٪

بلجدع ة  لتقدير  مت9وك  بلرص د 

بلعدوم ة.

بملنصوص  بلخاصة  بإلمت ازبت 

عليها لكل شخص :

ال تنص بلقوبنين على مزبيا  اصة 

لصالح أي شخص .
بقبول  متعلقة  مقتض ات 

تفويت  لهم  بملخول  بألشخاص 
بألسهم وتع ين جهاز بلشركة بملخول 

له بلبث في طلبات بلقبول :

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 23 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

مجن 9 )291 تحت لقم 724531.

2I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

INTELCIA IT SOLUTIONS
تأسيس شركة بملياهدة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45

20000، Casablanca Maroc

Intelcia IT Solutions  «شركة 

بملياهدة» 

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 88 شالع  

عبد بملؤمن ، زبوية لوزي وتشاللز 

ل  9ون -، 9 بلدبل بلب ضاء بملغرب

إعالن عن تأسيس « شركة 

بملياهدة»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.451597

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

تم إعدبم بلقانون   2929 يول وز   97

بألسا�صي لشركة بملياهدة باملديزبت 

بلتال ة:

شكل بلشركة : شركة بملياهدة .

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. Intelcia IT Solutions

غرض بلشركة بإيجاز : تكنولوج ا 

تكنولوج ا  وتطوير  بملعلومات 

وبالستعانة  وبإلشربف  بملعلومات 

بدصامل  الج ة للبنى بلتحت ة ،.

88 شالع   عنوبن بملقر بالجتداعي : 

وتشاللز  لوزي  زبوية   ، بملؤمن  عبد 

ل  9ون - 9 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة: )) سنة.

ويبلغ لأسدال بلشركة 2.999.999 

ملهم،

مقيم كالتالي:

 1   : برنو�صي كريم كدال  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

1 حصة    : بلي د بلعوفي9 يوسف 

بق دة 199 ملهم للحصة .

حصة   1   : بلي د بلجبالي نجاة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 INTELCIA MAROC  :  1 بلشركة

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

  INTELCIA GROUP  : بلشركة 

ملهم   199 بق دة  حصة   1(.((6

للحصة .

مجلس  أعضاء  أو  بملتصرفون   

بلرقابة: 

كدال  كريم  برنو�صي  بلي د 

بلعام  بملدير  بلرئيس  بصفته)ب) 

 ، ، شالع بلنخ ل   8 قطاع  عنوبنه)ب) 

مبنى C ، شقة 4 ، حي لياض 9 بلرااط  

بملغرب

بلي د بلعوفي9 يوسف بصفته)ب) 

عضو مجلس بإلمبلة عنوبنه)ب) قطاع 

أف   1 لقم  سكن صابر شقة   ،  18

ف الو ، حي لياض 9 بلرااط  بملغرب.
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بصفته)ب)  نجاة  بلجبالي  بلي د 

ف ال  عضو مجلس بإلمبلة عنوبنه)ب) 

 ، باملي9ي   ، جولف  منتجع   ،  1(4

بوسكولة 9 بلدبل بلب ضاء  بملغرب

مربقب أو مربقبي بلحيابات :

  ECOVIS MOROCCO بلشركة 

بلحيابات  مربقب  )ب)بصفته 

أشايخ  شالم  شالع   34 عنوبنه)ب) 

بلب ضاء   بلدبل   9 بامل ي9  بسباس   ،

بملغرب

بألسا�صي  بلنظام  مقتض ات 

توزيع  و  بالحت اطي  بتكوين  بملتعلقة 

بأللااح :

ألااح  صافي  من   5٪ يتم  صم 

أي  يائر   
ً
ناقصا بملال ة  بلينة 

لتشك ل   ، بألمر  لزم  إذب  سابقة 

حتى  بلقانوني  بالحت اطي  صندوق 

توزيع  بملال.  لأس  مبلغ  من   10٪

بلجدع ة  لتقدير  مت9وك  بلرص د 

بلعدوم ة..

بملنصوص  بلخاصة  بإلمت ازبت 

عليها لكل شخص :

ال تنص بلقوبنين على مزبيا  اصة 

لصالح أي شخص.
بقبول  متعلقة  مقتض ات 

تفويت  لهم  بملخول  بألشخاص 
بألسهم وتع ين جهاز بلشركة بملخول 

له بلبث في طلبات بلقبول :

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 23 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

مجن 9 )291 تحت لقم 724539.

3I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

PROTEA GLOBAL SERVICES
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45

20000، Casablanca Maroc

  PROTEA GLOBAL SERVICES

شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لكن شالع 

موزبلت شالع بنفا - 9 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

444733

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   291( شتن 9   9(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. PROTEA GLOBAL SERVICES

غرض بلشركة بإيجاز : بلخدمات 

بلتعاقدية  بالحداية  بملتعلقة 

للددتلكات وبلق م.

عنوبن بملقر بالجتداعي : لكن شالع 

موزبلت شالع بنفا - 9 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 59.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

599 حصة    : بلي د لضا سكين 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

 47 بلي د لضا سكين عنوبنه)ب) 

شالع بلحاج ج اللي بلعوفي9 بملعاليف 

9 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

 47 بلي د لضا سكين عنوبنه)ب) 

شالع بلحاج ج اللي بلعوفي9 بملعاليف 

9 بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 98 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار )291 تحت لقم 716925.

5I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

MeilleursTX Maroc
تأسيس شركة بملياهدة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc

MeilleursTX Maroc  «شركة 
بملياهدة» 

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 88 شالع  
عبد بملؤمن ، زبوية لوزي وتشاللز 
ل  9ون -، 9 بلدبل بلب ضاء بملغرب

إعالن عن تأسيس « شركة 
بملياهدة»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.451595

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بلقانون  إعدبم  تم   291( نون 9   1(
بألسا�صي لشركة بملياهدة باملديزبت 

بلتال ة:
شكل بلشركة : شركة بملياهدة .

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. MeilleursTX Maroc
توفي9   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بملتعلقة  بلخدمات  أنوبع  جد ع 

بأنشطة بلتيويق ع 9 بلهاتف.
88 شالع   عنوبن بملقر بالجتداعي : 
وتشاللز  لوزي  زبوية   ، بملؤمن  عبد 

ل  9ون - 9 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة: )) سنة.
 399.999 ويبلغ لأسدال بلشركة 

ملهم،
مقيم كالتالي:

 1   : برنو�صي كريم كدال  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

1 حصة    : بلي د بلعوفي9 يوسف 
بق دة 199 ملهم للحصة .

1 حصة    : بلي دة بلجبالي نجاة 
بق دة 199 ملهم للحصة .

 INTELCIA MAROC  :  1 بلشركة
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

  INTELCIA GROUP بلشركة 
ملهم   199 بق دة  حصة   :  2.((6

للحصة .

مجلس  أعضاء  أو  بملتصرفون 

بلرقابة: 

كدال  كريم  برنو�صي  بلي د 

بلعام  بملدير  بلرئيس  بصفته)ب) 

 ، ، شالع بلنخ ل   8 قطاع  عنوبنه)ب) 

مبنى C ، شقة 4 ، حي لياض 9 بلرااط  

بملغرب

بلي د بلعوفي9 يوسف بصفته)ب) 

عضو مجلس بإلمبلة عنوبنه)ب) قطاع 

أف   1 لقم  سكن صابر شقة   ،  18

ف الو ، حي لياض 9 بلرااط  بملغرب

بلي دة بلجبالي نجاة بصفته)ب) 

ف ال  عضو مجلس بإلمبلة عنوبنه)ب) 

 ، باملي9ي   ، جولف  منتجع   ،  1(4

بوسكولة 9 بلدبل بلب ضاء  بملغرب

مربقب أو مربقبي بلحيابات :

 ECOVIS MOROCCO بلشركة 

بلحيابات  مربقب  )ب)بصفته 

أشايخ،  شالم  شالع   34 عنوبنه)ب) 

بلب ضاء   بلدبل   9 بامل ي9  بسباس 

بملغرب

بألسا�صي  بلنظام  مقتض ات 

توزيع  و  بالحت اطي  بتكوين  بملتعلقة 

بأللااح :

ألااح  صافي  من   5٪ يتم  صم 

أي  يائر   
ً
ناقصا بملال ة  بلينة 

لتشك ل   ، بألمر  لزم  إذب  سابقة 

حتى  بلقانوني  بالحت اطي  صندوق 

توزيع  بملال.  لأس  مبلغ  من   10٪

بلجدع ة  لتقدير  مت9وك  بلرص د 

بلعدوم ة.

بملنصوص  بلخاصة  بإلمت ازبت 

عليها لكل شخص :

ال تنص بلقوبنين على مزبيا  اصة 

لصالح أي شخص.
بقبول  متعلقة  مقتض ات 

تفويت  لهم  بملخول  بألشخاص 
بألسهم وتع ين جهاز بلشركة بملخول 

له بلبث في طلبات بلقبول :

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 23 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

مجن 9 )291 تحت لقم )72452.

6I
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CABINET AIT BELHOUCINE

 TARGET ESTATE AND
EVENT

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

CABINET AIT BELHOUCINE
 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3
 AMERCHICH MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 TARGET ESTATE AND EVENT

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 
محدد بلخامس بلطابق بلرببع شقة 

لقم 31 ولقم 32 كليز مربكش - 
49999 مربكش بملفرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
196((1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   11
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.TARGET ESTATE AND EVENT
غرض بلشركة بإيجاز : بستشالية 

بمبلية.
شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
محدد بلخامس بلطابق بلرببع شقة 
 - مربكش  كليز   32 ولقم   31 لقم 

49999 مربكش بملفرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

10.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:
199 حصة    : بلي د لضا بلربجي 

بق دة 199 ملهم للحصة .
بق دة   199  : بلي د لضا بلربجي   

199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلربجي   لضا  بلي د 
بملان ا 49219 موسلدولف بملان ا.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلربجي   لضا  بلي د 
بملان ا 49219 موسلدولف بملان ا

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
96 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 116961.
8I

CABINET AIT BELHOUCINE

BLACK RIVER
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

CABINET AIT BELHOUCINE
 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3
 AMERCHICH MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

BLACK RIVER شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

سعقوب بملنصول بقامة بالمي9ة لقم 
3 بلطابق بالل�صي لقم 7 مربكش - 

49999 مربكش بملفرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
197931

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   11
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 BLACK : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.RIVER
MAKE-  : بإيجاز  غرض بلشركة 

UP ET MASSAGE

 CENTRE DE TATOUAGE ET  
.BEAUTE

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
لقم  بالمي9ة  بقامة  بملنصول  سعقوب 
 - مربكش   7 لقم  بالل�صي  بلطابق   3

49999 مربكش بملفرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

10.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:
199 حصة    : بلي د لضا بلربجي 

بق دة 199 ملهم للحصة .
بق دة   199  : بلي د لضا بلربجي   

199 ملهم.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بلربجي   لضا  بلي د 

بملان ا 49219 موسلدولف بملان ا.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلربجي   لضا  بلي د 

بملان ا 49219 موسلدولف بملان ا
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
97 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 116191.
(I

Consultation internationale  6870  

LE JUSTE RECOUVREMENT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

  Consultation internationale
6879

شالع محدد بلخامس فضاء سيرى 
بلطابق 19 لقم 355 ، 29199، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
 LE JUSTE RECOUVREMENT

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د)في طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 11 زنقة 
بالكربم مرس بليلطان - 29299 

بلب ضاء بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.439841

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل   2929 شتن 9   25 في  بملؤلخ 

ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 

 LE JUSTE بلوح د  بلشريك  ذبت 

مبلغ لأسدالها    RECOUVREMENT

مقرها  وعنوبن  ملهم   19.999

مرس  بالكربم  زنقة   11 بإلجتداعي 

بملغرب  بلب ضاء   29299  - بليلطان 

بلهدف  تحق ق  عدم   : ل  نت جة 

بالجتداعي.

زنقة   11 و حدم مقر بلتصف ة ب 

 29299  - بليلطان  مرس  بالكربم 

بلب ضاء بملغرب. 

و عين:

و  غ ات  محدد   بلي د)ة) 

زنقة بلطريق بال صر   15 عنوبنه)ب) 

بملغرب  بلب ضاء   29113 اللمطاج 

كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 93 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 752526.

19I

cabinet comptable aziz

JRHALF
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
قفل بلتصف ة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 بلعهد بلجديد ببن بمي ك 

، 29459، بلدبلبلب ضاء بملغرب

JRHALF شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : أنا�صي 

3 مد ل 19 ش 153 بل 9نو�صي - 

29639 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.179(91
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بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تقرل   291( مجن 9   31 في  بملؤلخ 

شركة ذبت ميؤول ة   JRHALF حل 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د مبلغ 
وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 

مد ل   3 أنا�صي  بإلجتداعي  مقرها 

 29639  - بل 9نو�صي   153 ش   19

لحل  نت جة  بملغرب  بلدبلبلب ضاء 

بلشركة.

و عين:

بجغالف  عبدبملج د    بلي د)ة) 

ش   19 مد ل   3 أنا�صي  و عنوبنه)ب) 

153 بل 9نو�صي 29639 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

أنا�صي  وفي   291( مجن 9   31 بتاليخ 

 - بل 9نو�صي   153 ش   19 مد ل   3

29639 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 94 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 26828.

11I

Consultinvest     

ALLIANCES HOSPITALITY
شركة بملياهدة

قفل بلتصف ة

 *  ALLIANCES HOSPITALITY *

 شركة بملياهدة

 لأسدالها 1.000.000,00 ملهم  

مقرها بالجتداعي: 16 زنقة علي عبد 

بلرزبق

بلدبل بلب ضاء
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

391.42(

قفل بلتصف ة

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

 2929 بكتوار  من   29 في  بملؤلخ 

وبعد  بالجتداعي،  باملقر  وبملنعقد 

سداع تقرير بملصفي، صامق بلشركاء 

وأعطوب  بلتصف ة،  حيابات  على 

للدصفي بلي د عبد بملنعم  بإل الء 

بلفا�صي بلفهري و أبرئوه من بلتفويض 

و تم إعالن إنهاء عدل ات بلتصف ة.

تم بإليدبع بلقانوني بكتابة ضبط 

بالدبلبلب ضاء  بلتجالية  بملحكدة 

لقم  تحت   2929 نوفد 9    93 يوم 

752.588

12I

EURODEFI

JEVEYA CONSEIL
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 11(

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

JEVEYA CONSEIL شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي )11 شالع 

عبد بملومن بلطابق بلثالت لقم 

CASABLANCA 20360 29 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

44(711

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   291( نون 9   13

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 JEVEYA : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.CONSEIL

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بإلستشالبت وملبسة سوق بلتيويق 

و بلخدمات بلتجالية لألالت بلفالح ة.

 11(  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

شالع عبد بملومن بلطابق بلثالت لقم 

بلدبل   CASABLANCA 29369  29

بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 29.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

 SOLINHAC YANNICK بلي د 

 CASA 29999 عنوبنه)ب)   LOUIS

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

 SOLINHAC YANNICK بلي د 

 CASA 29999 عنوبنه)ب)   LOUIS

بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 93 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

مجن 9 )291 تحت لقم )72294.

13I

CCJF

HIPPIE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

HIPPIE شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلدبل 

بلب ضاء، شالع بولڭون زنقة جعفر 

ببن حبيب ،إقامة بملشرق 2، بلطابق 

بألول. - 29999 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

477491

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   16

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.HIPPIE
ترويج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعقالبت وبإليجالبت.
بلدبل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلب ضاء، شالع بولڭون زنقة جعفر 
ببن حبيب ،إقامة بملشرق 2، بلطابق 
بألول. - 29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي دة فاطدة بلزهربء لحلو           :  
59 حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي دة نزهة بقالي                        :  
59 حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
لحلو  بلزهربء  فاطدة  بلي دة 
بقامة   ( بلشقة   7 عدالة  عنوبنه)ب) 
بلصديق  جعفر  زنقة  ببن  لدون 

بكدبل 29999 بلرااط بملغرب.
عنوبنه)ب)  بقالي   نزهة  بلي دة 
بملعامي    18 ف ال   14 لقم   257 شالع 

29999 بلقاهرة مصر.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
لحلو  بلزهربء  فاطدة  بلي دة 
بقامة   ( بلشقة   7 عدالة  عنوبنه)ب) 
بلصديق  جعفر  زنقة  ببن  لدون 

بكدبل 29999 بلرااط بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 751364.

14I

cabinet comptable aziz

MS DIGITAL INDUSTRY
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 بلعهد بلجديد ببن بمي ك 

، 29459، بلدبلبلب ضاء بملغرب



عدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929)الجريدة الرسمية   17012

MS DIGITAL INDUSTRY  شركة 
ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 

إقامة الكولنيش لقم 2 شقة 1 
زنقة لكربكة بولكون - 29949 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
478463

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   92
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 MS  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. DIGITAL INDUSTRY
بلرقدنة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وتوليد بملعدبت بلصناع ة.
إقامة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
الكولنيش لقم 2 شقة 1 زنقة لكربكة 
بلدبلبلب ضاء   29949  - بولكون 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

1.999.999 ملهم، مقيم كالتالي:
  : عبدبلعاطي  برااش  بلي د 
ملهم   199 بق دة  حصة   19.999

للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عبدبلعاطي  برااش  بلي د 
 28829 بنفا   حي    258 عنوبنه)ب) 

بملحددية بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عبدبلعاطي  برااش  بلي د 
 28829 بنفا   حي    258 عنوبنه)ب) 

بملحددية بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 94 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 26767.
15I

HORIZON LINES SARL

GSTD TETOUAN
إعالن متعدم بلقربلبت

HORIZON LINES SARL
شالع محدد بليزيدي، إقامة 

بألندلس، بلوك H، بلطابق بلثاني، 
لقم 11 ، 3949)، تطوبن بملغرب
GSTD TETOUAN «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: شالع 

بلحين بلدب ل، حي لقم 5، عدالة 
لقم 4، شقة لقم 1 - 3159) مرت ل 

بملغرب.
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.17255

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 15 ماي 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
مجدوعه  ما  هبة  على  بملصامقة 
بجتداع ة  حصة   (599(  ديدائة 
حصة   (599( أصل  ديدائة  من 
لأسدال  ملجدوع  بملدثلة  بجتداع ة 
بلشركة، تدت من طرف بلي د عبد 
بملج د بيت بن طالب لفائدة كل من 
ولديه بلي د زكرياء بيت بن طالب بدا 
مجدوعه ثالثدائة و دية وسبعون 
فئة  من  بجتداع ة  حصة   (375(
مائة )199) ملهم لكل حصة وبلي د 
سل دان بيت بن طالب بدا مجدوعه 
مائة و دية وعشرون )125) حصة 
بجتداع ة من فئة مائة )199) ملهم 

لكل حصة.
على  ينص  بلذي   :2 لقم  قربل 
بملصامقة  تدت  للهبه  نت جة  مايلي: 
على تحويل بلشكل بلقانوني للشركة 
من شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 
شركة  إلى  بلوح د  بلشريك  ذبت 
متعدمة  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 

بلشركاء.

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
للشركة  بلقانوني  بملتصرف  تخويل 
بيت بن طالب، مغربي  بلي د زكرياء 
بلقاطن  بألهل ة،  كامل  بلجني ة، 
شالع حين  بلهناء،  تجزئة  بدرت ل، 
صالح ة بلتوق ع   ،33 لقم  بلد  ل، 

باسم بلشركة.
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
بألسا�صي  بلقانون  على  بملصامقة 

بلتعديلي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بلشكل بلقانوني
بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

مياهدات بلشركاء
بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

لأسدال بلشركة وتوزيع بلحصص
بند لقم 15: بلذي ينص على مايلي: 
تع ين بملتصرفين، بملدة وبلصالح ات
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
26 غشت  بالبتدبئ ة بتطوبن  بتاليخ 

2929 تحت لقم 2385.

16I

tensiftconsultant

 NIDALEC DE TRAVAUX
 D’ÉLECTRIFICATION ET

CONSTRUCTION
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تع ين ميي9 جديد للشركة

tensiftconsultant
بملكتب 2 عدالة بلطنطاوي زنقة 
بلصناعة ، 46999، آسفي بملغرب

 NIDALEC DE TRAVAUX

 D’ÉLECTRIFICATION ET
CONSTRUCTION  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي طريق 

بلوطن ة لقم 1 سبت كزولة بسفي - 
46999 بسفي بملغرب.

تع ين ميي9 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.8867

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

2929 تم تع ين  97 يول وز  بملؤلخ في 

بلي د)ة)  للشركة  جديد  ميي9 

نفضال بسداع ل كديي9 وح د

تبعا إلقالة ميي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

يول وز   13 بتاليخ  بالبتدبئ ة بآسفي  

2929 تحت لقم 538.

17I

CABINET AIT BELHOUCINE

STE NEROL’M
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

توس ع نشاط بلشركة 

CABINET AIT BELHOUCINE

 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3

 AMERCHICH MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE NEROL’M شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بالجتداعي لقم 3 

كتب ة بمرشيش مربكش - 49999 

مربكش بملغرب.

توس ع نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.3(825

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تدت   2929 غشت   28 في  بملؤلخ 

نشاط  إلى  بلتال ة  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :

بلخام  بملوبم  بستي9بم 

بلتجد ل ة  بملنتجات  لتصن ع 

وبستي9بم  وبلبالبفالماس وت ك 

بملنتجات وبملوبم أو بملوبم بلتجد ل ة 

شبه بلنهائ ة أو شبه بلنهائ ة بملتعلقة 

بنشاط ميتحضربت بلتجد ل.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

نون 9   92 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 7296.

18I
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AFIDACOM

SOMARTCO SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

AFIDACOM

7 و 17 تجزئة الس كون بألطلس 

طريق صفرو ، 39999، فاس بملغرب

SOMARTCO SARL AU شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

بلكربمة 16 زنقة ل دا بلزهو1 فاس - 

39999 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64417

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   23

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SOMARTCO SARL AU

بالشغال    : غرض بلشركة بإيجاز 

وبلطالء  بلنجالة  من  بملختلفة 

وبلتجص ص.

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلكربمة 16 زنقة ل دا بلزهو1 فاس - 

39999 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 MOHAMED بلي د 

BOUYADOU :  1.999 حصة بق دة 

199.999 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

 MOHAMED بلي د 
شالع  عنوبنه)ب)   BOUYADOU
1فاس  16 زنقة ل دا بلزهول  بلكربمة 

39999 فاس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
 MOHAMED بلي د 
شالع  عنوبنه)ب)   BOUYADOU
1فاس  16 زنقة ل دا بلزهول  بلكربمة 

39999 فاس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 9   21 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2815.

1(I

cabinet comptable aziz

FUSION FOOD
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 بلعهد بلجديد ببن بمي ك 

، 29459، بلدبلبلب ضاء بملغرب
FUSION FOOD شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 
إقامة الكولنيش لقم 2 شقة 1 
زنقة لكربكة بولكون - 29949 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
47879(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   91
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.FUSION FOOD

سناك   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
ومطعم.

إقامة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
الكولنيش لقم 2 شقة 1 زنقة لكربكة 
بلدبلبلب ضاء   29949  - بولكون 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د محدد بناني زياتني :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
زياتني  بناني  محدد  بلي د 
عنوبنه)ب) إقامة كالمن ب تش ف ال لقم 
بلدبلبلب ضاء   27223 مبلاوعزة   22

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
زياتني  بناني  محدد  بلي د 
عنوبنه)ب) إقامة كالمن ب تش ف ال لقم 
بلدبلبلب ضاء   27223 مبلاوعزة   22

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 95 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 2))26.
29I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

Oujda. 48
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
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°2
، 60000، OUJDA MAROC

Oujda. 48 شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي وجدة، 
عدالة ليان بلرقم 18، زبوية شالع بن 
عبدهللا و زنقة ببن  لدون، بلشقة 
لقم )1، بلطابق بلخامس. - 69999 

وجدة بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
35(1(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   15
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 Oujda. : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.48
تشغ ل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مقهى.
وجدة،   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
عدالة ليان بلرقم 18، زبوية شالع بن 
بلشقة  عبدهللا و زنقة ببن  لدون، 
 69999  - )1، بلطابق بلخامس.  لقم 

وجدة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بلصغي9  حين  بلي د 
بملنال  حدبئق  بقامة  طانطان  شالع 
بولكون   2 شقة   1 طابق   4 مد ل 
بلب ضاء  بلدبل   69999 بلب ضاء. 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلصغي9  حين  بلي د 
بملنال  حدبئق  بقامة  طانطان  شالع 
بولكون   2 شقة   1 طابق   4 مد ل 
بلب ضاء  بلدبل   69999 بلب ضاء. 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   93 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2514.

21I
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KAHWA DISTRIBUTION

KAHWA DISTRIBUTION
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

KAHWA DISTRIBUTION

14 زنقة لوسي9ن بقامة لط فة 

طابق 1مكتب لقم 3 ، 29369، 

بلدبلبلب ضاء بملغرب

KAHWA DISTRIBUTION  شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي  14, زنقة 

لوسي9ن إقامة لط فة طابق 1 مكتب 

لقم 3 - 29369 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

475(75

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   17

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. KAHWA DISTRIBUTION

تيويق   •  : غرض بلشركة بإيجاز 

بملنتجات بلزلبع ة.

بلقهوة  وتوزيع  وا ع  شربء   •

وبملنتجات بلغذبئ ة بلزلبع ة ،

أي عدل أو   ، أي عدل ة أو نهج   •

نص حة تتعلق بدختلف بملجاالت.

عنوبن بملقر بالجتداعي :  14, زنقة 

لوسي9ن إقامة لط فة طابق 1 مكتب 

لقم 3 - 29369 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

عبد  بن  سناء  فاطدة  بلي دة 
 199 1.999 حصة بق دة    : بلخالق  

ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عبد  بن  سناء  فاطدة  بلي دة 
تاون  كرين  كازب  عنوبنه)ب)  بلخالق  
بوسكولة  بملدينة بلخضربء   41 ف ال 

27182 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عبد  بن  سناء  فاطدة  بلي دة 
تاون  كرين  كازب  عنوبنه)ب)  بلخالق  
بوسكولة  بملدينة بلخضربء   41 ف ال 

27182 بلدبلبلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 - بتاليخ  بلب ضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم 759982.
22I

KHM CONSULTING

HASH BY  HANNA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  بيت  باعدربن بملدر ب 

بلطابق بالول  بلرقم 196 تقاطع 
شالع محدد بلخامس و بملقاومة ، 

29959، بلدبل بلب ضاء بملغرب
HASH BY  HANNA شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د)في طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 19 عين 

عومة بقامة بلرح وي - 12199 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.363653
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تقرل   2929 أكتوار   15 في  بملؤلخ 
ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 
  HASH BY بلوح د  بلشريك  ذبت 
 19.999 لأسدالها  مبلغ    HANNA
 19 بإلجتداعي  ملهم وعنوبن مقرها 
 12199  - عين عومة بقامة بلرح وي 

 : ل  نت جة  بملغرب  بلب ضاء  بلدبل 
بنعدبم بلنشاط .

عين   19 و حدم مقر بلتصف ة ب 
عومة بقامة بلرح وي - 12199 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب. 
و عين:

بلي د)ة) هناء  بوع ام و عنوبنه)ب) 
 29999  3 ش  بلزيربوي  شالع   268
)ة)  كدصفي  بملغرب  بلب ضاء  بلدبل 

للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754936.

23I

AL ASSASSE AFFAIRES

 UNIVERS
 DEVELOPPEMENT

AGRICOLE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
بلشقة 5 أ بلعدالة 15 بلطابق بلثاني 
زنقة سبو بملدينة بلجديدة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،59999
 UNIVERS DEVELOPPEMENT
AGRICOLE شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بيت 

يوسف بولحو مجاط  - 59989 
مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
51171

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   97
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 UNIVERS DEVELOPPEMENT

.AGRICOLE

غرض بلشركة بإيجاز : بملتاجرة في 

جد ع بالل ات بلفالح ة

بالشغال بملختلفة.

بيت   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 59989  - مجاط   بولحو  يوسف 

مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د أنس بناني :  1.999 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د أنس بناني عنوبنه)ب) إقامة 

هالون  زنقة   11 شقة   3 بلنخ ل 

بلرش د م.ج 59999 مكناس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د أنس بناني عنوبنه)ب) إقامة 

هالون  زنقة   11 شقة   3 بلنخ ل 

بلرش د م.ج 59999 مكناس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   92 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3534.

25I

ف دسيي9 بيدة شركة مبت بمليؤول ة بملحدومة مبت 

بلشريك بلوح د

كافي الروز دو بوسكورة
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

ف دسيي9 بيدة شركة مبت 

بمليؤول ة بملحدومة مبت

 بلشريك بلوح د
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تجزئة عثدان زنقة 12 لقم 37-)3 

عين بلشق بلدبل بلب ضاء ، 29479، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

كافي اللوز مو بوسكولة شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلطابق 

بليفلي إقامة ميال بألمان بلوك 3 

لقم 4 إزمهال 2 بوسكولة - 27182 

بلدبل بلب ضاء  بملغرب.

حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.36857(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تقرل   2929 يول وز   15 في  بملؤلخ 

ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 

كافي اللوز مو  بلوح د  بلشريك  ذبت 

 199.999 مبلغ لأسدالها  بوسكولة  

بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن  ملهم 

بألمان  ميال  إقامة  بليفلي  بلطابق 

 - بوسكولة   2 إزمهال   4 لقم   3 بلوك 

27182 بلدبل بلب ضاء  بملغرب نت جة 

ل : ظروف بقتصامية.

و حدم مقر بلتصف ة ب بلطابق 

بليفلي إقامة ميال بألمان بلوك 3 لقم 

4 إزمهال 2 بوسكولة - 27182 بلدبل 

بلب ضاء  بملغرب. 

و عين:

و  بلهالوي  سع د     بلي د)ة) 

زنقة   1 عثدان  تجزئة  عنوبنه)ب) 

 29479 بلشق  عين   74 لقم   12

)ة)  بملغرب كدصفي  بلب ضاء   بلدبل 

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 21 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

يول وز 2929 تحت لقم )74946.

26I

WAROD CONTA SARL

FACIMAR SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

WAROD CONTA SARL
34 شالع بملدلكة بلعرا ة بليعومية 
قطعة لقم 58 بلطابق بلثاني لقم 96 
طنجة ، TANGER ،(9999 بملغرب

FACIMAR SARL شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 34 شالع 
بملدلكة بلعرا ة بليعومية لقم 58 
بلطابق بلثاني لقم 96 - 9999) 

طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19(991
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   94
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.FACIMAR SARL
إمبلة   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بألعدال بملتعدمة بلتقن ة وبملربفق 
بلخدمات  متعدمة،  -  دمات 
تتعلق بالعدل بملنزلي، وتنظ ف جد ع 
وبلوحدبت  وبملياكن،  أنوبع بملباني، 

بليكن ة، وبملباني بلصناع ة. 
- تنظ ف نوبفذ وبجهات بملباني. 

- بلحربسة وبملربقبة. 
وص انة  تطوير  إعامة  أعدال   -
أو  بلعامة  أو  بلخاصة  بلحدبئق 

بليكن ة.
- إمبلة بلض افة وبلفعال ات. 

34 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 
 58 لقم  بليعومية  بلعرا ة  بملدلكة 
 (9999  -  96 لقم  بلثاني  بلطابق 

طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلعدالي  لش د  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلعدالي  لش د  بلي د 

 13 بقامة بلضحى فال فلولي عدالة 

لقم 13 طنجة 9999) طنجة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلعدالي  لش د  بلي د 

 13 بقامة بلضحى فال فلولي عدالة 

لقم 13 طنجة 9999) طنجة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوار   29 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

2929 تحت لقم 19)234.

27I

cabinet comptable aziz

BAYT LIGHT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 بلعهد بلجديد ببن بمي ك 

، 29459، بلدبلبلب ضاء بملغرب

BAYT LIGHT شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي  تجزئة 

مبل بلفضل لقم 126 متجر لقم 1 

ت ط مل ل - 649)2 بلدبلبلب ضاء  

بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.38421(

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تم   2929 شتن 9   25 في  بملؤلخ 

قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 

»99.999) ملهم» أي من «199.999 

عن  ملهم»   1.999.999» إلى  ملهم» 
ميون  مع  مقاصة  إجربء    : طريق 

بلشركة بملحدمة بملقدبل و بمليتحقة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 12 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 67)27.

28I

CABINET BENHASSAN SARL AU

MABET PRO
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

ملب  الد زنقة 43 لقم 5 ق.ج ، 

29449، بلدبلبلب ضاء بملغرب

MABET PRO   شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 332 

شالع ببربه م بلرومبني بلطابق 

بلثاني لقم 12 بملعاليف  - 29339 

بلب ضاء  بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

474(61

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   95

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.  MABET PRO

مكتب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلدلبسات بلفن ة في بلهندسة بملدن ة.
عنوبن بملقر بالجتداعي : لقم 332 

شالع ببربه م بلرومبني بلطابق بلثاني 
لقم 12 بملعاليف  - 29339 بلب ضاء  

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
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 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

199 حصة    : بلي د بوبلي معام 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  معام  بوبلي  بلي د 

عدالة  بسداع ل  موالي  ميال  بقامة 
 2(4(9 مديونة    7 مج سك  لقم    4

بلب ضاء بملغرب .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  معام  بوبلي  بلي د 

عدالة  بسداع ل  موالي  ميال  بقامة 
 2(4(9 مديونة    7 مج سك  لقم    4

بلب ضاء  بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 97 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم -.

2(I

prism conseils

شركة  مجدوعةبش 2 بي

STE GROUP H2B SARL 
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

prism conseils

 rue abou el hassan lmarini

 résidence amira 2 appt 25 ،

50000، meknès maroc

 ste group شركة  مجدوعةبش 2 بي

h2b sarl شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي محل 
1بقامة  18زك ط الهاي م ج  

مكناس 59999 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

513(1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   19

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
شركة    : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 
 ste group h2b بي   2 مجدوعةبش 

.sarl
منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعقالي
بعدال  متنوعة)مقاول)

موبم بلبناء)تاجر بالتجزيئ).
محل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
1بقامة  18زك ط الهاي م ج  مكناس 

59999 مكناس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 339   : بالنصالي  بلبشي9  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 339   : مزيان  هشام  بلشركة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 349   : بالنصالي  حدزة  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د بلبشي9 بالنصالي عنوبنه)ب)  
والل  بيت   29 لقم   1 بملنزه  لياض 

مكناس 59999 مكناس بملغرب.
عنوبنه)ب)  مزيان  هشام  بلي د 
زنقة عبد هللا بن بلزاي9 لقم21  م ج 

مكناس 59999 مكناس بملغرب.
بلي د حدزة بالنصالي عنوبنه)ب) 
بملنزه  132حي  لقم  بكاس اس  زنقة 

مكناس 59999 مكناس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  مزيان  هشام  بلي د 
زنقة عبد هللا بن بلزاي9 لقم21  م ج 

مكناس 59999 مكناس بملغرب
بلي د بلبشي9 بالنصالي عنوبنه)ب) 
والل  بيت   29 لقم   1 بملنزه  لياض 

مكناس 59999 مكناس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6)37.
31I

CABINET AIT BELHOUCINE

NEROLI›M
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

CABINET AIT BELHOUCINE

 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3

 AMERCHICH MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

NEROLI›M شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 3 

كتب ة بمرشيش مربكش لقم 3 كتب ة 

بمرشيش مربكش 49999 مربكش 

بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.3(825

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تم   2929 أكتوار   16 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 

 19.999» أي من  ملهم»   499.999«

عن  ملهم»   419.999» إلى  ملهم» 

إمماج بحت اطي أو ألااح أو    : طريق 

عالوبت إصدبل في لأس بملال.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   9( بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم )747.

32I

ANB STORE

ANB STORE SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

ANB STORE

15 شالع بالبطال شقة 4 بكدبل ، 

Rabat MAROC ،19999

ANB STORE SARL شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 15 شالع 

بالبطال شقة 4 بكدبل  19999 

بلرااط بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1475(1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   12

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 ANB  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.STORE SARL

بستي9بم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وتصدير

- شربء وإعامة ب ع وتيويق جد ع 

أصناف وملحقات بلهوبتف بملحدولة

بلغ ال  قطع  جد ع  تيويق   -

باللكت9ون ة

- بلوساطة بلتجالية.

15 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

 19999 بكدبل    4 شقة  بالبطال 

بلرااط بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : إمليس  عزوزي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د ياسر بخاطش :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 599  : إمليس  عزوزي  بلي د 

بق دة 59.999 ملهم.

بلي د ياسر بخاطش : 599 بق دة 

59.999 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  إمليس  عزوزي  بلي د 
) زنقة بملرج شقة 6 حيان  19999 

بلرااط بملغرب.

عنوبنه)ب)  بخاطش  ياسر  بلي د 
سد ة  بقامة  بلبوزيري  بوالم  زنقة 

بلرااط   19999 ماب ال   13 شقة   2

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
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عنوبنه)ب)  إمليس  عزوزي  بلي د 

) زنقة بملرج شقة 6 حيان  19999 

بلرااط بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم )19856.

34I

Consultation internationale  6870  

ARWA PRODUCTION
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

حل شركة

  Consultation internationale

6879

شالع محدد بلخامس فضاء سيرى 

بلطابق 19 لقم 355 ، 29199، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

ARWA PRODUCTION شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 355 شالع 

محدد بلخامس بسباص يوسرة 

بلطابق 19 - 29999 بلدبل بلب صاء 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.2(8797

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل   2929 أكتوار   22 في  بملؤلخ 

ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 

 ARWA بلوح د  بلشريك  ذبت 

لأسدالها  مبلغ    PRODUCTION

مقرها  وعنوبن  ملهم   19.999

بإلجتداعي 355 شالع محدد بلخامس 

بسباص يوسرة بلطابق 19 - 29999 

بلدبل بلب صاء بملغرب نت جة ل : عدم 

تحق ق بلهدف بالجتداعي.

 355 ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

شالع محدد بلخامس بسباص يوسرة 

بلدبل بلب صاء   29999  -  19 بلطابق 

بملغرب. 

و عين:
و  بنعك دب  نهام   بلي د)ة) 
 31 لقم  شدا  بالم  تجزئة  عنوبنه)ب) 
بملغرب  بلب ضاء   29299 باللفا 

كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 19 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753446.

35I

CABINET RAMI EXPERTISE

 AYOUMANE CHALLENGE
SARL A.U

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

لفع لأسدال بلشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 AYOUMANE CHALLENGE SARL
A.U شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 2 
بملحل 18 شالع ببن لشد فضاء 
بإليدان - 39999 فاس  بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.56515
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم   2929 أكتوار   27 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
»199.999 ملهم» أي من «199.999 
عن  ملهم»   299.999» إلى  ملهم» 
ميون  مع  مقاصة  إجربء    : طريق 
بلشركة بملحدمة بملقدبل و بمليتحقة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   13 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 1)39.

36I

OLD MEDINA DETROIT SARL AU 

 OLD MEDINA DETROIT
SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

 OLD MEDINA DETROIT SARL
AU

 Dar Al Baroud, Abou Hashim,
 n°10,Tanger Dar Al Baroud,

 Abou Hashim, n°10,Tanger، 90،
Tanger MAROC

 OLD MEDINA DETROIT SARL
AU شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي مبل بلبالوم 

، ببو هاشم ،لقم 19 ، طنجة  - 
9.999) طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
19(931

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   24
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 OLD  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.MEDINA DETROIT SARL AU
-1 جد ع   : غرض بلشركة بإيجاز 
عدل ات بالنعاش بلعقالي و صوصا 
و  بمللك ات  بأللب�صي,  جد ع  شربء 
بستغاللها في تنف ذ عدل ات بلته ئة, 
وبيضا     . قبل ب عها  بلتجزئة و بلبناء 
بلعقالبت  جد ع  بناء  و  ب ع  شربء، 
بملخصصة لإلستعدال بليكني، بملنهي 

أو بلتجالي.                                
بملطاعم  تييي9  و  بنشاء   2-
وبيضا  بلت9ف ه  وفضاءبت  وبملقاهي 
بلتنش ط بلي احي وتي ي9 بملوسيات 
بلفندق ة وبلتجالية با تالف بنوبعها 
وتيويق  وتصدير  -3بستي9بم 

وبالل ات  وبملنتوجات  بملوبم  جد ع 

وبيضا جد ع بملوبم بالول ة وبملصنعة 

بمليدوح بها طبقا للقوبنين بلجالي بها 

بلعدل .

بلعدل ات  جد ع  عامة  بصفة  و 

غي9  أو  مباشرة  بصفة  بملرتبطة 

مباشرة بإحدى بألنشطة بملشال إليها 

آنفا بلتي من شأنها تيه ل، تدع م و 

تند ة نشاط بلشركة و أيضا جد ع 

بملباشرة أو غي9 بملباشرة  بملياهدات 

هدف  ذبت  مؤسيات  في  كانت  أيا 

مداثل..

مبل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلبالوم ، ببو هاشم ،لقم 19 ، طنجة  

- 9.999) طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 MOHAMMAD بلي د 

حصة   HUSSEIN BAZZI :  199

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

 MOHAMMAD بلي د 

États- HUSSEIN BAZZI عنوبنه)ب) 

 Unis, 4653 Sashabaw Road,

 Waterford, Township,  48329

.Michigan  États-Unis

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

 MOHAMMAD بلي د 

États- HUSSEIN BAZZI عنوبنه)ب) 

 Unis, 4653 Sashabaw Road,

 Waterford, Township,  48329

Michigan  États-Unis

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوار   29 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

.M192929(729( 2929 تحت لقم

37I
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UNION BEST SOLUTIONS

FUSION THERAPIES
إعالن متعدم بلقربلبت

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000

مربكش بملغرب

FUSION THERAPIES «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: بقامة 

جليز شقة لقم 26 بلطابق 5 بلوك ب 

طريق تالكة جليز  - 49999 مربكش 

بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.((691

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 39 شتن 9 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تفويت 599 حصة من طرف بلي دة 

بلي دة  لفائدة  وزبني  حيني  سهام 

 وبنة بومنيت

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تع ين بلي دة  وبنة بومنيت ميي9ة 

تبعا إلقالة بلي دة  وح دة للشركة 

سهام حيني وزبني

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي:  

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة من 

«شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة» إلى 

«شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د»

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

بلحصص

بند لقم 8: بلذي ينص على مايلي: 

تخص ص لأس بملال

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   19 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117961.

38I

CABINET AIT BELHOUCINE

LES HAUTS D›ASSOUFID
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تع ين ميي9 جديد للشركة

CABINET AIT BELHOUCINE

 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3

 AMERCHICH MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

LES HAUTS D›ASSOUFID  شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 3 

جامعة بن يوسف بمرشيش مربكش 
لقم 3 جامعة بن يوسف بمرشيش 

مربكش 49999 مربكش بملغرب.

تع ين ميي9 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.78413

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم تع ين   291( أبريل   12 بملؤلخ في 

بيت  بلي د)ة)  للشركة  ميي9 جديد 

بلحيين هشام  كديي9 وح د

تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   93 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم )728.

3(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

IRAM CAR
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شالع موليتان ا صندوق بل 9يد 

)269 ، 49999، مربكش بملغرب

IRAM CAR شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

بلحي بلشتوي زنقة ببواكر بلصديق 

إقامة جوهرة بالطلس شقة لقم ج 

6 بلطابق بليفلي - 49999 مربكش 

بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.63847

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 22 أكتوار 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
ببواكر  زنقة  بلشتوي  بلحي  «شالع 
بلصديق إقامة جوهرة بالطلس شقة 
 49999  - بلطابق بليفلي   6 لقم ج 
 69 «شقة لقم  إلى  مربكش بملغرب» 
إقامة  بملقاومة  زنقة  بلثالث  بلطابق 
مربكش    49999  - بلجد ل   بملنظر 

بملغرب».
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   12 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 4)1171.
49I

STE ANGLE DE GESTION SARL

LUXURY
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شالع أحدد بلحريزي تجزئة 

بلتديداني لقم 6 بقامة باليس- أ 
تطوبن ، 3999)، تطوبن بملغرب
LUXURY شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

بشب ل ة زنقة 3 طوببل سفلى تطوبن 
- 3999) تطوبن بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
28933

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.LUXURY
مركز   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلتجد ل.
شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بشب ل ة زنقة 3 طوببل سفلى تطوبن 

- 3999) تطوبن بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 349   : شهبوني  عفاف  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 339   : شهبوني  بكربم  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د عدام شهبوني :  339 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي دة بكربم شهبوني عنوبنه)ب) 

بلوك  أ   بزهال  بقامة  ببريل  شالع) 

 (3999 تطوبن    6 شقة   2 طبق  أ 

تطوبن بملغرب.

عنوبنه)ب)  شهبوني  عدام  بلي د 

 1 لقم  زنقة  لوم  محددية  شالع 

تطوبن   (3999 تطوبن   2 مصلى 

بملغرب.

بلي دة عفاف شهبوني عنوبنه)ب) 

 1 لقم  زنقة  لوم  محددية  شالع 

تطوبن   (3999 تطوبن   2 مصلى 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي دة عفاف شهبوني عنوبنه)ب) 

 1 لقم  زنقة  لوم  محددية  شالع 

تطوبن   (3999 تطوبن   2 مصلى 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 48)5.

41I

cabinet comptable aziz

BOUCHERIE YASMINA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
قفل بلتصف ة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 بلعهد بلجديد ببن بمي ك 

، 29459، بلدبلبلب ضاء بملغرب

 BOUCHERIE YASMINA
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شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : 59 
زنقة )4  حي سيد نة عين  بلشق - 

29469 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.1(8(71

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تقرل حل   2929 يناير   31 بملؤلخ في 
شركة   BOUCHERIE YASMINA
ذبت ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
 199.999 لأسدالها  مبلغ  بلوح د 
 59 بإلجتداعي  ملهم وعنوبن مقرها 
 - بلشق  حي سيد نة عين     4( زنقة 
بملغرب نت جة  بلدبلبلب ضاء   29469

لحل بلشركة.
و عين:

و  بلحكمي  نجاة   بلي د)ة) 
سيد نة  حي   111 زنقة   3 عنوبنه)ب) 
بلدبلبلب ضاء   29469 بلشق  عين  

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 
زنقة   59 وفي   2929 يناير   31 بتاليخ 
)4  حي سيد نة عين  بلشق - 29469 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 28123.
42I

 BUREAU OULD EL HAJ DES SERVICES

 ADMINISTRATIFS ET IMMOBILIERS ET

DÉVELOPPEMENTS DES PROJETS

PARA CENTRE RAHBA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

 BUREAU OULD EL HAJ DES
 SERVICES ADMINISTRATIFS

 ET IMMOBILIERS ET
 DÉVELOPPEMENTS DES

PROJETS
حي أم ملحال ص ب 1) بوجدول ، 

71999، بوجدول بملغرب
PARA CENTRE RAHBA  شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي اللة 

مريم 92 لقم 63 بوجدول  - 71999 

بوجدول بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

3348(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   97

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 PARA  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

. CENTRE RAHBA

ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملوبم  وتوزيع  وإستي9بم  وتصدير 

وشبه  بلطب ة  وبألجهزة  وبملعدبت 

بلطب ة - ب ع بملكدالت بلغذبئ ة .

حي اللة   : عنوبن بملقر بالجتداعي 
 71999  - 63 بوجدول   92 لقم  مريم 

بوجدول بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د حد د ببرمبن  :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د مبالك لكريك :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  ببرمبن   حد د  بلي د 
93 شالع بال فريج بوجدول   حي بلخي9 

71999 بوجدول بملغرب .

عنوبنه)ب)  لكريك   مبالك  بلي د 

 71999 بوجدول   سك نة  اللة  حي 

بوجدول  بملغرب .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  ببرمبن   حد د  بلي د 
93 شالع بال فريج بوجدول   حي بلخي9 

71999 بوجدول بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالع ون  بتاليخ 29 أكتوار 

2929 تحت لقم 2511.

43I

HDMM PROMOTION

ح د م م  بروموسيون
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

HDMM PROMOTION
 JAMILA 5 RUE 171 N° 115 CD ،
20440، CASABLANCA MAROC
ح م م م  بروموس ون شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 332 شالع 
ببربه م بلرومبني بلطابق 2 لقم 12 - 

29339 بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
476535

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   16
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
: ح م م  بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

م  بروموس ون.
منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي .
 332  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
شالع ببربه م بلرومبني بلطابق 2 لقم 

12 - 29339 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  محدد حضري  بلي د 

332 شالع ببره م بلرومبني بلطابق 2 
لقم 12 29449 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)   محدد حضري  بلي د 

332 شالع ببره م بلرومبني بلطابق 2 
لقم 12 29449 بلدبلبلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 21 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 759738.

44I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

SOCIETE BNTP
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق بل 9يد 319 بلرئيي ة 

بلرش دية ، 52999، بلرش دية 

بملغرب

SOCIETE BNTP شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 625 

بلوك 19 عين بلعاطي  - 52999 

بلرش دية بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.728(

بلشريك  قربل  بدقت�صى 

 2929 نون 9   12 في  بملؤلخ  بلوح د 

بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع  تم 

أي  ملهم»   6.999.999» قدله 

إلى  ملهم»   6.999.999» من 

  : طريق  عن  ملهم»   12.999.999«

تقديم حصص نقدية أو ع ن ة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالرش دية  بتاليخ 16 نون 9 

2929 تحت لقم 337.

45I
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JBE PARTNERS

تروكس مروك
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

JBE PARTNERS
 14RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 47
TANGER ،90000 ، بملغرب

تروكس مروك شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بملنطقة 
بلحرة للتصدير بلفرع لقم 1 بلوك 
لقم )6 طنجة - 9999) طنجة 

بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(((87

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تم   2929 أكتوار   21 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
من  أي  ملهم»   21.399.999«
»532.599 ملهم» إلى «21.832.599 
تحويل سندبت    : عن طريق  ملهم» 

بلقرض.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   13 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235695.

47I

SAFIGEC

STE YOU  &EYE OPTICAL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

SAFIGEC
 RUE IBN TAYMIA IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES MAROC
STE YOU  &EYE OPTICAL شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي عدالة 12 
شقة 6 بقامة بالندلس جبال بلتغات 

1  - 39999 فاس بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.6946(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   2929 مالس   12 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
تفويت بلي د )ة) هشام  لفاوي 

من  بجتداع ة  حصة   79 حيني 

)ة)  بلي د  199 حصة لفائدة   أصل 

مالس   12 بتاليخ  بلحدبم  بلدين  عز 

.2929

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

نون 9   13 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3193/929.

48I

ouatik auditing

NICEMEDIC
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

ouatik auditing

 RDC N 40 RUE 145 AIN

 CHOCK ، 20470، casablanca

maroc

NICEMEDIC شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 61 شالع 

الال ياقوت أنجل مصطفى بملعاني 

بلطابق بلثاني لقم 62 - 29569 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489937

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   93

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.NICEMEDIC

غرض بلشركة بإيجاز : - بستي9بم، 

ب ع، توزيع، إصالح و ص انة بملعدبت 

بلطب ة.

61 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 
بملعاني  مصطفى  أنجل  ياقوت  الال 
بلطابق بلثاني لقم 62 - 29569 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

100.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:
أوبب  بملصطفى  موالي  بلي د 
بق دة  حصة   800,00   : بإلملي�صي 

100,00 ملهم للحصة .
بلي دة وفاء بلحجو�صي :  200,00 
حصة بق دة 100,00 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
أوبب  بملصطفى  موالي  بلي د 
1 لقم  بإلملي�صي عنوبنه)ب) حي بإلنالة 
15 عين بلشق  29479 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
بلي دة وفاء بلحجو�صي عنوبنه)ب) 
)1 بلحي بملحددي  زنقة بلجوالن لقم 

79999 بلع ون بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
أوبب  بملصطفى  موالي  بلي د 
1 لقم  بإلملي�صي عنوبنه)ب) حي بإلنالة 
15 عين بلشق  29479 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
بلي دة وفاء بلحجو�صي عنوبنه)ب) 
)1 بلحي بملحددي  زنقة بلجوالن لقم 

79999 بلع ون بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم )75423.
4(I

COFISCOM

HAIL IMPORT EXPORT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

HAIL IMPORT EXPORT شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة)في طول 

بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 

بملوحدين لقم 8 حي بوكربع - 63399 

بركان بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1881

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تقرل حل   2929 نون 9   19 بملؤلخ في 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

مبلغ    HAIL IMPORT EXPORT

مقرها  وعنوبن  ملهم   (( لأسدالها 

حي   8 بإلجتداعي زنقة بملوحدين لقم 

بوكربع - 63399 بركان بملغرب نت جة 

ل : بالزمة بالقتصامية.

زنقة  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

بملوحدين لقم 8 حي بوكربع - 63399 

بركان بملغرب. 

و عين:

و  صدوقي  بلحيين   بلي د)ة) 
بملوحدين  زنقة    2 لقم  عنوبنه)ب) 

بملغرب  بركان   63399 بوكربع  حي 

كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   13 بتاليخ  ب 9كان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 469/2929.

59I

cabinet comptable aziz

PACK & PACK
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 بلعهد بلجديد ببن بمي ك 

، 29459، بلدبلبلب ضاء بملغرب

PACK & PACK شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
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وعنوبن مقرها بإلجتداعي 

إقامة الكولنيش لقم 2 شقة 1 
زنقة لكربكة بولكون - 29949 

بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

4786((

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   91

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 PACK  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.& PACK

ب ع شربء   : غرض بلشركة بإيجاز 

وتصن ع بلتغل ف.

إقامة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
الكولنيش لقم 2 شقة 1 زنقة لكربكة 

بلدبلبلب ضاء   29949  - بولكون 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د محدد بناني زياتني :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

زياتني  بناني  محدد  بلي د 

ب تش  كالمن  إقامة  عنوبنه)ب)  

 27223 مبلاوعزة   22 لقم  ف ال 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

زياتني  بناني  محدد  بلي د 

ب تش  كالمن  إقامة  عنوبنه)ب)  

 27223 مبلاوعزة   22 لقم  ف ال 

بلدبلبلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 95 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 87)26.

51I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

ALEXCALL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 19
 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
ALEXCALL شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 6) شالع 
بنفا طابق لقم ) بلشقة لقم 1) 

بقامة بلرا ع بنفا - - بلدبل بلب ضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
47(65(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   16
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ALEXCALL
تشغ ل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مربكز بالتصال بلهاتف ة.
6) شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 
 (1 لقم  بلشقة   ( لقم  طابق  بنفا 
بلب ضاء  بلدبل   -  - بنفا  بلرا ع  بقامة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 75.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
 2.475   : بلي د حين بلصنهاجي 

حصة بق دة 19 ملهم للحصة .

 2.559   : بلصنهاجي  مني9  بلي د 
حصة بق دة 19 ملهم للحصة .

 2.473   : بلبحري  بوعزة  بلي د 
حصة بق دة 19 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د حين بلصنهاجي عنوبنه)ب) 
عين بلشفاء 1 شالع بلفدبء لقم 9)8 

- بلدبل بلب ضاء بملغرب.
عنوبنه)ب)  بلصنهاجي  مني9  بلي د 
زنقة جبل بلزلوقي بقامة س ال سكوبل 
عدالة و شقة 12 حي بليالم  - بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
عنوبنه)ب)  بلبحري  بوعزة  بلي د 
لقم 22 بلولوم طابق 1 شقة 4 - بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د حين بلصنهاجي عنوبنه)ب) 
عين بلشفاء 1 شالع بلفدبء لقم 9)8 

- بلدبل بلب ضاء بملغرب
عنوبنه)ب)  بلبحري  بوعزة  بلي د 
لقم 22 بلولوم طابق 1 شقة 4 - بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 12 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753865.
52I

espace finance

 ARAB أرب سيغفيس املغرب
SERVICE MAROC

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
حل شركة

espace finance
294 شالع إم ل زوال إقامة بلكرم 

لقم 2 بلدبل بلب ضاء، 29399، بلدبل 
maroc بلب ضاء

 ARAB ألب س غفيس بملغرب
SERVICE MAROC شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة)في طول 
بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 27 زنقة 
بابوم بلطابق بلثاني زبوية شالع 
محدد بلخامس - 29259 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.185393
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
2917 تقرل حل  12 شتن 9  بملؤلخ في 
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة ألب 
 ARAB SERVICE بملغرب  س غفيس 
 599.999 مبلغ لأسدالها    MAROC
بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن  ملهم 
زبوية  بلثاني  بلطابق  بابوم  زنقة   27
 29259  - بلخامس  محدد  شالع 
بلدبل بلب ضاء بملغرب نت جة ل : قربل 

بلشركاء.
زنقة   27 و حدم مقر بلتصف ة ب 
شالع  زبوية  بلثاني  بلطابق  بابوم 
محدد بلخامس بملغرب 29259 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب. 
و عين:

و  إمبلحاج  سع دة     بلي د)ة) 
عنوبنه)ب) 43 زنقة أيت أولير لقم 31 
29359 بلدبل  بولكون بلدبل بلب ضاء 
بلب ضاء بملغرب كدصفي )ة) للشركة.
بلحدوم  بإلقتضاء  وعند   
بملخولة  بلصالح ات  على  بملفروضة 
تبل غ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 
بلعقوم و بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة 
زنقة بابوم بلطابق بلثاني زبوية   27  :

شالع محدد بلخامس
بلدبل بلب ضاء

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 12 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 
أكتوار 2917 تحت لقم 99646163.

53I

MOORISH

 SOCIETE L’OCEON DE
DISTRIBUTION

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د
تفويت حصص

MOORISH
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
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 SOCIETE L’OCEON DE

DISTRIBUTION شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة سد ة 

عدالة لقم 82 شقة 16 بلطابق 4  - 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.49322(

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تدت   2929 أكتوار   22 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

بملج د  عبد  )ة)  بلي د  تفويت 

1.999 حصة بجتداع ة من  بلخل لي 

بلي د  لفائدة   حصة   1.999 أصل 

 22 علي محين بلنويصر بتاليخ  )ة) 

أكتوار 2929.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 13 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754914.

54I

DATA COMPTA

ROSE DE TANGER SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تع ين ميي9 جديد للشركة

DATA COMPTA

 RUE DE LA LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،

TANGER MAROC

ROSE DE TANGER SARL  شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 31، زنقة 

هوالندب لقم 31 - 9999) طنجة 

بملغرب.

تع ين ميي9 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.45463

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في )1 أكتوار 2929 تم تع ين 

ع ام  ميي9 جديد للشركة بلي د)ة) 

بلغدي9 محدد كديي9 وح د

تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   11 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235466.

55I

fairediversa

فرج طرونيبول 

FAREJ TRANSPORT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

fairediversa

 lot kadiria bureau n°27 27

 4eme etage lissasfa casablanca

، 20190، Casablanca maroc

 FAREJ فرج طرونيبول

TRANSPORT شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 27 تجزئة 

بلقاملية بلطابق بلرببع بملكتب لقم 

27 ليياسفة بلدبل بلب ضاء 29299 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

477867

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   27

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

فرج   : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.FAREJ TRANSPORT طرونيبول

نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع عن كريق بلشاحنات.

عنوبن بملقر بالجتداعي : 27 تجزئة 

لقم  بملكتب  بلرببع  بلطابق  بلقاملية 

 29299 ليياسفة بلدبل بلب ضاء   27

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : بلي د جامع عبد بلعزيز  
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : بلي د جامع عبد بلغاني  
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د جامع عبد بلعزيز عنوبنه)ب) 
بلقرية بلندومج ة لقم 229 مبل بوعزة 
بلب ضاء   بلدبل   27223 بلنوبصر  

بملغرب .
بلغاني   عبد  جامع  بلي د 
لقم  بلندومج ة  بلقرية  عنوبنه)ب) 
 27223 بلنوبصر  بوعزة  مبل   229

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د جامع عبد بلعزيز عنوبنه)ب) 
بلقرية بلندومج ة لقم 229 مبل بوعزة 
بلب ضاء  بلدبل   27223 بلنوبصر 

بملغرب
بلغاني   عبد  جامع  بلي د 
لقم  بلندومج ة  بلقرية  عنوبنه)ب) 
 27223 بلنوبصر  بوعزة  مبل   229

بلدبل بلب ضاء  بملغرب 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 26964.

56I

DATA COMPTA

ROSE DE TANGER SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لفع لأسدال بلشركة

DATA COMPTA
 RUE DE LA LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،
TANGER MAROC

ROSE DE TANGER SARL شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي  زنقة 
هوالندب لقم 31 - 9999) طنجة 

بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.45463

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم   2929 أكتوار   1( في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
»499.999 ملهم» أي من «199.999 
عن  ملهم»   599.999» إلى  ملهم» 
إمماج بحت اطي أو ألااح أو    : طريق 

عالوبت إصدبل في لأس بملال.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   11 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235466.

57I

DATA COMPTA

ROSE DE TANGER SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

DATA COMPTA
 RUE DE LA LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،
TANGER MAROC

ROSE DE TANGER SARL شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 31، زنقة 
هوالندب - 9999) طنجة بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.45463
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 أكتوار   1( في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
تفويت بلي د )ة)   بملصطفى ع ام 
من  بجتداع ة  حصة   199 بلغدي9  
أصل 1.999 حصة لفائدة  بلي د )ة) 
أكتوار   1( بثينة ع ام بلغدي9 بتاليخ 

.2922
حف ظة  )ة)  بلي د  تفويت 
من  بجتداع ة  حصة   199 بالز اتي 
أصل 1.999 حصة لفائدة  بلي د )ة) 
)1 أكتوار  محدد ع ام بلغدي9 بتاليخ 

.2929
حف ظة  )ة)  بلي د  تفويت 
من  بجتداع ة  حصة   199 بالز اتي 
بلي د  لفائدة   حصة   1.999 أصل 
أكتوار   1( مريم بالز اتي بتاليخ  )ة) 

.2929
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باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   11 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235466.

58I

JIYAR JAOUAD

BTRANS-WORLD
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

BTRANS-WORLD شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 11 زنقة 

14 حي بلوفاق س دي سل دان 
شربعة بركان - 63399 بركان بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
7437

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.BTRANS-WORLD
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

لحياب بلغي9
تصدير و بستي9بم
نقل وطني ومولي

زنقة   11  : عنوبن بملقر بالجتداعي 
سل دان  س دي  بلوفاق  حي   14
شربعة بركان - 63399 بركان بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د بوعزبوي أحدد 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بوعزبوي أحدد عنوبنه)ب) 
س دي  بلوفاق  حي   14 زنقة   11
63399 بركان  سل دان شربعة بركان 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د بوعزبوي أحدد عنوبنه)ب) 
س دي  بلوفاق  حي   14 زنقة   11
63399 بركان  سل دان شربعة بركان 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   9( بتاليخ  ب 9كان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 453/2929.
5(I

JIYAR JAOUAD

ANAS BILAL TRAVAUX
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

ANAS BILAL TRAVAUX شركة 
ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلشقة لقم 
52 إقامة أب 16 مالينا بليع دية - 

63699 بليع دية بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
7435

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   28
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 ANAS  : بإلقتضاء بدختصر تيد تها 

.BILAL TRAVAUX
: أعدال أو  غرض بلشركة بإيجاز 

إنشاءبت مختلفة
مياحات  ضربء

تجالة
بلشقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
لقم 52 إقامة أب 16 مالينا بليع دية 

- 63699 بليع دية بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : حدامي  كروج  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  حدامي  كروج  بلي د 
 11 بلشقة   3 بلوك   7 ب  أ  بقامة 
بملحطة بلي اح ة بليع دية 63699 

بليع دية بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  حدامي  كروج  بلي د 
 11 بلشقة   3 بلوك   7 ب  أ  بقامة 
بملحطة بلي اح ة بليع دية 63699 

بليع دية بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   9( بتاليخ  ب 9كان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 452/2929.

69I

REGUEI MOHAMMED

NMI-VISION
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

REGUEI MOHAMMED
SOUANI RUE 113 N°5-

 TANGER SOUANI RUE 113
 N°5-TANGER، 90000، TANGER

بملغرب

NMI-VISION شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي 
مينانة 1 لقم 5682  - 9999) 

طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19(793
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   21
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
NMI-  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.VISION
ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
وتوزيع  وإستي9بمبألجهزة بإللكت9ون ة 

وبلكهراائ ة بملنزل ة.
حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 (9999  -   5682 لقم   1 مينانة 

طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 59.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د حدزة بلعاقل :  259 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
 259   : بل 9كاوي  عامل  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د حدزة بلعاقل عنوبنه)ب) حي 
إبن بطوطة زنقة 155لقم 21 9999) 

طنجة بملغرب.
عنوبنه)ب)  بل 9كاوي  عامل  بلي د 
 21 155لقم  زنقة  بطوطة  إبن  حي 

9999) طنجة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د حدزة بلعاقل عنوبنه)ب) حي 
إبن بطوطة زنقة 155لقم 21 9999) 

طنجة بملغرب.
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باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
تحت لقم   - بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

.6358

61I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

LABEL PERFECTION SARL
إعالن متعدم بلقربلبت

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 5)8  مكناس ، 59999، 
مكناس بملغرب

 LABEL PERFECTION SARL
«شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: بملحل 12 
بلبناية 1-1 تجزئة بلغرفة 1 - 59999 

مكناس بملغرب.
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.4933(

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 29 أكتوار 2929 تم بتخاذ 

بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تبديل إسم بلشركة
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تحويل بملقر بإلجتداعي للشركة
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

إضافة وحدف أنشطة  
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
 LABEL من  بلشركة  إسم  تبديل 

LABEL AUTO إلى  PERFECTION
بند لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
إلى  للشركة  بإلجتداعي  بملقر  تحويل 
 3  ,7 كم  بلجداعة بلحضرية ملجاط  
مكناس-   13 لقم  بلوطن ة  بلطريق 

بلحاجب
بند لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
مشغل   ، بلي البت  ه اكل  مصلح 
وتاجر  بلي البت  لص انة  مؤسية 
س البت جديدة أو ميتعدلة  وحدف 
وبملعدبت  بلجربلبت  تجالة  نشاط 

بلزلبع ة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 4)37.
62I

مكتب بألستام لحلو

أوبتموس تلكوم
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

مكتب بألستام لحلو
 Rue Ali ben Abi Taleb, 37

 Résidence Parisette Quartier
 ،Parc de la Ligue Arabe ، 20000

بلدبلبلب ضاء بملغرب
أواتدوس تلكوم  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 231 
تجزئة منظرنا س دي معروف  - 

29999 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي -.
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 أكتوار   92 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
بلغني   عبد  )ة)  بلي د  تفويت 
حصة بجتداع ة من   599 بلناصح  
بلي د  29.999 حصة لفائدة   أصل 
)ة) سع د  بلب ا�صي بتاليخ 92 أكتوار 

.2929
بلغني   عبد  )ة)  بلي د  تفويت 
حصة بجتداع ة من   599 بلناصح  
بلي د  29.999 حصة لفائدة   أصل 
 92 بتاليخ  كوكب  بلفتاح  عبد  )ة) 

أكتوار 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 92 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 752327.
63I

STE CECONA SARL

MAKKI YOUSSEF
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador
maroc

MAKKI YOUSSEF  شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 16 زنقة 
93 حي تاويدة بلناظول 16 زنقة 93 
حي تاويدة بلناظول 62999 بلناظول 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
29(81

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. MAKKI YOUSSEF
مقاول   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلنقل بالمتعةبلغي9 مصحواة.
زنقة   16  : عنوبن بملقر بالجتداعي 
 93 زنقة   16 حي تاويدة بلناظول   93
بلناظول   62999 حي تاويدة بلناظول 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د جوهر مكي :  1.999 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
 بلي د جوهر مكي : 1999 بق دة 

199 ملهم.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
حي  بلي د جوهر مكي عنوبنه)ب) 
 62592 بلدليوش  بزيربل م ضال  لبك 

بلدليوش م ضال بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

حي  بلي د جوهر مكي عنوبنه)ب) 
 62592 بلدليوش  بزيربل م ضال  لبك 

بلدليوش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 17 نون 9 

2929 تحت لقم 3567.

64I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 ECOLE COIFFURE
ESTHÉTIQUE TAHA PRIVÉE

شركة بلتضامن
تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN
ATLAS FES. ، 30000، فاس بملغرب
 ECOLE COIFFURE ESTHÉTIQUE

TAHA PRIVÉE شركة بلتضامن
وعنوبن مقرها بإلجتداعي عدالة لقم 
13 لقم 3 بلطابق 2 تجزئة بلهوبء 
بلجد ل بنيومة فاس - 39999 

فاس  بملغرب
تأسيس شركة بلتضامن 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
647(3

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   21
بألسا�صي لشركة بلتضامن باملديزبت 

بلتال ة:
شكل بلشركة : شركة بلتضامن.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 ECOLE : بإلقتضاء بدختصر تيد تها
 COIFFURE ESTHÉTIQUE TAHA

.PRIVÉE
مدلسة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلحالقة وبلتجد ل.
عدالة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
لقم 13 لقم 3 بلطابق 2 تجزئة بلهوبء 
بلجد ل بنيومة فاس - 39999 فاس  

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 29.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
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 199   : بلي د  الد بوالم  بوعزى 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 199   : بلغ وبن  فاطدة  بلي دة 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بوعزى  بوالم   بلي د  الد 
عنوبنه)ب) شقة لقم 2 عدالة بو بلوك 
فاس  بمليي9ة  حي  بلني م  تجزئة  ب 

39999 فاس بملغرب.
بلي دة فاطدة بلغ وبن عنوبنه)ب) 
بلوك ب عدالة و حي بلني م   4 لقم 

بمليي9ة فاس 39999 فاس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بوعزى  بوالم   بلي د  الد 
عنوبنه)ب) شقة لقم 2 عدالة بو بلوك 
فاس  بمليي9ة  حي  بلني م  تجزئة  ب 

39999 فاس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3158.
65I

Sacofi

MSN NETWORK
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

Sacofi
 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc
MSN NETWORK شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د)في طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 3 زنقة 
بيت أولير شالع موالي يوسف 

بلطابق بلتاني بلدبلبلب ضاء - 29459 
بلدبلبلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.46976(
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 22 أكتوار 2929 تقرل حل 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

  MSN NETWORK بلشريك بلوح د 

ملهم   199.999 لأسدالها  مبلغ 
زنقة   3 بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن 

يوسف  موالي  شالع  أولير  بيت 

بلطابق بلتاني بلدبلبلب ضاء - 29459 

بلدبلبلب ضاء بملغرب نت جة ل : ومي.
زنقة   3 و حدم مقر بلتصف ة ب 

يوسف  موالي  شالع  أولير  بيت 

بلطابق بلتاني بلدبلبلب ضاء - 29459 

بلدبلبلب ضاء بملغرب. 

و عين:

و  شكربم  مهدي    بلي د)ة) 
بملحاسين  أبو  زنقة   44 عنوبنه)ب) 

لبسين  حي   2 شقة  لوياني 

بلدبلبلب ضاء   29459 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 28 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 752177.

66I

YOS ETUDES

YOS ETUDES
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

YOS ETUDES

بلرقم 21 ساحة أبو بكر بلصديق، 

بلشقة 8 أكدبل بلرااط. ، 9)199، 

بلرااط بملدلكة بملغرا ة

YOS ETUDES  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلرقم 

21 ساحة أبو بكر بلصديق، بلشقة 

8 أكدبل بلرااط. - 9)199 بلرااط 

بملدلكة بملغرا ة

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

147397

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 يول وز   13

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 YOS  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. ETUDES

غرض بلشركة بإيجاز : بلدلبسات 

ب ع  وبملعلومات ة؛  بالقتصامية 

بلخدمات؛ بلتجالة 

بلرقم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلشقة  ساحة أبو بكر بلصديق،   21

بلرااط   199(9  - بلرااط.  أكدبل   8

بملدلكة بملغرا ة.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 12.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  يوسف  عابد  بلي د 

 11119 بلجديدة  سال   1219 بلرقم 

سال بملدلكة بملغرا ة.

عنوبنه)ب)  بلهو�صي  سع د  بلي د 

تجزئة معدولة بحصاين   22 بلعدالة 

11119 سال  بلشقة 5 سال بلجديدة  

بملدلكة بملغرا ة.

عنوبنه)ب)  بنحد دة  عدر  بلي د 

 12999 حد دبت   حي   155 بلرقم 

تدالة بملدلكة بملغرا ة.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بنحد دة  عدر  بلي د 

 12999 حد دبت   حي   155 لرقم 

تدالة بملدلكة بملغرا ة

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   9( بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 5179.

67I

SOCIETE THEMA SARL AU

 MENAGE-LIK SERVICES

SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 MENAGE-LIK SERVICES SARL

AU

تاس ال ماسة بشتوكة أيت باها ، 

87452، أكامير بملغرب

 MENAGE-LIK SERVICES SARL

AU شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي  تي ال 

ماسة بشتوكة أيت باها - 87452 

أكامير بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

21645

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   98

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 MENAGE-LIK SERVICES SARL

.AU

:  دمات  بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلتنظ ف.

تي ال    : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 87452  - باها  أيت  بشتوكة  ماسة 

أكامير بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

حصة   199   : بلي د محدد بمح 

بق دة 1.999 ملهم للحصة .
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وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بمح  محدد  بلي د 

موبل تي ال ماسة بشتوكة أيت باها 

87452 أكامير بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بمح  محدد  بلي د 

موبل تي ال ماسة بشتوكة أيت باها 

87452 أكامير بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   12 بتاليخ  بانزكان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 64)1.

68I

بيبل جاتول ل غال

يطاليانا كارسا
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
قفل بلتصف ة

بيبل جاتول ل غال

بلتجزئة 6 بلزنقة 51 لقم 8 ق.ج 

بلدبل بلب ظاء بلتجزئة 6 بلزنقة 51 

لقم 8 ق.ج بلدبل بلب ظاء، 29459، 

بلدبل بلب ظاء بملغرب

يطال انا كالسا شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : تجزئة 

بلصفا بقعة لقم 5 بلطابق بلثاني 

بلشقة 3/5       ط ط مل ل   649)2 

بلدبل بلب ضاء  بملغرب .

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

. 386523

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 91 أكتوار 2929 تقرل حل 

يطال انا كالسا شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د مبلغ 

وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 

مقرها بإلجتداعي تجزئة بلصفا بقعة 

       5/3 بلشقة  بلثاني  بلطابق   5 لقم 

بلدبل بلب ضاء    2(649 ط ط مل ل   

بملغرب  نت جة لتصف ة حب ة.

و عين:

و  مصطفي   عرومي    بلي د)ة) 
62 ط ط  لقم   2 عنوبنه)ب) حي بألمل 

649)2 بلدبل بلب ضاء بملغرب   مل ل   

كدصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

وفي تجزئة   2929 أكتوار   91 بتاليخ 

بلثاني  بلطابق   5 لقم  بقعة  بلصفا 

 2(649 5/3     ط ط مل ل    بلشقة 

بلدبل بلب ضاء  بملغرب .

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 95 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 41)752 .

79I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

SUP BATIS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

)5 شالع بالمي9 موالي عبد هللا ، 

54999،  ن فرة بملغرب

SUP BATIS  شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 

طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي  لقم 

181 زنقة 34 حي بملؤسية بلحرة  - 

54453 مريرت بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.215(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تقرل حل   2929 نون 9   11 بملؤلخ في 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

مبلغ     SUP BATIS بلشريك بلوح د 
وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 
 34 181 زنقة  مقرها بإلجتداعي  لقم 

حي بملؤسية بلحرة  - 54453 مريرت 

بملغرب نت جة ل : توق ف بلنشاط.
لقم  ب   بلتصف ة  مقر  حدم  و 
 - 34 حي بملؤسية بلحرة   زنقة   181

54453 مريرت بملغرب. 

و عين:
و  لبشق  محدد   بلي د)ة) 
حي   183 لقم   34 زنقة  عنوبنه)ب) 

مريرت   54453 بلجديد    بملسجد 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بالبتدبئ ة بخن فرة  

2929 تحت لقم 319.

71I

ART ANA

ART ANA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

ART ANA

بقامة بيدة 2 عدالة 27 بلطابق 1 

شقة 6 عين بليبع بلدبل بلب ضاء ، 

29259، بلدبل بلب ضاء بملغرب

ART ANA شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بقامة 

بيدة 2 عدالة 27 بلطابق 1 شقة 6 

عين بليبع بلدبل بلب ضاء - 29259 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.361277

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 96 أكتوار 2929 تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 

بلطابق   27 عدالة   2 بيدة  «بقامة 

عين بليبع بلدبل بلب ضاء   6 1 شقة 

إلى  بملغرب»  بلدبل بلب ضاء   29259  -
تجزئة منصول س دي    ( زنقة   42«

بلدبل   29629  - بلب ضاء.  بل 9نو�صي  

بلب ضاء  بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754346.

73I

Consultinvest     

MENZAH ENNAKHIL
شركة بملياهدة

قفل بلتصف ة

 *  MENZAH ENNAKHIL *

بملياهدة شركة

 ملهم 1.000.000,00 لأسدالها

مقرها بالجتداعي: 16 زنقة علي عبد 

بلرزبق

بلدبل بلب ضاء

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19(.491

قفل بلتصف ة

 بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 29 من بكتوار 2929                                                                                        

وبعد  بالجتداعي،  باملقر  وبملنعقد 

سداع تقرير بملصفي، صامق بلشركاء 

وأعطوب  بلتصف ة،  حيابات  على 

للدصفي بلي د عبد بملنعم  بإل الء 

بلفا�صي بلفهري و أبرئوه من بلتفويض 

و تم إعالن إنهاء عدل ات بلتصف ة.

 تم بإليدبع بلقانوني بكتابة ضبط 

يوم  بملحكدة بلتجالية بالدبلبلب ضاء 

93 نوفد 9 2929 تحت لقم 752.582

74I

بيبل جاتول ل غال

فايف كومباني
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
قفل بلتصف ة

بيبل جاتول ل غال

بلتجزئة 6 بلزنقة 51 لقم 8 ق.ج 

بلدبل بلب ظاء بلتجزئة 6 بلزنقة 51 

لقم 8 ق.ج بلدبل بلب ظاء، 29459، 

بلدبل بلب ظاء بملغرب

فايف كومباني  شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : 7) 

زنقة عرعال بلطابق بلثالث  مرس 

بليلطان  بلدبلبلب ضاء  29139 

بلدبلبلب ضاء  بملغرب .
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قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.377653
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 97 أكتوار 2929 تقرل حل 
فايف كومباني  شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د مبلغ 
وعنوبن  ملهم   299.999 لأسدالها 
عرعال  زنقة   (7 بإلجتداعي  مقرها 
بليلطان   مرس  بلثالث   بلطابق 
بلدبلبلب ضاء    29139 بلدبلبلب ضاء  

بملغرب  نت جة لتصف ة حب ة.
و عين:

و  لش د   بوش خ   بلي د)ة) 
عدالة  بلعالم  ميال  تجزئة  عنوبنه)ب) 
ت ط   92 بلطابق   96 بلشقة   59
بملغرب   بلدبلبلب ضاء    2(649 مل ل 

كدصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 
بتاليخ 97 أكتوار 2929 وفي 7) زنقة 
عرعال بلطابق بلثالث  مرس بليلطان  
بلدبلبلب ضاء    29139 بلدبلبلب ضاء  

بملغرب .
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 12 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم )75388 .
75I

 بألستاذ محدد بلصحربوي بلدكالي موثق

LINA BADR
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

بألستاذ محدد بلصحربوي بلدكالي 
موثق

)15، شالع سعقوب بملنصول )زبوية 
شالع غاندي) بلطابق بلرببع ، 
29389، بلدبلبلب ضاء بملغرب

LINA BADR شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 46, شالع 
بلزلقكوني, بلطابق بألول, مكتب لقم 

3 - 29399 بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

47((93

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 LINA  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.BADR

تنف ذ   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعقري،  بالنعاش  بلبناء,  أعدال 

وبإلمبلية  بملحاسب ة  بإلمبلة 

للدشاليع..

عنوبن بملقر بالجتداعي : 46, شالع 

بلزلقكوني, بلطابق بألول, مكتب لقم 

3 - 29399 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د حين باملي :  599 حصة 

بق دة 59.999 ملهم للحصة .

 599   : شف ع  فاطدة  بلي دة 

حصة بق دة 59.999 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  باملي  حين  بلي د 

 139 لقم  بسالن  بلني م  تجزئة 

9)291 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

عنوبنه)ب)  فاطدة شف ع  بلي دة 

 139 لقم  بسالن  بلني م  تجزئة 

9)291 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  باملي  حين  بلي د 

 139 لقم  بسالن  بلني م  تجزئة 

9)291 بلدبلبلب ضاء بملغرب

عنوبنه)ب)  فاطدة شف ع  بلي دة 

 139 لقم  بسالن  بلني م  تجزئة 

9)291 بلدبلبلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 6)7549.

77I

cabinet nabil el azouzi

INVYSCODE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
INVYSCODE شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 45 

 AVENUE DE FRANCE  APP 8
 AGDAL RABAT 10020 RABAT

.MAROC
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.14659(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 أكتوار   15 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
 ALI )ة)  بلي د  تفويت 
بجتداع ة  حصة   HASSOUN 159
399 حصة لفائدة  بلي د  من أصل 
بتاليخ   AL MEHDI CHIADMI )ة) 

15 أكتوار 2929.
 ALI )ة)  بلي د  تفويت 
بجتداع ة  حصة   HASSOUN 159
399 حصة لفائدة  بلي د  من أصل 
 NOUR MECHICHE ALAMI )ة) 

بتاليخ 15 أكتوار 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   1( بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 5529.
78I

ملعة بلشامبت ش.م.م

IMMA SUD
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

قفل بلتصف ة

ملعة بلشامبت ش.م.م
15 شالع بئ9 أنزلبن صندوق بريد 
19 تصومعت 15 شالع بئ9 أنزلبن 

صندوق بريد 19 تصومعت، 
45999، ولزبزبت بملغرب

IMMA SUD شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : بلوك 17 

لقم 96 مكرل حي بملقاومة - 45999 

ولزبزبت بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.(321

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 26 أكتوار 2929 تقرل حل 

IMMA SUD شركة ذبت بمليؤول ة 

 29.999 لأسدالها  مبلغ  بملحدومة 

بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن  ملهم 

مكرل حي بملقاومة   96 لقم   17 بلوك 

نت جة  بملغرب  ولزبزبت   45999  -

اللتوقف بلنهائي للشركة..

و عين:

و  بكوزبل  لحين   بلي د)ة) 

عنوبنه)ب) تجزئة بلشدس 2 لقم 8)2 

45999 ولزبزبت بملغرب كدصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

بتاليخ 26 أكتوار 2929 وفي بلوك 17 

 45999  - 96 مكرل حي بملقاومة  لقم 

ولزبزبت بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

16 نون 9  بتاليخ  بالبتدبئ ة بولزبزبت  

2929 تحت لقم 2)5.

7(I

FIDUNIVERSEL

كيجاطك
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL

 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،

CASABLANCA MAROC

ك جاطك شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 26 شالع 

مرس سلطان طابق1 لقم3  - 

29799 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
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محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489987

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   14

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

ك جاطك.

أعدال   :  : بإيجاز  غرض بلشركة 

وبلتنظ م  بألولبش  وإمبلة  بملقاولة 

وبلتي ي9  وبلتخط ط  وبلتني ق 

وبلته ئة  وبلتصد م  بلدعم  وتقديم 

بالبنايات  بملتعلقة  وبلتجديد 

وبألعدال بلفن ة وبألشغال بلعدوم ة، 

وكافة  وبلخاصة  منها  بلعدوم ة 

أو  مباشر  بشكل  بملتصلة  بلعدل ات 

غي9 مباشر باألنشطة بملذكولة.

وبرالت  بملنتجات  كافة  بستي9بم 

لها  تكون  بلتي  وبلعناصر  وبرل ات 

بملذكولة  باألنشطة  مباشرة  صلة 

وتيويقها.  وتوزيعها  وتدثليها  أعاله 

أو  مغرا ة  شركة  كل  في  بملياهدة 

أجنب ة محدثة أو يتم إحدبثها ال حقا 

بلتي يدكن أن تكون لها صلة بشكل 

مباشر أو غي9 مباشر بدوضوع بلشركة 

أو  تقدمة  إنجاز  طريق  عن  وذلك 

بكتتاب أو أسهم أو حصص شركة أو 

ممج أو شربكة أو مياهدة.

26 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

مرس سلطان طابق1 لقم3  - 29799 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

سك نة  بلخنو�صي  جالل  بلي دة 

ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .

 بلي دة جالل بلخنو�صي سك نة : 

1999 بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلخنو�صي  جالل  بلي دة 

كرونوال  زنقة  عنوبنه)ب)  سك نة 

 292(9 بليومبء  صخول   47 لقم 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلخنو�صي  جالل  بلي دة 

كرونوال  زنقة  عنوبنه)ب)  سك نة 

 292(9 بليومبء  صخول   47 لقم 

بلدبلبلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754326.

89I

al majd conseils

سيارة التعليم الباز
عقد تي ي9 حر ألصل تجالي )بألشخاص 

بلطب ع ون)

عقد تي ي9 حر ألصل تجالي

س الة بلتعل م بلباز

 23 بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ في 

عبد  أعطى بلي د)ة)    2929 أكتوار 

للبطاقة  )ة)  بلحامل  بلباز  بملج د  

بملسجل   E292328 لقم    بلوطن ة 

باملحكدة   (3(69 بلتجالي  بالسجل 

بلتجالية بدربكش حق بلتي ي9 بلحر 

تجزئة  ب  بلكائن  بلتجالي  لألصل 

 -  1232 لقم  سعامة    1 بالفاق  

للي د)ة)  بملغرب  مربكش   49999

كدال  أيت بوزيد بلحامل )ة) للبطاقة 

بلوطن ة لقم   E632354  ملدة 4 سنة 

تبتدئ من 91 نون 9 2929 و تنتهي في 
مبلغ شهري  مقابل   2924 نون 9   91

3.599  ملهم.

81I

KHM CONSULTING

FRIG CHOK EQUIPEMENT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تجديد مدة مزبولة مهام بمليي9ين

KHM CONSULTING
1 زنقة  بيت  باعدربن بملدر ب 

بلطابق بالول  بلرقم 196 تقاطع 
شالع محدد بلخامس و بملقاومة ، 

29959، بلدبل بلب ضاء بملغرب
 FRIG CHOK EQUIPEMENT
«شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: ملتقى 

شالع بلخل ل وبلزنقة 329 حي موالي 
عبد هللا عين بلشق - 29479 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
«تجديد مدة مزبولة مهام بمليي9ين»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.76327
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 22 يناير 2914
مهام  مزبولة  مدة  تجديد  تقرل 

بمليي9ين ملدة: )) سنوبت.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754396.
82I

محددبمل دوني

 AGENCE IMMOBILIERE
OLYMPIA SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

محددبمل دوني
53 حي شه د معطي بلغزوبني 

بلزبومية طنجة ، 9999)، طنجة 
بملغرب

 AGENCE IMMOBILIERE
OLYMPIA SARL AU  شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
 TANJA وعنوبن مقرها بإلجتداعي
 BALIA RUE PLAGE MALABATA

 N° 1 TANGER - MAROC -
90000 TANGER MAROC

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19(69(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   28

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 AGENCE IMMOBILIERE  :

. OLYMPIA SARL AU

غرض بلشركة بإيجاز :  

Agence immobilière

 La location et l’exploitation

 de biens immobiliers propres ou

. loués

 TANJA  : بملقر بالجتداعي  عنوبن 

 BALIA RUE PLAGE MALABATA

 N° 1 TANGER - MAROC - 90000

.TANGER MAROC

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 MOHAMMED FAKIR بلي د 

TEMSAMANI  :  199 حصة بق دة 

199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

 MOHAMMED FAKIR بلي د 

 AV عنوبنه)ب)   TEMSAMANI

 SAYED KOTB RESD CALIBSO N°

 APPT 14  •  12 ETG 6

 TANGER (9999 TANGER

.MAROC

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
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 MOHAMMED FAKIR بلي د 
 APPT 14 (عنوبنه)ب  TEMSAMANI
 TANGER AV SAYED KOTB RESD
 CALIBSO N° 12 ETG 6  (9999

TANGER MAROC
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   11 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6259.
83I

عبد بلرحدان بالمالي

B.M.D.L SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

عبد بلرحدان بالمالي
 bd Mohammed V , 3°ét. ,625
n°29 ، 20000، بلدبلبلب ضاء 

بملغرب
B.M.D.L SARL شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 

سد ة إقامة شهرزبم 3 ط.5 لقم 22  
- 29999 بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489161
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   94
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.B.M.D.L SARL
غرض بلشركة بإيجاز : بالستي9بم، 
بلطب ة  بملعدبت  تيويق  و  صنع 

وبلشبه طب ة.
زنقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
سد ة إقامة شهرزبم 3 ط.5 لقم 22  

- 29999 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

حصة   599   : بلي د زهي9 فهمي 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : بلي دة صحربوي سدي9ة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
زنقة  بلي د زهي9 فهمي عنوبنه)ب) 

تاملة  قصبة   369 لقم  بملقاومة 

23359 قصبة تاملة بملغرب.

سدي9ة  صحربوي  بلي دة 

عنوبنه)ب) حي فليطين تجزئة بالمانة 
23359 قصبة  15 قصبة تاملة  لقم 

تاملة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
زنقة  بلي د زهي9 فهمي عنوبنه)ب) 

تاملة  قصبة   369 لقم  بملقاومة 

23359 قصبة تاملة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 28594.

85I

ACT FINANCE

BOUN’S TRANSPORT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

ACT FINANCE

 169BD  MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

Boun’s Transport شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 44 شالع 

أغلدان س دي علي لقم13 أكدبل - 

9)191   بلرااط مغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.138(35

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   2929 ف 9بير   18 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

بونانة  بحدد   )ة)  بلي د  تفويت 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   599
)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   1.999
ف 9بير   18 بتاليخ  لوحي  بدلبلدين 

.2929
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   13 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 198517.
86I

BCNG

STE: SK CONSEIL SARL A.U
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: SK CONSEIL SARL A.U
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 265، 

شالع بلزلقطوني بلطابق ) لقم2) 
بلدبل بلب ضاء - 29959 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
489967

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE:  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SK CONSEIL SARL A.U
غرض بلشركة بإيجاز : بإلستشالة 

في بلتي ي9.
 ،265  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

لقم2)   ( بلطابق  بلزلقطوني  شالع 

بلدبل بلب ضاء - 29959 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

100.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:

  : بلقاسمي  سناء  بلي دة 

 199 بق دة  حصة   100.000,00

ملهم للحصة .

 1.999  : بلقاسمي  بلي دة سناء   

بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلقاسمي عنوبنه)ب)  بلي دة سناء 

بلشقة   3 طابق  ت فنيت  زنقة   41

بلدبل  بليالم  حي  أكولبم  إقامة   12

بلب ضاء  بلدبل   29959 بلب ضاء 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلقاسمي عنوبنه)ب)  بلي دة سناء 

بلشقة   3 طابق  ت فنيت  زنقة   41

بلدبل  بليالم  حي  أكولبم  إقامة   12

بلب ضاء  بلدبل   29959 بلب ضاء 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754253.

87I

Bennani & Associes

REDKNEE MAROC
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تع ين ميي9 جديد للشركة

Bennani & Associes

 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc

REDKNEE MAROC  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي إسيباسس 

بولت أنفا - 3، شالع باب منصول 

- بلطابق بألول - مكتب لقم 3 - 
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29999  بلدبل بلب ضاء  بملغرب.

تع ين ميي9 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.276271

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تع ين  تم   2929 ماي   91 في  بملؤلخ 

ميي9 جديد للشركة بلي د)ة) جو�صي  

أشيش كومال كديي9 وح د

تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754164.

8(I

ACT FINANCE

BOUN'S TRANSPORT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

ACT FINANCE

 169BD  MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

Boun›s Transport شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

و عنوبن مقرها بالجتداعي 44 شالع 

أغلدان س دي علي أكدبل حي: -  - 

9)191 بلرااط .

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.138(35

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 18 ف 9بير 2929 تم تحويل 

بلشكل بلقانوني للشركة من «شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

«شركة ذبت بمليؤول ة  إلى  بلوح د» 

بملحدومة».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   13 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 198517.

(9I

كفاءبت كونيولتينغ

DALIDA TRANSPORT

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

قفل بلتصف ة

كفاءبت كونيولتينغ

482 شالع محدد بلخربزعدالة 

بلتوزبني تطوبن ، 3999)، تطوبن 

بملغرب

DALIDA TRANSPORT شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي :  ندق 

بلزلاوح شالع عبد هللا بلشفشاوني 

لقم 292 - 3999) تطوبن بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.2265(

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

بملؤلخ في 17 أكتوار 2929 تقرل حل 

DALIDA TRANSPORT شركة ذبت 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د مبلغ لأسدالها 9.999) ملهم 

بإلجتداعي  ندق  مقرها  وعنوبن 

بلشفشاوني  بلزلاوح شالع عبد هللا 

بملغرب  تطوبن   (3999  -  292 لقم 

وتربكم  مجدي  غي9  لنشاط  نت جة 

بلخيائر.

و عين:

و  بلشرقاوي  عامل   بلي د)ة) 

 5 لقم  بليد ح ين  حي  عنوبنه)ب) 

)ة)  تطوبن بملغرب كدصفي   (3999

للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

وفي  ندق   2929 أكتوار   17 بتاليخ 

بلشفشاوني  بلزلاوح شالع عبد هللا 

لقم 292 - 3999) تطوبن بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   9( بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 5765.

(1I

MONUR

MONUR
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

MONUR
 13rue ahmed el mejjati

 residence les alpes 1er etage
n°8 casablanca ، 0، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
MONUR شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
 13rue وعنوبن مقرها بإلجتداعي

 ahmed el mejjati residence les
 alpes 1er etage n°8 casablanca

بلدبل بلب ضاء 999999 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
471843

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   11
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MONUR
بنتاج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملوبم بلغدبئ ة.
 13rue  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 ahmed el mejjati residence les
 alpes 1er etage n°8 casablanca
بلدبل   999999 بلب ضاء  بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بو الي   مني9  بلي د 

س دي مومن حي بلقرية زنقة حطين 
بلب ضاء  بلدبل   999999  191 لقم 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بو الي  مني9  بلي د 

س دي مومن حي بلقرية زنقة حطين 
بلب ضاء  بلدبل   999999  191 لقم 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 - بتاليخ  بلب ضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم -.

(3I

LE PREMIER CONSEIL

M&H WORK
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

M&H WORK شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع عبد 

بلكريم بلخطابي بقامة جوبم بلعدالة 

)19 بلشقة لقم 43 ,ببلطابق  

بلثالث مربكش 49999 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19834(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   12

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 M&H : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.WORK
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غرض بلشركة بإيجاز : *أعدال أو 
إنشاءبت متنوعة )مقاول).

موبم  وتصدير  بستي9بم  *مقاول 
ومعدبت بلبناء.

عنوبن بملقر بالجتداعي : شالع عبد 
بلكريم بلخطابي بقامة جوبم بلعدالة 
)19 بلشقة لقم 43 ,ببلطابق  بلثالث 

مربكش 49999 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : ))  سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د محدد سع د :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
 599   : با باش  حين  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  سع د  محدد  بلي د 
موبل بمنتدبلت  ستي فاضدة 49999 

مربكش بملغرب.
بلي د حين با باش عنوبنه)ب) 
بلنخ ل   بلبون  ب وت   حي   2(( لقم 

49999 مربكش بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  سع د  محدد  بلي د 
موبل بمنتدبلت  ستي فاضدة 49999 

مربكش بملغرب
بلي د حين با باش عنوبنه)ب) 
بلنخ ل   بلبون  ب وت   حي   2(( لقم 

49999 مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117415.
(4I

PRO-ACCOUNTING

 MBI SOFT CONNECT
SERVICES

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

PRO-ACCOUNTING
19 زنقة بلحرية بلطابق 3 شقة لقم 
6 ، 29999، بلدبل بلب ضاء بملغرب

 MBI SOFT CONNECT SERVICES

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 

جولج ساند بلعدالة 3 حي فال 

فلولي بلطابق 2 بملكتب لقم 8  - 

9)293 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489133

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   26

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 MBI  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SOFT CONNECT SERVICES

مركز   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بتصال.
زنقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

فال  حي   3 بلعدالة  ساند  جولج 

 -   8 لقم  بملكتب   2 بلطابق  فلولي 

9)293 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي دة بدل زينب  :  1.999 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

 35( بلي دة بدل زينب عنوبنه)ب) 

 29419 بلوبزيس  بلجديدة   طريق 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

 35( بلي دة بدل زينب عنوبنه)ب) 

 29419 بلوبزيس  بلجديدة   طريق 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 9)284.

(6I

KTS CONSEIL

VILLA  AND  ME
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

KTS CONSEIL

 Angle Immam Chafii et Rue My

 Hassan Premier, Jnane El Harti,

 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،

MARRAKECH MAROC

VILLA  AND  ME شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 55 

بملركب بلتجالي بلكوكب شالع 

موالي بلحين بالول ج ليز  - 49929 

مربش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198415

في  مؤلخ  حر  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

  VILLA  : بإلقتضاء بدختصر تيد تها 

.AND  ME

-كربء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلشقق بملفروشة.
 55 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

بملركب بلتجالي بلكوكب شالع موالي 

بلحين بالول ج ليز  - 49929 مربش 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

لااحي  سربح  يد نة  بلي دة 

ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

لااحي  سربح  يد نة  بلي دة 

 (4279 بلحرية  شالع   1 عنوبنه)ب) 

 (4279 باليس  بييتخ  بلكريدلين 

باليس فرنيا.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

لااحي  سربح  يد نة  بلي دة 

 (4279 بلحرية  شالع   1 عنوبنه)ب) 

 (4279 باليس  بييتخ  بلكريدلين 

باليس فرنيا

تم بإليدبع بلقانوني ب-  بتاليخ )1 

نون 9 2929 تحت لقم 117466.

(8I

بالستام محدد لطفي

«THREE-B»
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

بالستام محدد لطفي

36 شالع بلجيش بمللكي بقامة فضا ء 

2999 بلطابق بلرببع فاس ، 39999، 

فاس بملغرب

»THREE-B» شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي قطعة 41 

حي بلصناعي س دي ببربه م فاس - 

39999 فاس بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.17815

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 24 يول وز 2929 تقرل حل 

بملحدومة بمليؤول ة  ذبت  شركة 
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لأسدالها  مبلغ    «THREE-B«  
مقرها  وعنوبن  ملهم   1.299.999
بلصناعي  حي   41 قطعة  بإلجتداعي 
39999 فاس   - س دي ببربه م فاس 

بملغرب نت جة ل : حل بلشركة.
و حدم مقر بلتصف ة ب قطعة 41 
فاس  ببربه م  س دي  بلصناعي  حي 

بملغرب 39999 فاس بملغرب. 
و عين:

بن  بمال    عوبطف  بلي د)ة) 
بلب ضاء  ببمبل  عنوبنه)ب)  و  منصول 
بملغرب  بلب ضاء  ببمبل   29999

كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3197.
((I

IMAR

IMAR
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

IMAR
لقم )3 تجزئة فامي شالع  عبد 

بلقامل صحربوي بلطابق 1 س دي 
عثدان بلدبل بلب ضاء ، 29459، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
IMAR شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 
طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم )3 
تجزئة فامي شالع  عبد بلقامل 

صحربوي بلطابق 1 س دي عثدان 
بلدبل بلب ضاء - 29459 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.276651

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 شتن 9   24 في  بملؤلخ 
ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 

مبلغ    IMAR بلوح د  بلشريك  ذبت 
وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 
مقرها بإلجتداعي لقم )3 تجزئة فامي 
عبد بلقامل صحربوي بلطابق  شالع  
 - بلب ضاء  بلدبل  عثدان  س دي   1
بلدبل بلب ضاء بملغرب نت جة   29459

ل : بنتهاء نشاط بلشركة.
لقم  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
عبد بلقامل  تجزئة فامي شالع    3(
عثدان  س دي   1 بلطابق  صحربوي 
بلدبل بلب ضاء - 29459 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب. 
و عين:

بلي د)ة) لش د   بمني و عنوبنه)ب) 
مريم   اللة  حي   194 بلوك   6 لقم 
بملغرب  بلب ضاء  بلدبل   29679

كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754345.
199I

BCNG

 STE: BI ANALYTIQUE
MAROC SARL A.U

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: BI ANALYTIQUE MAROC
SARL A.U شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 265، 

شالع بلزلقطوني بلطابق ) لقم2) 
بلدبل بلب ضاء - 29959 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489965
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   28
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE:  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 
 BI ANALYTIQUE MAROC SARL

.A.U
غرض بلشركة بإيجاز : بإلستشالة 

في بلتي ي9.
 ،265  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
لقم2)   ( بلطابق  بلزلقطوني  شالع 
بلدبل بلب ضاء - 29959 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

10.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:
  : حفربت  محدد  بلي د 
10.000,00 حصة بق دة 199 ملهم 

للحصة .
 199  : حفربت  محدد  بلي د   

بق دة 199 ملهم.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  حفربت  محدد  بلي د 
جد لة  بلحريزي  مقدبم  شالع   397
بلدبل   29959 ق ج بلدبل بلب ضاء   7

بلب ضاء بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  حفربت  محدد  بلي د 
جد لة  بلحريزي  مقدبم  شالع   397
بلدبل   29959 ق ج بلدبل بلب ضاء   7

بلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754252.
191I

ف كام د

INOVA MOTO
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

توس ع نشاط بلشركة 

ف كام د

3، شالع بلوحدة بلطابق بألول لقم 1 

، 3999)، تطوبن بملغرب

INOVA MOTO شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بالجتداعي شالع 

محدد بنونة  لقم 63 تطوبن - 

3999) تطوبن بملغرب.

توس ع نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.19233

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   2929 أكتوار   29 في  بملؤلخ 

نشاط  إلى  بلتال ة  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :

بلدلبجات  عقوم  لتحرير  وكالة 

بلنالية

كربء بلدلبجات بلنالية.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

بالبتدبئ ة بتطوبن  بتاليخ 29 أكتوار 

2929 تحت لقم 14)5.

192I

MOGADOR CONSULTING

ELATTEB CAR
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

MOGADOR CONSULTING

 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

ELATTEB CAR شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي محل 

 51D92 متوبجد بتجزئة بلني م

بلصويرة بلجديدة - 44999 

بلصويرة بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.4945
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بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 أكتوار   92 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
تفويت بلي د )ة) عبد بلكبي9 بباز 
166 حصة بجتداع ة من أصل 599 
حصة لفائدة  بلي د )ة) عبد بلرزبق 

بلعلوكي بتاليخ 92 أكتوار 2929.
تفويت بلي د )ة) سع د بلعطاب 
167 حصة بجتداع ة من أصل 599 
حصة لفائدة  بلي د )ة) عبد بلرزبق 

بلعلوكي بتاليخ 92 أكتوار 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
بالبتدبئ ة بالصويرة  بتاليخ 29 نون 9 

2929 تحت لقم )27.
193I

BTP CONSULTANTS

شركة األشغال العمومية 
اإلستشارية

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

BTP CONSULTANTS
تجزئة بلوحدة بلوك D لقم 578 
بلع ون ، 79999، بلع ون بملغرب

شركة بألشغال بلعدوم ة 
بإلستشالية شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 
بلوحدة بلوك D لقم 578 بلع ون 

بلع ون 79999 بلع ون بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
33655

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   26
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
شركة   : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

بألشغال بلعدوم ة بإلستشالية.

ملبسة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
و  بلفن ة  وبالستشالبت  بملشروع 

بملحاسبة.
تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلع ون   578 لقم   D بلوك  بلوحدة 

بلع ون 79999 بلع ون بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 -

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  سف ان  بلغول  بلي د 
زنقة بحدد أوحفي9ت تجزئة بلقوبت 
بلع ون   79999 بلع ون  بملياعدة 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  سف ان  بلغول  بلي د 
زنقة بحدد أوحفي9ت تجزئة بلقوبت 
بلع ون   79999 بلع ون  بملياعدة 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   93 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2617/2929.

194I

FIDALUXE

DISTRALINE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FIDALUXE
 BV Prince My ,12

 Abdellah Résidence BAB
 DOUKKALA Bloc «B» 3éme
 Etage-Marrakech ، 40030،

MARRAKECH MAROC
DISTRALINE شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي ببوبب 
مربكش بملنطقة 16 بلعدالة 52 

بلشقة )1 - 49999 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
19818(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   26
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.DISTRALINE
بلتغذية   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعامة بالست9بم وبلتصدير..
ببوبب   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 52 بلعدالة   16 بملنطقة  مربكش 
بلشقة )1 - 49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة .

 199 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 
ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د بنس بن بلطالب 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بنس بن بلطالب عنوبنه)ب) 
ببوبب مربكش بملنطقة 16 بلعدالة 52 

بلشقة )1 49939 مربكش بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د بنس بن بلطالب عنوبنه)ب) 
ببوبب مربكش بملنطقة 16 بلعدالة 52 

بلشقة )1 49939 مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   13 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117276.
196I

COFISAM

HD ATELIER
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

COFISAM
عدالة 65,  بلطابق بالول  تجزئة  
ميرول 1 شالع بلحين بلثاني ، 

12999، تدالة بملغرب

HD ATELIER شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلنجاح، 
مجدوعة ش 21، عدالة 146،شقة 

لقم 2 - 12999 تدالة بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
131277

في  مؤلخ  حر  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   11
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 HD  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ATELIER
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 
م 9مج،محلل ومصدم  في بملعلوم ات..
بلنجاح،   : عنوبن بملقر بالجتداعي 
146،شقة  عدالة   ،21 مجدوعة ش 

لقم 2 - 12999 تدالة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د حمي عامل  :  1.999 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د حمي عامل  عنوبنه)ب) حي 
بملغرب بلعربي لقم )7 بلوك ت تدالة 

12999 تدالة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د حمي عامل  عنوبنه)ب) حي 
بملغرب بلعربي لقم )7 بلوك ت تدالة 

12999 تدالة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بتدالة   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم -.

198I
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FIDALUXE

 INDUSTRIES MAROCAINES
AEROSPATIALES

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

FIDALUXE
 BV Prince My ,12

 Abdellah Résidence BAB
 DOUKKALA Bloc «B» 3éme
 Etage-Marrakech ، 40030،

MARRAKECH MAROC
 INDUSTRIES MAROCAINES
AEROSPATIALES شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي فضاء 

بملصطى مح طة بليدالل ة بلطابق 
2 بلشقة 8 - 49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
198285

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   98
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 
 INDUSTRIES MAROCAINES

.AEROSPATIALES
غرض بلشركة بإيجاز : بالستشالة 

بملصاحبة بلتقن ة وبلتكنولوج ة..
فضاء   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلطابق  بملصطى مح طة بليدالل ة 
2 بلشقة 8 - 49999 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي دة بمن ة بلناجي :  399 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي د سف ان بماكي :  799 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بماكي  سف ان  بلي د 
 49999  (98 لقم  ب   2 بمليي9ة 

مربكش بملغرب.
عنوبنه)ب)  بلناجي  بمن ة  بلي دة 
لياض بالفاق ف ال 16 سعامة 49999 

مربكش بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بماكي  سف ان  بلي د 
 49999  (98 لقم  ب   2 بمليي9ة 

مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   16 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117351.

19(I

FICOMPTA

MAROC PROCESS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لفع لأسدال بلشركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES MAROC

MAROC PROCESS شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 
بلهوبء بلجد ل بلطابق بالل�صي لقم 
36 بملدينة بلجديدة  - 39999 فاس 

بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.22951

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم   2929 نون 9   97 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
من  أي  ملهم»   1.599.999«
»1.999.999 ملهم» إلى «2.599.999 
مقاصة  إجربء    : طريق  عن  ملهم» 
مع ميون بلشركة بملحدمة بملقدبل و 

بمليتحقة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   16 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3148/2929.

119I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

زينوبيا ديستريبيسيون ش م م
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

زينوا ا مسيت9يبيي ون ش م م  

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 5 زنقة 

ببن تايد ة مكالبت فاس  - 39999 

فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64771

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   16

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

: زينوا ا  بإلقتضاء بدختصر تيد تها 

مسيت9يبيي ون ش م م .

صناعة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وس ط   - منتوجات بلتعق م بلصحي 

بملوبم بلغدبئ ة و بلفالح ة .

لقم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 - تايد ة مكالبت فاس   ببن  زنقة   5

39999 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د بلحيين بعال  :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د  الد بلعاف ة  :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بعال   بلحيين  بلي د 
زنقة سبتة   5 شقة   2 تجزئة شروق 
فاس   39999 فاس   ج  م  بطلس 

بملغرب.
عنوبنه)ب)  بلعاف ة   بلي د  الد 
53 شالع محدد 5 م ج فاس  39999 

فاس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بعال   بلحيين  بلي د 
زنقة سبتة   5 شقة   2 تجزئة شروق 
فاس   39999 فاس   ج  م  بطلس 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية بفاس  بتاليخ 16 نون 9 2929 

تحت لقم 49311129922315.

112I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE BATI DANADOR
إعالن متعدم بلقربلبت

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC
STE BATI DANADOR «شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: لقم 73 

شالع بالسداع ل ة بلزهول 1 - - فاس 
بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.3(651
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 29 ف 9بير 2929
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :91 لقم  قربل 
بلقانوني  بلشكل  تحويل  مايلي: 
بمليؤول ة  ذبت  شركة  من  للشركة 
بلى شركة ذبت بمليؤول ة  بملحدومة 

بملحدومة مبت بلشريك بلوح د
على  ينص  بلذي   :92 لقم  قربل 
بلي د  من  حصص  تفويت  مايلي: 
بلشداللي محدد بلى بلي د بلشداللي 

م دون.
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على  ينص  بلذي   :93 لقم  قربل 
مايلي: توس ع نشاط بلشركة

على  ينص  بلذي   :94 لقم  قربل 
وتع ين  ميي9  بستقالة  مايلي: 

ميي9جديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
بند لقم 91: بلذي ينص على مايلي: 
تحويل بلشكل بلقانوني للشركة من 
بلى  شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة مبت 

بلشريك بلوح د
على  ينص  بلذي   :92 لقم  بند 
مايلي: تفويت  بلي د بلشداللي محدد 
بصل  من  بجتداع ة  حصة   2999
2999 حصة لفائدة بلي د بلشداللي 

م دون
على  ينص  بلذي   :93 لقم  بند 
مايلي: توس ع نشاط بلشركة: بضافة 

جد ع بألشغال بلعدوم ة
بند لقم 94: بلذي ينص على مايلي: 
محدد  بلشداللي  بلي د  بستقالة 
بلشداللي  بلي د  وتع ين  كديي9 

م دون كديي9جديد للشركة
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
يون و   39 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 1594/2929.

114I

FICOMPTA

BAB-DECO
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لفع لأسدال بلشركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES MAROC

BAB-DECO  شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 82،  
تجزئة بلنداء بنيومة  - 39999 

فاس بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.38141

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم   2929 نون 9   11 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
من  أي  ملهم»   1.499.999«
 1.599.999» إلى  ملهم»   199.999«
مقاصة  إجربء    : طريق  عن  ملهم» 
مع ميون بلشركة بملحدمة بملقدبل و 

بمليتحقة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3226/2929.
115I

أسداء م ديا

IMMOLAMTI
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

أسداء م ديا
شالع صه ب بلرومي بلوك )3 بلرقم 

29 بل 9نو�صي بلب ضاء، 29999، 
بلب ضاء بملغرب

IMMOLAMTI شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 
صه ب بلرومي بلوك )3 لقم29 
س دي بل 9نو�صي  - 29999 بلدبل 

بلب ضاء  بملغرب 
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
472363

 1( عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 غشت 
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.IMMOLAMTI
مقاول   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي .

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
لقم29   3( بلوك  بلرومي  صه ب 
بلدبل   29999  - بل 9نو�صي   س دي 

بلب ضاء  بملغرب .
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : سع د  ملت در  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  سع د  ملت در  بلي د 
 11 شطر   24 لقم   6 بقامة  بألزهر 
بلب ضاء   بلدبل   29999 بل 9نو�صي  

بملغرب .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  سع د  ملت در  بلي د 
 11 شطر   24 لقم   6 بقامة  بألزهر 
بلب ضاء   بلدبل   29999 بل 9نو�صي  

بملغرب 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

شتن 9 2929 تحت لقم 1)7462.

117I

FIDUCIAIREJAD

THE HANGOUT SPOT sarl
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FIDUCIAIREJAD
 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE APPT N°5 AVENUE
 ALLAL EL FASSI MARRAKECH،

MAROC 49999، مربكش
 THE HANGOUT SPOT sarl
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي متجر لقم 
27-28 بقامة بلحدربء شالع عالل 
بلفا�صي  - 49999 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198335

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 THE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.HANGOUT SPOT sarl

غرض بلشركة بإيجاز : -مقهى

-محل بالكالت بليريعة

عنوبن بملقر بالجتداعي : متجر لقم 

عالل  شالع  بلحدربء  بقامة   27-28

بلفا�صي  - 49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : بلعاطر  منال  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د عثدان بلديرة :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلعاطر  منال  بلي دة 

حي كيش  تعاون ة بلخضربء   13 لقم 

بالومبية 12999 تدالة بملغرب.

عنوبنه)ب)  بلديرة   بلي د عثدان 

شالع   92 لقم  س  بلوك   23 قطاع 

بلرااط   19199 بلرياض  حي  بلصبي9 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د يونس عي�صى عنوبنه)ب) حي 

 1(4 لقم  عدال  بيت  زنقة  بالنبعات 

سال 19199 سال بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117497.

11(I
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redallah sarl

CMA RENT LOCAL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

redallah sarl
2 زنقة سوليا بلشقة 15 شالع 

بلحين بلثاني بملدينة بلجديدة ، 
39999، فاس بملغرب

CMA RENT LOCAL شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة ببن 
بلبشي9 شالع بلجيش بمللكي بقامة 
محدد بمين بلطابق بلثالث لقم 6  

فاس 39999 فاس بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.6965(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 16 شتن 9 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
«زنقة ببن بلبشي9 شالع بلجيش بمللكي 
بقامة محدد بمين بلطابق بلثالث لقم 
إلى  بملغرب»  فاس   39999 فاس    6
«بلحي بلصناعي بنيومة قطعة لقم 
 39999  - )بلوفاء)  م 9وكة  حي   4(

فاس  بملغرب».
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   95 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 48)2.
129I

FIDUCIA-MID

AL AKHDAR TECH  SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
لقم 8) بلطابق بالول طريق مكناس 
م دالل م دلت ، 54359، م دلت 

م دلت
AL AKHDAR TECH  SARL  شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي كلم 95 
ل 9بلك بوم ة  - 54359 م دلت 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
2525

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 AL  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. AKHDAR TECH  SARL
ترك ب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
و  بلزلبعي،بلتصدير  بلري  أنظدة 

بالستي9بم،بملفاوضة.
كلم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
م دلت   54359  - ل 9بلك بوم ة    95

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د بوط ب محدد لش د :  599 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 599   : معاذ  تابت  ببن  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
لش د  محدد  بوط ب  بلي د 
بوم ة    ل 9بلك   95 كلم  عنوبنه)ب) 

54359 م دلت بملغرب.
بلي د ببن تابت معاذ عنوبنه)ب) 
591 شالع بلجيش  عدالة بملنزه شقة 

بمللكي 89999 بكامير بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
لش د  محدد  بوط ب  بلي د 
بوم ة    ل 9بلك   95 كلم  عنوبنه)ب) 

54359 م دلت بملغرب
بلي د ببن تابت معاذ عنوبنه)ب) 
591 شالع بلجيش  عدالة بملنزه شقة 

بمللكي 89999 بكامير بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بالبتدبئ ة بد دلت  

2929 تحت لقم )18.

121I

إئتدان ة بلوفاء

IRTANE TRAVAUX
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

إئتدان ة بلوفاء

شالع عالل بلفا�صي بلرقم )7 

سطات ، 26999، سطات بملغرب

IRTANE TRAVAUX شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلطابق 

بألل�صي ، تجزئة وجدبن ، بلرقم 6 

سطات - 26999 سطات بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

6171

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   15

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.IRTANE TRAVAUX

غرض بلشركة بإيجاز : -1 أشغال 

للبناء بملختلفة

-2 بالستي9بم وبلتصدير

-3 كربء بالالت ومعدبت صناع ة.

بلطابق   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 6 بلرقم   ، تجزئة وجدبن   ، بألل�صي 

سطات - 26999 سطات بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بل 9مبوي  عدر  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بل 9مبوي  عدر  بلي د 

 415 بلرقم  بلخي9   مجدع  تجزئة 

سطات   26999 سطات   3 بلشقة 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بل 9مبوي  عدر  بلي د 

 415 بلرقم  بلخي9   مجدع  تجزئة 

سطات   26999 سطات   3 بلشقة 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   95 بتاليخ  بالبتدبئ ة بيطات  

2929 تحت لقم 1154/2929.

122I

AGIL CONSEIL

CITY STAR SERVICES
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

AGIL CONSEIL

 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CITY STAR SERVICES شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 7)1 
بلوحدة 2 بلدبوميات بلطابق بألول 

شقرة لقم 3 مربكش  - 49999 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198323

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
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عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 CITY  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.STAR SERVICES
سوار    : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مالكت
أو  )تاجر  بلتصدير  و  بإلستي9بم 

وس ط)
 مفاوض.

لقم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلطابق  بلدبوميات   2 بلوحدة   1(7
بألول شقرة لقم 3 مربكش  - 49999 

مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د كريم نصر بلدين :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د كريم نصر بلدين عنوبنه)ب) 
بلدبل   2 شالع بلناظول ملب بملت9   41
بلب ضاء  بلدبل   29939 بلب ضاء 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د كريم نصر بلدين عنوبنه)ب) 
بلدبل   2 شالع بلناظول ملب بملت9   41
بلب ضاء  بلدبل   29939 بلب ضاء 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117491.
124I

A&O

ZINA GAZ
إعالن متعدم بلقربلبت

A&O
 AVENUE MERS SULTAN ، 26

29259، بلدبل بلب ضاء بملغرب
ZINA GAZ «شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: 13 زنقة 
أحدد بملجاطي إقامة ألب  بلطابق 
1 لقم 8 بملعاليف  - 29999 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.43(58(

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 16 نون 9 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
من  بستقالة بلي دة بالويزي أسداء 
منصبها كديي9ة للشركة وإبربء ذمتها 

من إمبلتها 
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
أن بلشركة  تؤكد   مجدوعة بلشركاء 
قبل  من  محدومة  غي9  لفت9ة  ميي9ة 

بلي دة  حنان أشلفت 
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
بألسا�صي  بلقانون  ص اغة  إعامة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :14 لقم  بند 
تع ين بلي دة حنان بشلفت  مايلي: 

ميي9ة للشركة ملدة غي9 محدومة
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 29 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754529.
126I

CABINET RAMI EXPERTISE

 BENALEM DEUTSCHKURS
PRIVE

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 BENALEM DEUTSCHKURS
PRIVE شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 

248 طابق بلرببع عرصة بلزيتون 
مجدوعة بلضحى - 39999 فاس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

647((

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   23

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 BENALEM DEUTSCHKURS

.PRIVE

غرض بلشركة بإيجاز : ميتشي9» 

بالستشالبت بإلمبلية «.
عنوبن بملقر بالجتداعي : لقم 248 

طابق بلرببع عرصة بلزيتون مجدوعة 

بلضحى - 39999 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : محدد  بنعالم  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  محدد  بنعالم  بلي د 
بلشقة 23 عدالة 248 عرصة بلزيتون 

مجدوعة بلضحى طريق عين بلشقف 

39999 فاس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  محدد  بنعالم  بلي د 
بلشقة 23 عدالة 248 عرصة بلزيتون 

مجدوعة بلضحى طريق عين بلشقف 

39999 فاس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم )313.

128I

بيبل جاتول ل غال

بوان اكزي
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

بيبل جاتول ل غال

بلتجزئة 6 بلزنقة 51 لقم 8 ق.ج 

بلدبل بلب ظاء بلتجزئة 6 بلزنقة 51 

لقم 8 ق.ج بلدبل بلب ظاء، 29459، 

بلدبل بلب ظاء بملغرب

بوبن بكزي   شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي )1 زنقة 

بلنخ ل وبزيس  بلدبلبلب ضاء  

29419 بلدبلبلب ضاء  بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(8467

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم    2929 أكتوار   14 في  بملؤلخ 

بلحالي  بالجتداعي  بملقر  تحويل  

للشركة من «)1 زنقة بلنخ ل وبزيس  

بلدبلبلب ضاء    29419 بلدبلبلب ضاء  
«تجزئة منازيل بلل دون  إلى  بملغرب» 

بثريم   بالعدال  ملركز   5 بلطابق 

بلدبلبلب ضاء    294(9 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754448  .

12(I

ADVISORIS

أي كرافتس
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

ADVISORIS

 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

أي كربفتس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
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وعنوبن مقرها بإلجتداعي 14 زنقة 
لوسي9ن بقامة لط فة ، بلطابق بألول 

، مكتب لقم 3 حي بمليتشف ات - 

29199 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

74(14(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   14

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

أي   : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

كربفتس.

أعدال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة. كل بلحرف.

وبالتصال  بلهاتف،  ترك ب 

وترك ب  توزيع  وأي  بلدب لي، 

بلضع فة،  بلت البت  باستخدبم 

بلت9ك بات،  هذه  وص انة  وإصالح 

وا ع بملعدبت بملتعلقة بهذه بلتقن ات 

وأقفال بإلنشاءبت  بلهاتف،  وأجهزة 

بملعدن ة، وبمل كان كا بلكهراائ ة.

بألل اف  كابل  وب تبال  بتصال 

وبلكابل  بلشعري  وبلكابل  بلضوئ ة، 

بملحولي.

وترك بات  بلكهراائ ة  بألشغال 

بإلنذبل  وأجهزة  بملربقبة  كامي9بت 

وبألتدتة وأجهزة بلربميو.
زنقة   14  : عنوبن بملقر بالجتداعي 
لوسي9ن بقامة لط فة ، بلطابق بألول 

 - بمليتشف ات  حي   3 لقم  مكتب   ،

29199 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بملاكري  مولبم  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بملاكري  مولبم  بلي د 

 29899 حي ميك بلل ل بلعال ا    17

بملحددية بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بملاكري  مولبم  بلي د 

 29899 حي ميك بلل ل بلعال ا    17

بملحددية بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 19 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753346.

139I

FIGEC

CAFÉ RIAD SOLEIL SOUSS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تفويت حصص

FIGEC

 N°3 IMM. NASR CITE DAKHLA

 AGADIR AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

 CAFÉ RIAD SOLEIL SOUSS

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 3)1 

تجزئة تالع نت بلقل عة - 86159 

بيت ملول بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.13967

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   2929 أكتوار   96 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

كربم  جامع  )ة)  بلي د  تفويت 

أصل  من  بجتداع ة  حصة   1.999

1.999 حصة لفائدة  بلي د )ة) بيوب 

كربم بتاليخ 97 أكتوار 2929.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

نون 9   12 بتاليخ  بانزكان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 65)1.

132I

STREET BUSINESS CENTER

PRIOSANTÉ
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
عدالة لقم 19، لقم 7، زنقة بلحرية، 
جليز، مربكش ، 49999، مربكش 

بملغرب
PrioSanté شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي عدالة 
محت ج ، لقم 166 ب م ، بلطابق 
بلثالث ، شقة لقم 7 ، شالع عبد 

بلكريم بلخطابي ، ك ليز -  - 49999 
مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
198321

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   93
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.PrioSanté
بلعالج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بضطرببات  تشخ ص  و  بلطب عي 

بلنوم و مربقبة بلتغذية.
عدالة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلطابق   ، م  ب   166 لقم   ، محت ج 
عبد  شالع   ،  7 لقم  شقة   ، بلثالث 
 49999  -   - ، ك ليز  بلكريم بلخطابي 

مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
 199   : بوشيبة   سلمى  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي دة سلمى بوشيبة  عنوبنه)ب) 
ف ال   13 لقم  بمليس  موالي  زنقة 

توف ق  28839 بملحددية  بملغرب .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي دة سلمى بوشيبة  عنوبنه)ب) 
ف ال   13 لقم  بمليس  موالي  زنقة 

توف ق  28839 بملحددية بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117499.

133I

ZYD PLUS SARL AU

  CAPITAL  INGENIERIE  ET
DEVELOPPEMENT

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

ZYD PLUS SARL AU
حي بزكي بلجديد لقم )31 مربكش ، 

49999، مربكش بملغرب
  CAPITAL  INGENIERIE  ET

DEVELOPPEMENT  شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 265، 

شالع بلزلقطوني، إقامة شد�صي، 
طابق لقم )، لقم 2)، بلدبل 

بلب ضاء. - 23999 بلدبل بلب ضاء 
بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.198277
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
بملؤلخ في 21 شتن 9 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
إقامة  بلزلقطوني،  شالع   ،265«
شد�صي، طابق لقم )، لقم 2)، بلدبل 
بلب ضاء  بلدبل   23999  - بلب ضاء. 
طابق   ،8 لقم  «تييي9،  إلى  بملغرب» 
لقم 1، مكتب  لقم 1، س دي غانم، 

مربكش. - 49999 مربكش  بملغرب».
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باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   16 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117347.

134I

مكتب بلدلبسات كنتوس

BATILI CONSTRUCTION
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

مكتب بلدلبسات كنتوس
13، زنقة وبم زيز، لقم 4، أكدبل 
بلرااط ، 9)199، بلرااط بملغرب

BATILI CONSTRUCTION شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 13 زنقة 
وبم زيز لقم 4 أكدبل - 9)199 

بلرااط بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

147667
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   19
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 BATILI : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.CONSTRUCTION
مقاولة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء وبألشغال بملختلفة..
زنقة   13  : عنوبن بملقر بالجتداعي 
وبم زيز لقم 4 أكدبل - 9)199 بلرااط 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 599   : بلي د كريم عبد بلوهاب 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 599   : بملربك�صي  بلي د محين 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلوهاب  عبد  كريم  بلي د 
عنوبنه)ب) 13 زنقة جبل مو�صى لقم 5 

أكدبل 9)199 بلرااط بملغرب.
بلي د محين بملربك�صي عنوبنه)ب) 
 5 مكرل زنقة جبل بلع ا�صي لقم   21

أكدبل 9)199 بلرااط بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلوهاب  عبد  كريم  بلي د 
عنوبنه)ب) 13 زنقة جبل مو�صى لقم 5 

أكدبل 9)199 بلرااط بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 198661.

135I

شركة ألتي9ف د ش.م.م

STE ACHGHAL PRO
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تع ين مدثل قانوني للشركة

شركة ألتي9ف د ش.م.م
زنقة 91 لقم 92 حي بلنجاح 

 ن فرة، 54999،  ن فرة بملغرب
STE ACHGHAL PRO «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: تيزي 
نصلصال موحى بحدو بلزياني - 

54999  ن فرة بملغرب.
«تع ين مدثل قانوني  للشركة»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.3947

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
وتبعا   2929 نون 9   9( في  بملؤلخ 
تع ين  تقرل  جدم  لتع ين ميي9)ين) 

بملدثل)ين) بلقانوني)ين): 
BAHSINE HAMID -

BAHSINE HOUMANE -
 - شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

بلكائن مقرها بإلجتداعي ب: 9 9 9 9
عند  بلتجالي  بلسجل  لقم 

بالقتضاء: 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بالبتدبئ ة بخن فرة  

2929 تحت لقم 397.

136I

لمزي لالستشالبت

NAJI CHAUD
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

لمزي لالستشالبت
شالع 24 نون 9 عدالة حددي ولد 

بلرش د بلطابق لقم 91 شقة لقم 91 
بلع ون ، 79999، بلع ون بملغرب

NAJI CHAUD شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع بم 
بليعد عدالة 48 بلطابق بلثالث لقم 
19 بلع ون - 79999 بلع ون بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
33(9(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   17
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 NAJI  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.CHAUD
إصالح   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلهوبء،إصالح  تك  ف  أنظدة 
بلصفائح  منتجات  وترك ب  وتعديل 

بملعدن ة،......
: شالع بم  عنوبن بملقر بالجتداعي 
بليعد عدالة 48 بلطابق بلثالث لقم 
19 بلع ون - 79999 بلع ون بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلعلوي  بملختال  بلي د 
 5 شطر   7 لقم   17 عدالة  حي بلوالء 
فص لة 1 س دي مومن بلدبلبلب ضاء 

29693 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
بلي د بلج اللي بلناجي عنوبنه)ب) 
برش د  عبو  بوالم  بلومبمنة  موبل 

26459 برش د بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د بلج اللي بلناجي عنوبنه)ب) 
برش د  عبو  بوالم  بلومبمنة  موبل 

26459 برش د بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2775/2929.

138I

لمزي لالستشالبت

RAPIDE OUED EDAHAB
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وفاة شريك

لمزي لالستشالبت
شالع 24 نون 9 عدالة حددي ولد 

بلرش د بلطابق لقم 91 شقة لقم 91 
بلع ون ، 79999، بلع ون بملغرب

RAPIDE OUED EDAHAB   شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 
مكة عدالة بليير لقم 129 بلطابق 
بالول بلشقة 92  - 79999 بلع ون  

بملغرب .
وفاة شريك

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.17(21

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
2929 تم بإلعالم  92 نون 9  بملؤلخ في 
بلطاهري   بوجدعة   بلشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا بلولثة  على  حصصه  توزيع  و 
أكتوار   13 في  بملؤلخ  بإللبثة  لرسم 

2929 بالشكل بألتي :
بلي د)ة) عبد بلحي  بلطاهري وتم 
تع نه ميي9 للشركة   ،  165 حصة .

  ، بلطاهري    عدنان   بلي د)ة) 
165 حصة .

  ، بلطاهري    جدال   بلي د)ة) 
165 حصة .

بلي د)ة) فاطدة بلزهربء بلطاهري   
،  82 حصة .

بلي د)ة) كريدة  بلطاهري   ،  82 
حصة .

  ، بلطاهري    بلي د)ة)  امية  
82 حصة .
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بلي د)ة) فاضدة  نكاب   ،  )25 
حصة .

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2783.

13(I

FINCOSA MARRAKECH

MACLES CONSULTING
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شالع عبد بلكريم بلخطابي بقامة 
لق ة عدالة 189 بلوك B بلطابق 

بالول بلشقة 7 ، 49999، مربكش 
بملغرب

MACLES CONSULTING شركة 
ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 55 شالع 
محدد بلخامس بقامة جكال شقة 
33 جليز  مربكش 49999 مربكش 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
19831(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   23
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MACLES CONSULTING
مقاول   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
 ( وبلتجالية  بملعلومات ة  بلخدمات 

بلتوبصل)
بملهرجانات  بلعروض  مقاول 

بلفن ة ) بلحدث)
مقاول بلتصوير.

55 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

شقة  جكال  بقامة  بلخامس  محدد 

مربكش   49999 مربكش  جليز    33

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

لومان  ف ل ب  موبن ون  بلي د 

 199 حصة بق دة   199   : كل دون  

ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

لومان  ف ل ب  موبن ون  بلي د 
كل دون  عنوبنه)ب) 1613 طريق بانون 

 .  . 13989بي بون بروفونس فرنيا 

فرنيا.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

لومان  ف ل ب  موبن ون  بلي د 
كل دون  عنوبنه)ب) 1613 طريق بانون 

  .  . 13989بي بون بروفونس فرنيا 

فرنيا

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 8)1173.

141I

CABINET BENHASSAN SARL AU

MIDANI INVEST
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

ملب  الد زنقة 43 لقم 5 ق.ج ، 

29449، بلدبلبلب ضاء بملغرب

MIDANI INVEST  شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 5) تجزئة 

أكدبل  بلطابق بليفلي بملحل لقم 

7 س دي مومن  - 29499 بلب ضاء 

بملغرب 

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

499487

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2918 مالس   23

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. MIDANI INVEST

أشغال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء 

أشغال مختلفة .

عنوبن بملقر بالجتداعي : 5) تجزئة 

لقم  بملحل  بليفلي  بلطابق  أكدبل  

بلب ضاء   29499  - س دي مومن    7

بملغرب .

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د أبو بلقاسم محدد  :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

محدد   بلقاسم  أبو  بلي د 
98 لقم  عنوبنه)ب) ملب بفريحة زنقة 

24 ق ج  29439 بلب ضاء بملغرب .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

محدد   بلقاسم  أبو  بلي د 
98 لقم  عنوبنه)ب) ملب بفريحة زنقة 

24 ق ج  29439 بلب ضاء  بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 23 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

باملركز  تم  لقم  تحت   2918 مالس 

بلجهوي لإلستثدال .

142I

A&O

SOTRA  MODE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

A&O

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

29259، بلدبل بلب ضاء بملغرب

SOTRA  MODE شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 26 شالع 

مرس بليلطان بلطابق 1 شقة 3 

بلدبل بلب ضاء 29999 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

478355

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   1(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SOTRA  MODE

غرض بلشركة بإيجاز : إنتاج و ب ع 

مالبس بلنياء.

26 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

 3 شقة   1 بلطابق  بليلطان  مرس 

29999 بلدبل بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي دة أم نة بلعدربوي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
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بلي دة أم نة بلعدربوي عنوبنه)ب) 

 29999 س دي عثدان   17 بلوك    8

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي دة أم نة بلعدربوي عنوبنه)ب) 

 29999 س دي عثدان   17 بلوك    8

بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 93 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 752463.

143I

TQG FIDUCIAIRE

 GENERAL(

 CONSTRUCTION

 COMPANY OF AFRICA

)G.C.C.A
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
لقم 1999 بن تاشفين بزلي ، 

49159، مربكش بملغرب

 GENERAL CONSTRUCTION(

 COMPANY OF AFRICA (G.C.C.A

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي لياض 

1 لقم 1 بلطابق بليفلي بن جرير - 

43159 بن جرير بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2435

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 
 GENERAL CONSTRUCTION(
.COMPANY OF AFRICA (G.C.C.A
غرض بلشركة بإيجاز : بعدال بناء 

و أعدال مختلفة.
عنوبن بملقر بالجتداعي : حي لياض 
 - بلطابق بليفلي بن جرير   1 لقم   1

43159 بن جرير بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 599.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 5.999   : بلي د بلعياوي حدزة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 5.999  : بلي د بلعياوي حدزة   

بق دة 199 ملهم.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د بلعياوي حدزة عنوبنه)ب) 
جرير  بن    91 لقم   91 لياض  حي 

43159 بن جرير بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د بلعياوي حدزة عنوبنه)ب) 
جرير  بن    91 لقم   91 لياض  حي 

43159 بن جرير بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بابن جرير  بتاليخ )1 نون 9 

2929 تحت لقم 361.
144I

مكتب معيشة للحيابات و بألستشالبت بلجبائ ة

PARA MARKET MEDINA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحيابات و 
بألستشالبت بلجبائ ة

حي بليالم بلوك E  لقم 22 -- س دي 
سل دان ، 14299، س دي سل دان 

بملغرب
PARA MARKET MEDINA شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 155 
شالع 247 مجدوعة  8 - 14999 

بلقن طرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

57181

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   16

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 PARA  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.MARKET MEDINA

ب ع موبم   : غرض بلشركة بإيجاز 

شبه طب ة.
عنوبن بملقر بالجتداعي : لقم 155 

 14999  -  8 مجدوعة    247 شالع 

بلقن طرة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي دة فدوى بع و :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

599 حصة    : بلي د فؤبم شكاوة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بع و  فدوى  بلي دة 
وطالق  بلعزيز  عبد  زبوية موالي   (2

بلقن طرة   14999  6 ببن زيام بلشقة 

بملغرب.

بلي د فؤبم شكاوة عنوبنه)ب) حي 

بلقن طرة   14999  598 باللشام لقم 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بع و  فدوى  بلي دة 
وطالق  بلعزيز  عبد  زبوية موالي   (2

بلقن طرة   14999  6 ببن زيام بلشقة 

بملغرب

بلي د فؤبم شكاوة عنوبنه)ب) حي 

بلقن طرة   14999  598 باللشام لقم 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالقن طرة  بتاليخ 16 نون 9 

2929 تحت لقم -.

145I

RYS CONSULTING

REDA CYCLES SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

RYS CONSULTING
295 شالع أبي مل بلغفالي 

بلطابق بلتاني س دي بل 9نو�صي  

بلدبلبلب ضاء ، 29699، 

بلدبلبلب ضاء بملغرب

REDA CYCLES SARL شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلتشالك 

تجزئة 4 عدالة 2 محل 1  - 29649 

بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

474463

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   97

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 REDA  : بإلقتضاء بدختصر تيد تها 

.CYCLES SARL

غرض بلشركة بإيجاز : تاجر قطع 

غ ال بلدلبجات بلنالية وبلي البت.

بلتشالك   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 29649  -   1 2 محل  4 عدالة  تجزئة 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د بوشع ب فتحي :  59 حصة 

بق دة 1.999 ملهم للحصة .
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 59   : مخلص  نع دة  بلي دة 

حصة بق دة 1.999 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بوشع ب فتحي عنوبنه)ب) 

موبل بلربس بلعالي بلحرش بوالم عزوز 

27223 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

بلي دة نع دة مخلص عنوبنه)ب) 

موبل بلربس بلعالي بلحرش بوالم عزوز 

27223 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د بوشع ب فتحي عنوبنه)ب) 

موبل بلربس بلعالي بلحرش بوالم عزوز 

27223 بلدبلبلب ضاء بملغرب

بلي دة نع دة مخلص عنوبنه)ب) 

موبل بلربس بلعالي بلحرش بوالم عزوز 

27223 بلدبلبلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 92 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 748255.

146I

إئتدان ة أڤوني9 أونت9بريز

BOUTTRO
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

إئتدان ة أڤوني9 أونت9بريز

٢١٤، محج بلحين بلثاني تييي9 ١ ، 

9، برش د بملغرب

BOUTTRO شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 13 تجزئة 

بليير، شالع محدد بلخامس، 

بلطابق بلثالث سيال  - 26199 

برش د بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

14267

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   13

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.BOUTTRO
غرض بلشركة بإيجاز : - بإلنعاش 

بلعقالي بصفة عامة.
بلعقالبت،بلكهرااء،  معائم بناء   -
وبألملن وم،  بلنجالة  بلت9ص ص، 
بلصباغة، بلزجاج، بلزل ج و منتجات 

بلبناء.
جد ع  وتفويت  بناء،  شربء،   -
بملهن ة  لليكنى،  بملعدة  بلعقالبت 

وبإلمبلية أو
بلتجالية. 

بأللب�صي  تجهيز جد ع  بلتجزئة،   -
ألجل ب عها على حالها أو بعد بنائها..

عنوبن بملقر بالجتداعي : 13 تجزئة 
بلخامس،  محدد  شالع  بليير، 
 26199  - سيال   بلثالث  بلطابق 

برش د بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 599   : بلضاوي  لحين  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 599   : بلضاوي  بوشتى  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د لحين بلضاوي عنوبنه)ب) 
  12 لقم   91 حي كريم بلوك ب زنقة 

13999 بنيل دان بملغرب.
بلي د بوشتى بلضاوي عنوبنه)ب) 
 54999 بوعزة   موالي  فاصكا  بيت 

 ن فرة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د لحين بلضاوي عنوبنه)ب) 
  12 لقم   91 حي كريم بلوك ب زنقة 

13999 بنيل دان بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  ب 9ش د   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم )147.
147I

بسدوب

اسموب
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لفع لأسدال بلشركة

بسدوب
 RUE ACH ATTAOUI RIAD 36 45
 LOCAL 1A TANGER ، 90000،

TANGER بملغرب
بسدوب شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 45 زنقة 
بلحاج بلعطاوي بقامة بلرياض 36 

بقعة 316 محل 2 أ طنجة - 9999) 
طنجة بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.832(5
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم   2929 شتن 9   26 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
من  أي  ملهم»   2.599.999«
»1.919.999 ملهم» إلى «2.599.999 
مقاصة  إجربء    : طريق  عن  ملهم» 
مع ميون بلشركة بملحدمة بملقدبل و 

بمليتحقة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6445.

148I

لمزي لالستشالبت

TRANS BARSUD
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

لمزي لالستشالبت
شالع 24 نون 9 عدالة حددي ولد 

بلرش د بلطابق لقم 91 شقة لقم 91 
بلع ون ، 79999، بلع ون بملغرب
TRANS BARSUD شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع بم 

بليعد عدالة 48 بلطابق بلثالث لقم 
19 بلع ون - 79999 بلع ون بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
33881

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   17
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 TRANS : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.BARSUD
غرض بلشركة بإيجاز : نقل جد ع 

موبم بلبناء و بليلع....
: شالع بم  عنوبن بملقر بالجتداعي 
بليعد عدالة 48 بلطابق بلثالث لقم 
19 بلع ون - 79999 بلع ون بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

بوحدجى  بلعزيز  عبد  بلي د 
بميدرير  تفقي9ت  بيت  عنوبنه)ب) 

45899 تنغي9 بملغرب.
بلغا�صي عنوبنه)ب)  بلي د لحين 
تنغي9   45899 بميدرير  بمنتوبلك 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بوحدجى  بلعزيز  عبد  بلي د 
بميدرير  تفقي9ت  بيت  عنوبنه)ب) 

45899 تنغي9 بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2773.

14(I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

SOCIETE BARIS - PRO   
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé



17043 الجريدة الرسميةعدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929) 

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

   SOCIETE BARIS - PRO   شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي محل 
لقم 1, عدالة 439, تجزئة لياض 

بالسداع ل ة   - 59999 مكناس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

513(7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   96

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

    : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.  SOCIETE BARIS - PRO

غرض بلشركة بإيجاز : مقهى 

مخ زة .

محل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
لياض  تجزئة   ,439 عدالة   ,1 لقم 

مكناس   59999  - بالسداع ل ة   

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 567.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 5679  : بلي د معي عبد بلكريم 

بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د معي عبد بلكريم  عنوبنه)ب) 
لقم 15 زنقة م دوزة بملنظر بلجد ل م 

ج 59999 مكناس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د معي عبد بلكريم  عنوبنه)ب) 

لقم 15 زنقة م دوزة بملنظر بلجد ل م 

ج 59999 مكناس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3811.

159I

IZDIHAR CONSEIL

ريد إفازيون

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

لفع لأسدال بلشركة

IZDIHAR CONSEIL

  RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-

 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc

ليد إفازيون شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي طريق أيت 

أولير بلطويح نة بلويدبن  - 49999  

مربكش بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.3((85

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تم   2929 شتن 9   17 في  بملؤلخ 

قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 

من  أي  ملهم»   3.499.999«

 3.599.999» إلى  ملهم»   199.999«

مقاصة  إجربء    : طريق  عن  ملهم» 

مع ميون بلشركة بملحدمة بملقدبل و 

بمليتحقة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   19 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117985.

151I

STAF CONSULTING

GRUTEK
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

STAF CONSULTING

  AL YASSMINE R 5  IMM 74

 RC APRT  N° 02 OUELFA

 HAY HASSANI، 20230،

CASABLANCA MAROC

GRUTEK شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 75 شالع 

11 يناير بلطابق 1 شقة  )16 

بلدبلبلب ضاء بملغرب - 22999 

بلدبلبلب ضاء  بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

48921(

 2( عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 أكتوار 

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.GRUTEK

غرض بلشركة بإيجاز : ب ع و شربء 

بستي9بم  وبإلصالحات   بلغ ال  قطع 

وتصدير.

 75  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 16( 1 شقة   يناير بلطابق   11 شالع 

 22999  - بملغرب  بلدبلبلب ضاء 

بلدبلبلب ضاء  بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : صبحي  بسامة  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بسامة صبحي عنوبنه)ب) حي 
بلدبلبلب ضاء   2 لقم   6 1زنقة  سالمة 
بملغرب  بلدبلبلب ضاء   22999 بملغرب 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د بسامة صبحي عنوبنه)ب) حي 
بلدبلبلب ضاء   2 لقم   6 1زنقة  سالمة 
بملغرب  بلدبلبلب ضاء   22999 بملغرب 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم -.

153I

FIDUCIA-MID

 MAROC-INGENIEURINE
SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
لقم 8) بلطابق بالول طريق مكناس 
م دالل م دلت ، 54359، م دلت 

م دلت
 MAROC-INGENIEURINE SARL
AU شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 58 
شالع بمليي9ة أملو - 54359 م دلت 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
2523

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   26
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
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عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 
 MAROC-INGENIEURINE SARL

.AU
مكتب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

للدلبسات بلهندس ة.
 58 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 
م دلت   54359  - شالع بمليي9ة أملو 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د بوصام عدر :  1.999 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د بوصام عدر عنوبنه)ب) لقم 
م دلت   54359 بملرن ين   زنقة   11

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د بوصام عدر عنوبنه)ب) لقم 
م دلت   54359 بملرن ين   زنقة   11

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بالبتدبئ ة بد دلت  

2929 تحت لقم 186.
154I

COMPTA DAK

MYROMAISSAE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

COMPTA DAK
شالع محدد فاضل بليداللي 

حي بليالم لقم 1398 ، 73999، 
بلدب لة بملغرب

MYROMAISSAE شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

معاذ بن جبل لقم 687 حي بليالم  - 
73999 بلدب لة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

16717

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   11

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MYROMAISSAE

نشاط   -  : غرض بلشركة بإيجاز 

بائعي بألسداك

نقل بلعاملين لحياب بلغي9

نقل بلبضائع لحياب بلغي9

بلنقل بملحلي وبلدولي

نقل بلبضائع وبلنقل بمل 9م

أعدال متنوعة وتقديم  دمات

ومنفذ  بلطريق  على  بملياعدة 

بلي الة

بملنتجات  كافة  وتصدير  بستي9بم 

بلقانون ة

تجالة عامة

بقتناء وبلتخلص من جد ع أنوبع 

بليفن.
بلنقل بل 9ي وبلجوي وبلبحري

تثدين ومعالجة وتجد د وتغل ف 

وحفظ بملأكوالت بلبحرية ،

تيويق بألسداك بلطازجة وبمل 9مة 

وبملجددة وبلقشريات وبملحال وجد ع 

منتجات بملأكوالت بلبحرية بأل رى في 

بلتجالة  وبلدول ة.  بلوطن ة  بألسوبق 

من  وبلتعاقد  وبلتصدير  وبالستي9بم 

بلباطن.

بليفن  جد ع  وتشغ ل  تجهيز 

وبلص د  بلشحن  بصناعة  بلخاصة 

بشكل عام.

إنشاء وتشغ ل أي محطة معالجة 

لجد ع  وحفظ  وتحويل  وتعبئة 

بملنتجات.

جد ع  وتشغ ل  وتأجي9  ترك ب 
بلخاصة  بلت 9يد  مربفق  أو  بملصانع 
وأي  بألسداك  وحفظ  بدعالجة 

مأكوالت بحرية أ رى.
بلوطني  بل 9ي  وبلنقل  بلتأجي9 
وبلدولي لجد ع وجهات جد ع بلبضائع 
وبملعدبت بلثق لة وبلشخص ة ووكالء 

بلشحن ؛
جد ع عدل ات بلنقل بلعابر وبل 9ي 

وبلبحري وبلجوي بجد ع أنوبعها.
جد ع عدل ات بملناولة وبلتخزين 
 ، وبلبضائع  بلغذبئ ة  بملوبم  لجد ع 
بالشاحنات  بلنقل  عدل ات  وجد ع 

وبلجدالك وبلتخزين ؛
بلعدولة   ، بلعامة  بلتجالة 

وبليديرة ، تقديم بلخدمة
تد ل  يتطلب  نشاط   دمة  
بلعدال أو بستخدبم معدبت صناع ة 

أو زلبع ة أو تجالية
وا ع وتأجي9 جد ع بملركبات  شربء 
بلصغي9ة  بلحافالت  ذلك:  في  بدا 
وبلجربلبت  وبلشاحنات  وبلحافالت 

وغي9ها
وبلعالمات  بملنتجات  تدث ل 

بلتجالية.
 ، بلبناء  موبم  ب ع   ، بلعام  بلبناء 

بلهندسة بملدن ة
بلعدل ات  جد ع   ، عام  وبشكل 
بملرتبطة بشكل مباشر أو غي9 مباشر 
بنشاطها لتعزيز ندو بلشركة وتطولها 
شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
معاذ بن جبل لقم 687 حي بليالم  - 

73999 بلدب لة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : ياسين  بلكد لي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
ياسين عنوبنه)ب)  بلكد لي  بلي د 
حي بليالم شالع معاذ بن جبل لقم 

47)1  73999 بلدب لة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

ياسين عنوبنه)ب)  بلكد لي  بلي د 

حي بليالم شالع معاذ بن جبل لقم 

47)1   73999 بلدب لة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالبتدبئ ة بوبمي بلدهب  

نون 9 2929 تحت لقم 1981/2929.

156I

fiducinfo sarlau

L’ATELIER DE BOUGIE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

fiducinfo sarlau

 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

L’ATELIER DE BOUGIE شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 

بلتييي9 لقم 27 طابق 1 مربكش - 

49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1989(1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   21

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.L’ATELIER DE BOUGIE

صنع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلشدوع.

تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 - مربكش   1 طابق   27 لقم  بلتييي9 

49999 مربكش بملغرب.
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أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 69.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 699   : بلرحداني  سع د  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د سع د بلرحداني عنوبنه)ب) 

مربكش  بولغربيب  بلكدية  موبل   15

49999 مربكش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د سع د بلرحداني عنوبنه)ب) 

مربكش  بولغربيب  بلكدية  موبل   15

49999 مربكش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   11 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117152.

158I

MH CONSEIL

OMAFRANT TRAVAUX
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

MH CONSEIL

 LOT VIADICCI RES RANIA IMM

 F 1ER ETG AIN HARROUDA،

28630، mohammedia MAROC

OMAFRANT TRAVAUX شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 

ڤ اميت�صي،بقامة لبن ا بملد ل ف 

بلطابق بالول بلشقة لقم 2  عين 

حرومة بملحددية 28639 بملحددية 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

26981

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   31

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.OMAFRANT TRAVAUX

مطول   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالبت.

تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

ف  بملد ل  لبن ا  ڤ اميت�صي،بقامة 

عين    2 لقم  بلشقة  بالول  بلطابق 

بملحددية   28639 بملحددية  حرومة 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 259   : بلعدري  بلحيين  بلي د 

حصة بق دة 25.999 ملهم للحصة .

بلي د محدد تفرنت :  259 حصة 

بق دة 25.999 ملهم للحصة .

 259   : بلعدري  محدد  بلي د 

حصة بق دة 25.999 ملهم للحصة .

 259   : بلعدري  ببربه م  بلي د 

حصة بق دة 25.999 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلعدري  محدد  بلي د 

حرومة  عين   (8 لقم   1 بالمل  حي 

بملحددية 28639 بملحددية بملغرب.

بلي د بلحيين بلعدري عنوبنه)ب) 

حرومة  عين   2 بلوفاء  بقامة   5(

بملحددية 28639 بملحددية بملغرب.

عنوبنه)ب)  تفرنت  محدد  بلي د 

عين   48 لقم   92 ط  بلوفاء  تجزئة 

بملحددية   28639 بملحددية  حرومة 

بملغرب.

بلي د ببربه م بلعدري عنوبنه)ب) 

موبل بوالم معزة لحجر بلزنقة ) بلرقم 

 28639 بملحددية  بلشالالت   354

بملحددية بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د بلحيين بلعدري عنوبنه)ب) 

حرومة  عين   2 بلوفاء  بقامة   5(

بملحددية 28639 بملحددية بملغرب

عنوبنه)ب)  تفرنت  محدد  بلي د 

عين   48 لقم   92 ط  بلوفاء  تجزئة 

بملحددية   28639 بملحددية  حرومة 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 17 بتاليخ  باملحددية   بالبتدبئ ة 

شتن 9 2929 تحت لقم 1983.

15(I

FIDUCIA-MID

PRECI TOPO SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

لفع لأسدال بلشركة

FIDUCIA-MID

لقم 8) بلطابق بالول طريق مكناس 

م دالل م دلت ، 54359، م دلت 

م دلت

PRECI TOPO SARL AU شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 

فليطين بوتحلي لقم 58 مكرل - 

54359 م دلت بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.((5

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تم   2929 شتن 9   28 في  بملؤلخ 

قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 

»99.999) ملهم» أي من «199.999 

عن  ملهم»   1.999.999» إلى  ملهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بالبتدبئ ة بد دلت  

2929 تحت لقم 187.

169I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

OY10
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شالع موالي لش د و عبد 
بلكريم بلخطابي،عدالة مركز أعدال 
جليز،  بلطابق بلثالث، مكتب لقم 

21 ، 49999، مربكش بملغرب
OY19 شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 525 بمليال 
، طريق أسفي - 49999 مربكش 

بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.71255

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
لفع  تم   2929 نون 9   93 في  بملؤلخ 
لأسدال بلشركة بدبلغ قدله «9.999) 
إلى  ملهم»   19.999» أي من  ملهم» 
»199.999 ملهم» عن طريق :  إجربء 
بملحدمة  بلشركة  ميون  مع  مقاصة 

بملقدبل و بمليتحقة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117439.
161I

iberguards

NABILA PROM
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

iberguards
 Avenue Md V.Rue Marseille;

 rés la Madrague N 2 TANGER،
59000، TANGER MAROC
NABILA PROM شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
 Bd وعنوبن مقرها بإلجتداعي

MD V.Rue de Marseille.N°2.
 TANGER TANGER CENTRE

.90060 TANGER MAROC
تفويت حصص
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لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.71657

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 شتن 9   28 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
 NABILA )ة)  بلي د  تفويت 
بجتداع ة  حصة   CHENTOUF 29
199 حصة لفائدة  بلي د  من أصل 
 28 بتاليخ   SAID MARROUN )ة) 

شتن 9 2929.
  NABILA )ة)  بلي د  تفويت 
بجتداع ة  حصة   CHENTOUF 29
199 حصة لفائدة  بلي د  من أصل 
بتاليخ   YASSINE MARROUN )ة) 

28 شتن 9 2929.
 NABILA )ة)  بلي د  تفويت 
بجتداع ة  حصة   CHENTOUF 29
199 حصة لفائدة  بلي د  من أصل 
)ة) HIDAYA MARROUN بتاليخ 28 

شتن 9 2929.
 NABILA )ة)  بلي د  تفويت 
بجتداع ة  حصة   CHENTOUF 29
لفائدة   حصة   199 أصل  من 
 MOHAMRD SAID )ة)  بلي د 
شتن 9   28 بتاليخ   MARROUN

.2929
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   17 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235742.

162I

STE FIACCOF 

STE ACHOMAN
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

قفل بلتصف ة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE ACHOMAN شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي : لقم 62 
بالم بت مخلوف حي ملصلى باب 
بلقتوح - 31999 فاس بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.4(635

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 أكتوار   26 في  بملؤلخ 
ذبت  شركة   STE ACHOMAN حل 
لأسدالها  مبلغ  بملحدومة  بمليؤول ة 
مقرها  وعنوبن  ملهم   199.999
بالم بت مخلوف   62 بإلجتداعي لقم 
حي ملصلى باب بلقتوح - 31999 فاس 
بملغرب نت جة لت9بكم بلخيائر  عدم 

بلوغ بهدبف بلشركة.
و عين:

و  بملنصولي  محدد   بلي د)ة) 
بالم بت مخلوف   62 لقم  عنوبنه)ب) 
39999 فاس  حي ملصلى باب بلقتوح 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 
لقم  وفي   2929 أكتوار   26 بتاليخ 
بالم بت مخلوف حي ملصلى باب   62

بلقتوح - 31999 فاس بملغرب.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 5)31.

164I

STE FIACCOF 

STE AS CONNECT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE AS CONNECT شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنفة عبد 
بلكريم بن جلون  بقامة مجدع مرينا 
1 بلطابق 8 لقم 64 - 39999 فاس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
64843

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   93

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE AS : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.CONNECT

بستغالل   : غرض بلشركة بإيجاز 

مركز لالتصال   بالستشالبت بإلمبلية   

كربء مكتب.

عنوبن بملقر بالجتداعي : زنفة عبد 

بلكريم بن جلون  بقامة مجدع مرينا 

فاس   39999  -  64 لقم   8 بلطابق   1

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عبد بلرح م صبال :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

صبال  بلرح م  عبد  بلي د 

تجزئة وبم   63 لقم   6 زنفة  عنوبنه)ب) 

فاس  39999 فاس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

صبال  بلرح م  عبد  بلي د 

تجزئة وبم   63 لقم   6 زنفة  عنوبنه)ب) 

فاس  39999 فاس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3)31.

166I

SOCIETE FIDAV SARL

 STE TOUNFITE STONE

SARL
إعالن متعدم بلقربلبت

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة بليعديين عدالة 13 شقة 3 

بملدينة بلجديدة ، 59999، مكناس 

بملغرب

  STE TOUNFITE STONE SARL

«شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: لقم 55 

بلنع م 5  - 59999 مكناس  بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

. 59573

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 21 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 

حصة  حصص:120-  تفويت  مايلي: 

للي دة  ديجة م لومي بثدن حدم 

بلي د  لصالح  ملهم   1299.99 في 

لبطاقة  بلحاملة  ياسين  بلعدوم 

 .CD24272 لقم  بلوطن ة  بلتعريف 
شكري  أشرف  للي د  حصة  و129 

ملهم   12999.99 في  حدم  بثدن 

ياسين  بلعدوم  بلي د  لصالح 

بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 
حصة   129 و   .CD24272 لقم 

في  حدم  بثدن  شكري  أيوب  للي د 

بلي د  لصالح  ملهم   12999.99

لبطاقة  بلحاملة  ياسين  بلعدوم 

 .CD24272 لقم  بلوطن ة  بلتعريف 

بالتالي بلرأسدال بالجتداعي للشركة  

9999.99) ملهم موزع على  حدم في 

للي دة  بلي دة   -  : بلتالي  بلشكل 

ق دة  حصة   189 م لومي   ديجة 

بلوبحدة  199  ملهم. - بلي د أشرف 

بلوبحدة   ق دة  حصة   189 شكري 
أيوب شكري  بلي د   - ملهم.    199

  199 بلوبحدة   ق دة  حصة   189

 369 بلي د بلعدوم ياسين   - ملهم. 

حصة ق دة بلوبحدة  199  ملهم.
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قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
تغ ي9 ميي9 بلشركةوبالمضاء:بستقالة 
تع ين  و  م لومي  بمليي9ة  ديجة 
أيوب شكري كديي9 جديد للشركة. 
و  ديجة  ياسين  بلعدوم  بإلمضاء 

م لومي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :6-7 لقم  بند 

مايلي: تقي م لأسدال بلشركة
على  ينص  بلذي   :16 لقم  بند 

مايلي: بلتي ي9 وبالمضاء
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   95 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3612 .

168I

MCG

تايم أوت كافي
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
تايم أوت كافي شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بملحل لقم 
7-7أ، بلطابق بألل�صي، تجزئة نولة 
7، شالع إبن سينا، كليز، مربكش - 

49999 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
198491

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

تايم   : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

أوت كافي.

إستغالل   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملطاعم و بملقاهي، ب ع بملأكوالت ....

عنوبن بملقر بالجتداعي : بملحل لقم 

نولة  تجزئة  بألل�صي،  بلطابق  7-7أ، 

 - مربكش  كليز،  شالع إبن سينا،   ،7

49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 199   : بلي د عبد بلرح م بناني 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بناني  بلرح م  عبد  بلي د 

 ،45 بلرقم  تجزئة بلزهرة،  عنوبنه)ب) 

تالكا 49999 مربكش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بناني  بلرح م  عبد  بلي د 

 ،45 بلرقم  تجزئة بلزهرة،  عنوبنه)ب) 

تالكا 49999 مربكش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم )11745.

16(I

STE FIACCOF 

FATI PHARM
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

FATI PHARM شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

و عنوبن مقرها بالجتداعي لقم 15 

مجدع بلدولة باب بلجديد بلرص ف 

- 39999 فاس .

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.63165

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تم تحويل   2929 نون 9   93 بملؤلخ في 

بلشكل بلقانوني للشركة من «شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

«شركة ذبت بمليؤول ة  إلى  بلوح د» 

بملحدومة».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3171.

179I

Advanced Finance Consulting

KRYPTOS CONSEIL
إعالن متعدم بلقربلبت

Advanced Finance Consulting
لحال ميك ني برج بل اقوت بناية 

ب لقم 16 ، 29999، بلدبل بلب ضاء 

بملدلكة بملغرا ة

KRYPTOS CONSEIL «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة ذبت بلشريك 

بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 31 شالع 

بلجزبئر ،  - - بلدبل بلب ضاء بملدلكة 

بملغرا ة.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: -.

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 22 يون و 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تدديد بلنشاط 

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

نقل بملقر بالجتداعي

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

ب ع بألسهم

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

تغ ي9 بلشكل بلقانوني

قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 

تغ ي9 بمليي9

قربل لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

تح ين بلنظام بألسا�صي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
بستي9بم وتصدير   •  : تدديد بلنشاط 
وتجالة وتجالة وتوزيع بمليتحضربت 
بلص دالن ة وميتحضربت بلتجد ل 

ومنتجات بلعناية بالصحة
بند لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
تغ ي9 بلشكل بلقانوني إلى شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة مع شريك  وبحد
بند لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 
شالع   31 إلى  بالجتداعي  بملقر  نقل 

بلجزبئر ، بلدبل بلب ضاء
بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 
بملطهري  نامية   : بملياهدة  في  تغ ي9 

تصبح بلشريك بلوح د
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 94 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 752736.

172I

DARAA AUDIT

SCI ROSE III
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

DARAA AUDIT
826 شالع بلقدس عين بلشق ، 
29999، بلدبل بلب ضاء بملغرب

SCI ROSE III شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 265 شالع 
بلزلقطوني بلطابق )  بلدبل بلب ضاء  

29999 بلدبل بلب ضاء  بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.32(985

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل حل   2929 نون 9   9( بملؤلخ في 
 SCI شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 
 199.999 مبلغ لأسدالها    ROSE III
 265 ملهم وعنوبن مقرها بإلجتداعي 
بلدبل    ( بلطابق  بلزلقطوني  شالع 
بلب ضاء   بلدبل   29999 بلب ضاء  
بلتي  للدشاكل   : ل  نت جة  بملغرب 

توبجهها بيبب بملنافية.
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و حدم مقر بلتصف ة ب مبل بوعزة 
 29999  -   56 لقم   1 طداليس بنفا 

بلدبل بلب ضاء  بملغرب. 
و عين:

و  بملكزبلي  مريم    بلي د)ة) 
 1 بنفا  طداليس  بقامة  عنوبنه)ب) 
 29999 56 مبل بوعزة بلنوبصر   لقم 
)ة)  بملغرب كدصفي  بلب ضاء   بلدبل 

للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754427.

173I

بئتدان ة ب ان حنان

COIN DE KECH
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

بئتدان ة ب ان حنان
عرصة ملعاش طريق بمليتومع 

بلبلدي لقم 147 مربكش ، 49999، 
مربكش مربكش

COIN DE KECH شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 

بلعزوزية  بلكندبفي لقم )1 مربكش - 
49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
19839(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   94
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 COIN  : بإلقتضاء بدختصر تيد تها 

.DE KECH
غرض بلشركة بإيجاز : ب ع بليلع 

بلكت9ومناج.
تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلعزوزية  بلكندبفي لقم )1 مربكش - 

49999 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : فتحي  سدي9ة  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  فتحي  سدي9ة  بلي دة 
217 مكرل بحدد قرماش حي يوسف 
بن تاشفين  49999 مربكش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  فتحي  سدي9ة  بلي دة 
217 مكرل بحدد قرماش حي يوسف 

بن تاشفين 49999 مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2)1173.
174I

Finconseil

ABLA MARKET
عقد تي ي9 حر ألصل تجالي )بألشخاص 

بلطب ع ون)
عقد تي ي9 حر ألصل تجالي

ABLA MARKET
 25 في  مؤلخ  حر  عقد  بدقت�صى 
غشت 2929 أعطى بلي د)ة)  مهدي  
للبطاقة بلوطن ة  )ة)  بلحامل  زفزبفي  
بالسجل  بملسجل   AA6934 لقم   
باملحكدة بلتجالية بالدبل   - بلتجالي 
لألصل  بلحر  بلتي ي9  حق  بلب ضاء 
بلني م  حي  ب  بلكائن  بلتجالي 
حي حياني   8 متجر لقم   .( بملعدبت 
بملدلكة  بلدبل بلب ضاء     29299  -  -
بليع دي  سع د  للي د)ة)  بملغرا ة 
لقم    بلوطن ة  للبطاقة  )ة)  بلحامل 

A7(7558  ملدة 4 سنة تبتدئ من 91 
يول وز   31 و تنتهي في   2929 غشت 

  12.999 شهري  مبلغ  مقابل   2924

ملهم.

176I

OUED SIDE STORY

CALL ENERGY SOLUTION
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

OUED SIDE STORY

55 شالع محدد بلخامس عدالة 

جاكال بلطابق بلخامس بلشقة 33 

جليز مربكش ، 49999، مربكش 

بملغرب

 CALL ENERGY SOLUTION

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 55 شالع 

محدد بلخامس إقامة جكال بلطابق 

بلخامس  مكتب 33 جليز  - 49999 

مربكش  بملغرب 

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198327

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   29

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 CALL  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.ENERGY SOLUTION

معالجة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملعط ات بلرقد ة .

55 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

محدد بلخامس إقامة جكال بلطابق 

 49999  - 33 جليز   بلخامس  مكتب 

مربكش  بملغرب .

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 
ملهم، مقيم كالتالي:

 LEILA DOUHAM بلي دة 
ملهم   199 بق دة  حصة   :  1.999

للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
 LEILA DOUHAM بلي دة 
 PN 94 RUE عنوبنه)ب) 
 PARMENTIER  (2699 ASNIERES

.SUR SEINE FRANCE
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
 LEILA DOUHAM بلي دة 
 PN 94 RUE عنوبنه)ب) 
 PARMENTIER  (2699 ASNIERES

SUR SEINE FRANCE
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117493.

177I

universal gestion

EGGETTE MAROC
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

universal gestion
بقامة ببن عط ة بلطابق بلثاني  لقم 
7 جليز مربكش ، 49999، مربكش 

بملغرب
EGGETTE MAROC  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بقامة ببن 
عط ة بلطابق بلثاني لقم 7 كليز  - 

49999 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(9671
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2918 غشت   91
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. EGGETTE MAROC
بستغالل   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملطاعم 
بستغالل بملقاهي .

عنوبن بملقر بالجتداعي : بقامة ببن 
 - كليز    7 عط ة بلطابق بلثاني لقم 

49999 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
 59   : لطفي  صالح  بن  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
حصة   59   : بلي د كحولي بنول 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)   بنول  كحولي  بلي د 

فرنيا * *  فرنيا.
بلي د بن صالح لطفي عنوبنه)ب)  

فرنيا * *  فرنيا.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بنول  كحولي  بلي د 

فرنيا * * فرنيا
بلي د بن صالح لطفي عنوبنه)ب) 

فرنيا * * فرنيا
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
16 غشت  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2918 تحت لقم 8184).

178I

INSTANT LIQUIDITY

INSTANT LIQUIDITY
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

INSTANT LIQUIDITY
 COMP AL IRFANE GH33 IMM
 327 ETAGE 1 NR 90 ، 90000،

TANGER MAROC
 INSTANT LIQUIDITY

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

موالي عبدبلرحدان شريف  - 

1999) شفشاون بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

151(

 24 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 شتن 9 

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.INSTANT LIQUIDITY

تحويل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بألموبل

تقديم بلخدمة )تيه الت).

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

موالي عبدبلرحدان شريف  - 1999) 

شفشاون بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 29.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 199   : بلي دة بلعالمي حكدات 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 199   : محين  بلعالمي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

حكدات  بلعالمي  بلي دة 

عنوبنه)ب) شالع عالل بن عبدهلل لقم 

39   1999) شفشاون بملغرب.

بلي د بلعالمي محين عنوبنه)ب) 

 Rue verboeckhaven 117

 Schaerbeek 1030 BRUXELLE

.BELGIQUE

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

حكدات  بلعالمي  بلي دة 

عنوبنه)ب) شالع عالل بن عبدهلل لقم 

39   1999) شفشاون بملغرب

بلي د بلعالمي محين عنوبنه)ب) 

 Rue verboeckhaven 117

 Schaerbeek 1030 BRUXELLE

BELGIQUE

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 21 بتاليخ  بشفشاون   بالبتدبئ ة 

أكتوار 2929 تحت لقم 5/2929).

17(I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR

 STE HOUB FRERES

MATERIEAUX SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

قفل بلتصف ة

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT

ERRAMI ABDELKEBIR

 AV DES FAR SOUK SEBT ،

23559، سوق بليبت بوالم بلندة 

بملغرب

 STE HOUB FRERES

MATERIEAUX SARL شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : حي 

بلصفا سوق بليبت بلفق ه بن 

صالح - 23559 سوق بليبت لفق ه 

بن صالح بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.369(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

 2929 أكتوار   95 في  بملؤلخ 

 STE HOUB FRERES حل  تقرل 

ذبت  شركة   MATERIEAUX SARL

لأسدالها  مبلغ  بملحدومة  بمليؤول ة 

مقرها  وعنوبن  ملهم   399.999

بليبت  بلصفا سوق  بإلجتداعي حي 
سوق   23559  - صالح  بن  بلفق ه 

بملغرب  صالح  بن  لفق ه  بليبت 

نت جة الزمة مال ة و بقتصامية .

و عين:

بلي د)ة) سع د  حب و عنوبنه)ب) 
حي بلفرح شالع محدد بلخامس سوق 

سوق بليبتا بوالم   23559 بليبت  

بلندة بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

حي  وفي   2929 أكتوار   95 بتاليخ 
23559 سوق  بلصفا سوق بليبت - 

بليبت بوالم بلندة بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بالبتدبئ ة بالفق ه بن صالح  

)1 نون 9 2929 تحت لقم 337.

181I

DARAA AUDIT

LA TIENDA DEL CHEF
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

DARAA AUDIT

826 شالع بلقدس عين بلشق ، 

29999، بلدبل بلب ضاء بملغرب

LA TIENDA DEL CHEF شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 46 شالع 

بلزلقطوني بلطابق 2 لقم 6 - 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489215

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   29

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 LA  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.TIENDA DEL CHEF

غرض بلشركة بإيجاز : ميتولم و 

تاجر بالجدلة 

بملعدبت  و  بمليتلزمات  توزيع 

بلخاصة بقطاع بلفنامق وبملطاعم.
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46 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 
بلزلقطوني بلطابق 2 لقم 6 - 29999 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 359   : محين  بالغلم  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 399   : بلعامري  ببربه م  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 359   : بعبدونن  سلمى  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  محين  بالغلم  بلي د 
17 إقامة نهى عدالة ب 5 بلشقة 14  

24999 بلجديدة بملغرب.
بلي د ببربه م بلعامري عنوبنه)ب) 
طنجة بلبال ة تجزئة بلبحر بملتوسط 

لقم 6)  9499) طنجة بملغرب.
بلي دة سلمى بعبدونن عنوبنه)ب) 
11 شالع مو�صى بن نصي9 طابق 3 لقم 

6  9499) طنجة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د ببربه م بلعامري عنوبنه)ب) 
طنجة بلبال ة تجزئة بلبحر بملتوسط 

لقم 6)  9499) طنجة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754416.
182I

diyar naji

DIYAR NAJI
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

diyar naji
 casablanca ، 2000، casablanca

maroc
DIYAR NAJI شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي زبوية شالع 
اللة ياقوت وزنقة  بلعرعال, ) بقامة 

غاليس ,بلطابق بلرببع شقة لقم 

17 ,بلدبل بلب ضاء - 29999 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب 

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489311

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 DIYAR : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.NAJI

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

-بإلنعاشات بلعقالية .

- شربء ,ب ع و كربء بلعقالبت .

بقصد  وبقتنائها  بملباني  .شي د 

تقي دها إلى طابق أو بشقق بقصد 

تخص صها ألطربف ثالثة في بلتدلك 

أو بلتدتع.

أو  مكشوفة  ألض  أي  -ح ازة 

تحتوي على مبان سيتم هدمها.   

-بلق ام بجد ع أعدال بلتقي م.  

-بستي9بم جد ع موبم وآالت بلبناء .

-وعدوما كل بلعدل ات بلتيويق ة، 

بملال ة، بلعقالية وبملتعلقة باملوبض ع 

ذبت  مؤسية  وكل  سابقا  بملذكولة 

جذب  على  قامل  بو  مداثل  نشاط 

تشج ع بالعدال للدؤسية  بملهتدين. 

ومصالح بملؤسية   .                     .
زبوية   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 ( بلعرعال,  شالع اللة ياقوت وزنقة  

شقة  بلرببع  ,بلطابق  غاليس  بقامة 
لقم 17 ,بلدبل بلب ضاء - 29999 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب .

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عزيز ناجي     :  1.999 حصة 
بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د عزيز ناجي     عنوبنه)ب) 64 
بلكدية  بلهددبني  بلزمان  بدسع  زنقة 

بلب ضاء 29169 أسفي بملغرب .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
 64 بلي د عزيز ناجي    عنوبنه)ب) 
بلكدية  بلهددبني  بلزمان  بدسع  زنقة 

بلب ضاء 29169 أسفي بملغرب 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 29 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754539.

183I

SERHOUAL ABDELKADER

 ALIMENTATION BAB EL
GHOUL

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

SERHOUAL ABDELKADER
 N 14 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2EME ETAGE V.N
، 30000، FES MAROC

 ALIMENTATION BAB EL
GHOUL شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 3 
عدالة 72 حي باب بلغول ظهر بملهربز 

فاس - 39999 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
6483(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   12
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 ALIMENTATION BAB EL

.GHOUL

بلتغدية   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعامة - بلتجالة بلعامة.

 3 لقم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

72 حي باب بلغول ظهر بملهربز  عدالة 

فاس - 39999 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د مزبن عبد بلحد د :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلحد د  عبد  مزبن  بلي د 

عنوبنه)ب) حي ببن بلب طال ظهر بملهربز 

فاس 39999 فاس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلحد د  عبد  مزبن  بلي د 

عنوبنه)ب) حي ببن بلب طال ظهر بملهربز 

فاس 39999 فاس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2929/)316.

184I

KAOUN

WAHAT JNANE MALIKA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

WAHAT JNANE MALIKA شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل بيت  

سع د جداعة حرا ل مربكش - 

49999 مربكش بملغرب
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تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19837(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   93

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.WAHAT JNANE MALIKA

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

MAISON D’HÔTES-

EVENEMENTIEL-

.TRAITEUR-

موبل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بيت  سع د جداعة حرا ل مربكش - 

49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : مل كة  بلفتال  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 299   : بلحدبمي  ولة  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د بلحدبمي عبد بملالك :  399 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  مل كة  بلفتال  بلي دة 

حي  مكرل   28 لقم  باللبك  مجدوعة 

 49999 يوسف بن تاشفين مربكش 

مربكش بملغرب.

بلي دة بلحدبمي  ولة عنوبنه)ب) 

حي  مكرل   28 لقم  باللبك  مجدوعة 

 49999 يوسف بن تاشفين مربكش 

مربكش بملغرب.

بملالك  عبد  بلحدبمي  بلي د 

 28 لقم  باللبك  مجدوعة  عنوبنه)ب) 

مكرل حي يوسف بن تاشفين مربكش 

49999 مربكش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 
وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  مل كة  بلفتال  بلي دة 
حي  مكرل   28 لقم  باللبك  مجدوعة 
 49999 يوسف بن تاشفين مربكش 

مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية بدربكش  بتاليخ - تحت لقم 

.-
185I

SOCIETE AL RAYYAN GROUP

SOCIETE MR3E SARL
إعالن متعدم بلقربلبت

SOCIÉTÉ  MR3E SARL
بملحل بلتجالي بلكائن بتجزئة كريدة 
زنقة بلربس بال ضر لقم 35  - طنجة 

، 9999)، طنجة بملغرب
SOCIETE MR3E SARL  «شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: 64 شالع 

بلقدس بلطابق بلثالث لرقم 5 
طنجة - 9999) طنجةب بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.83653
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 21 أكتوار 2929 تم بتخاذ 

بلقربلبت بلتال ة: 
و  بلحصص  ب ع   1- لقم  قربل 
بستقالة بمليي9يين مع تع ين ميي9يين 
جدم: بلذي ينص على مايلي: - بملوبفقة 
على ب ع جد ع حصص بلي دة كوثر 
بلي د  لصالح  حصة   33 مزموبي  
أيوب مزهد بلحدل لبطاقة بلتعريف 
و بملوبفقة   G538184 بلوطن ة لقم  
 . بلي دة  حصص  جد ع  ب ع  على 
لصالح  حصة   33 بلجبالى  صفاء 
بلي د فؤبم بلجبالى بلحدل لبطاقة 
 GA74447 بلتعريف بلوطن ة لقم   
بملشالكين  بملدلبء  بستقالة  قبول  و 
مزموبي  كوثر  بلي دة  بليابقين  
تع ين  و  بلجبالي  صفاء  بلي دة  و 
فؤبم  وبلي د  مزهد  أيوب  بلي د 
بلجبالى مدلبء و شركاء  جدم للشركة 
تتم إمبلة بلشركة  لفت9ة غي9 محدمة. 

 ، من قبل مديريها بلثالثة بملشالكين 
كدا أنها ملتزمة بشكل صح ح بجد ع 
من  بها  بملتعلقة  وبلوثائق  بألعدال 
 الل بلتوق عات بملشت9كة في أقل من 

مديرين مشالكين.
قربل لقم -2 تحويل بملقر بالجتداعي 
بالسا�صي  بلنظام  تح ين  و  للشركة 
 - مايلي:  على  ينص  بلذي  للشركة.: 
شالع   64 من  بلشركة  مقر  تحويل 
بلقدس بلطابق بلثالث لرقم 5 طنجة 
بتجزئة  بلكائن  بلتجالي  بملحل  بلي 
 35 كريدة زنقة بلربس بال ضر لقم 
مع تح ين بلنظام بالسا�صي   - طنجة. 
للشركة تبعا لكل بلقربلبت بلجديدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

4: بلذي ينص  بند لقم بلبند لقم 
على مايلي: بملقر بالجتداعي : يقع بملقر 
بلكائن  بلتجالي  بملحل  بالجتداعي 
بلربس بال ضر  بتجزئة كريدة زنقة 

لقم 35 طنجة.
6: بلذي ينص  بند لقم بلبند لقم 
و  بلشركة  مال  لبس  مايلي:  على 
تحديد لأس بملال بدبلغ    : حصصها 
ملهم)   199999( ملهم  ألف  مائة 
)IOO) حصة  وهو مقيم إلى مائة   ،
لكل حصة  ملهم)   1999( ألف  من 
بها  بكتتب   199 إلى   1 من  مرقدة   ،
بالكامل من قبل بلشريك و صص 
بلي د   - لكل منهم على بلنحو بلتالي: 
ياسين بليل داني ، ما يصل إلى  ، 34 
بحد  بلجبالى  فؤبم  بلي د   - حصة 
بلي د أيوب مزهد   -  33  33 أق�صى  
 199 . إجدالي بلحصص  33 حصة   ،

حصة.
بلذي   :14 لقم  بلبند  لقم  بند 
كل  :تع ين   بلتيي9  ينص على مايلي: 
من بلي د ياسين بليل داني وبلي د 
بلجبالى  فؤبم  وبلي د  مزهد  أيوب 
جدم للشركة لفت9ة  و شركاء   مدلبء 
من  بلشركة  إمبلة  تتم  محدمة.  غي9 
، كدا  قبل مديريها بلثالثة بملشالكين 
بجد ع  صح ح  بشكل  ملتزمة  أنها 
من  بها  بملتعلقة  وبلوثائق  بألعدال 
 الل بلتوق عات بملشت9كة في أقل من 

مديرين مشالكين.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 1)63  و 2)63.

186I

KING CONSULTING

SAPEM
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

بستدلبك  طٍإ

بستدلبك  طٍإ وقع بالجريدة 

بلرسد ة

KING CONSULTING

 BUREAU B IMM 5 LOT N°1

 HAY OTHMANE BOUZNIKA ،

13100، BOUZNIKA MAROC

SAPEM شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

 2AV/42 وعنوبن مقرها بإلجتداعي 

 MOHAMED BEN ABDALLAH

 REGRAGUI AL IRFANE - RABAT

.- 10100 RABAT  MAROC

بالجريدة  وقع  إستدلبك  طٍإ   

بلرسد ة عدم 5639 بتاليخ 23 شتن 9 

.2929

ملهم   3.999.999 من   : بدال من 

إلى 3.999.999 ملهم

إلى  ملهم   1.999.999 من   : يقرأ 

3.999.999 ملهم

بلباقي بدون تغ ي9.

187I

MATCOMPTA SNC

DECOR DRADEB
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC

DECOR DRADEB شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

بمام ميلم لقم 41 ملبمب - 9999) 

طنجة بملغرب
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تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19(85(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   1(

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.DECOR DRADEB

بست9بم و   : غرض بلشركة بإيجاز 

تصدير بألثاث.

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بمام ميلم لقم 41 ملبمب - 9999) 

طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د بلطربب لي مصطفى :  899 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

جام  مصطفى  مجدي  بلي د 

 199 299 حصة بق دة    : بلطربب لي 

ملهم للحصة .

 بلي د بلطربب لي مصطفى : 899 

بق دة 199 ملهم.

جام  مصطفى  مجدي  بلي د 

بلطربب لي : 299 بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

مصطفى  بلطربب لي  بلي د 
 42 2 لقم  عنوبنه)ب) حي بملصلى زنقة 

9999) طنجة بملغرب.

جام  مصطفى  مجدي  بلي د 

 (9999 مصر  عنوبنه)ب)  بلطربب لي 

مم اط مصر.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

مصطفى  بلطربب لي  بلي د 
 42 2 لقم  عنوبنه)ب) حي بملصلى زنقة 

9999) طنجة بملغرب.

جام  مصطفى  مجدي  بلي د 

 (9999 مصر  عنوبنه)ب)  بلطربب لي 

مم اط مصر

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6548.

188I

«FALAKHEIR«

«FALAKHEIR»
إعالن متعدم بلقربلبت

«FALAKHEIR«

 Charleville, Belvédère, rue

 33, Casa Blanca ، 22000، EL

JADIDA MAROC

»FALAKHEIR» «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة ذبت بلشريك 

بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 33، زنقة 

شال ف ل، ب لف دير، بلدبل بلب ضاء 

- - بلدبل بلب ضاء بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.  35376(

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 95 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 

تع ين مي ي9ين جدم للشرك:  مايلي: 

بلي د عزيز س ف بلدين لقم بطاقته 

وبلي دة   ،B387351 بلوطن ة: 

بطاقتها  لقم  بلدين  س ف  فوزية 

بلوطن ة: B45(562، وبلي دة نع دة 

بلوطن ة:  بطاقتها  لقم  بلدين  س ف 

بمليي9  إمضاء  يقبل   ،BJ2923(

بلرئي�صي للشركة مع بمليي9ين بأل رين 

أو بلتوق عات بملشت9كة وغي9 بملنفصلة 

للدي ي9ين بلثالثة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بلذي ينص   :13-14-15 بند لقم 

جدم  مي ي9ين  تع ين  مايلي:  على 

للشركة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754173.

18(I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

N.I.I.A IMMOBILIER
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

N.I.I.A IMMOBILIER شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شقة لقم 

21 عدالة 54  حي بلهدى بكامير - 

89999  بكامير بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.36593

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   291( مالس   96 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

فالق  حن فة   )ة)  بلي د  تفويت 

أصل  من  بجتداع ة  حصة   899

)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   1.999

 96 بتاليخ  علي  بن  محدد  محين 

مالس )291.

فالق  حن فة   )ة)  بلي د  تفويت 

59 حصة بجتداع ة من أصل 1.999 

ببربه م  )ة)  بلي د  لفائدة   حصة 

مالس   96 بتاليخ  علي  بن  محدد 

.291(

فالق  حن فة   )ة)  بلي د  تفويت 

59 حصة بجتداع ة من أصل 1.999 

بسحاق  )ة)  بلي د  لفائدة   حصة 

مالس   96 بتاليخ  علي  بن  محدد 

.291(

فالق  حن فة   )ة)  بلي د  تفويت 

59 حصة بجتداع ة من أصل 1.999 

حصة لفائدة  بلي د )ة) نوى محدد 

بن علي بتاليخ 96 مالس )291.

فالق  حن فة   )ة)  بلي د  تفويت 

59 حصة بجتداع ة من أصل 1.999 

حصة لفائدة  بلي د )ة) بس ا محدد 

بن علي بتاليخ 96 مالس )291.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

نون 9   1( بتاليخ  باكامير   بلتجالية 

2929 تحت لقم 7163).

1(9I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

N.I.I.A IMMOBILIER
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

N.I.I.A IMMOBILIER شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

و عنوبن مقرها بالجتداعي شقة  لقم 

21 عدالة 54 حي بلهدى بكامير - 

89999 بكامير .

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.36593

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 96 مالس )291 تم تحويل 

بلشكل بلقانوني للشركة من «شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

«شركة ذبت بمليؤول ة  إلى  بلوح د» 

بملحدومة».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  باكامير   بلتجالية 

2929 تحت لقم 7163).

1(1I
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STE AYAD CONSULTING SARL

 AL HANAE SERVICES
EXPRESS

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
 AL HANAE SERVICES EXPRESS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 1 زنقة 

هاء 3 تجزئة بوبشر طريق مغن ة  - 
69999 وجدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
35((1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   14
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 AL  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.HANAE SERVICES EXPRESS
مفوض   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تحويل بألموبل.
زنقة   1  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 - تجزئة بوبشر طريق مغن ة    3 هاء 

69999 وجدة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د عزيز ض ف :  1.999 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
 بلي د عزيز ض ف : 1999 بق دة 

199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 
وصفات وموبطن بلشركاء :

حي  بلي د عزيز ض ف عنوبنه)ب) 
موليطان ا تجزئة بوبشر زنقة هاء 15 

لقم 14 69999 وجدة  بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
حي  بلي د عزيز ض ف عنوبنه)ب) 
موليطان ا تجزئة بوبشر زنقة هاء 15 

لقم 14 69999 وجدة  بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2645.
1(2I

4ALY SARL

4ALY
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

4ALY SARL
 AVENUE DE LA GARE IMM

 JABRI BUREAU N°1 ، 50042،
Meknès بملغرب

4ALY  شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

 AVENUE  وعنوبن مقرها بإلجتداعي
 DE LA GARE IMM JABRI

BUREAU N°1 - 50042 مكناس 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
5136(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   22
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
. 4ALY : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

غرض بلشركة بإيجاز : 
- تيويق بألجهزة بلطب ة.

 AVENUE  : عنوبن بملقر بالجتداعي
 DE LA GARE IMM JABRI BUREAU

N°1 - 50042 مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة .

 59.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 
ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د يونس  ج 9ي  :  25 حصة 
بق دة 1.999 ملهم للحصة .

25 حصة    : ج 9ي  بلي دة ل لى  
بق دة 1.999 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  ج 9ي   يونس   بلي د 
م ج   15 ف ال   2 تجزئة بالسداع ل ة 

59999 مكناس بملغرب.
 3 ج 9ي عنوبنه)ب)  بلي دة ل لى  
بلجيش  شالع  بلربحة  جنان  بقامة 

بملكي م ج  59999 مكناس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  ج 9ي   يونس   بلي د 
م ج   15 ف ال   2 تجزئة بالسداع ل ة 

59999 مكناس بملغرب
 3 ج 9ي عنوبنه)ب)  بلي دة ل لى  
بلجيش  شالع  بلربحة  جنان  بقامة 

بملكي م ج  59999 مكناس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3774.
1(3I

cabinet jdaini

AUTO CHIKHAOUI CAR
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
AUTO CHIKHAOUI CAR شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 
بلحين بلثاني لقم 98 عين بلركامة 

بركان - 63399 بركان بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

7445

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   94

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 AUTO : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.CHIKHAOUI CAR

*كربء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلي البت بدون سائق .

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

عين بلركامة   98 بلحين بلثاني لقم 

بركان - 63399 بركان بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د سدي9 ش خاوي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د سدي9 ش خاوي عنوبنه)ب) 

عين   96 لقم  بلثاني  بلحين  شالع 

بلركامة  63399 بركان بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  برح ل   محدد  بلي د 

بلركامة  عين   98 لقم   24 بلزنقة 

63399 بركان بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  ب 9كان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 465/2929.

1(4I
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STE BJAYOUMPORT SARL

STE BJAYOUMPORT SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لفع لأسدال بلشركة

STE BJAYOUMPORT SARL
بلشركة بملحاسبة بلك 9ى ف.ب.م 

ش.م.م 7 زنقة بلعربق بقامة بلصفا و 
بملروة بلطابق بالول لقم 17 طنجة، 

9999)، طنجة بملغرب
 STE BJAYOUMPORT SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 7 شالع 
بلعربق بقامة صفا و بملروة بلطابق 

بالول لقم 17 طنجة - 9999) طنجة 
بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.87353
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
لفع  تم   2929 شتن 9   12 في  بملؤلخ 
لأسدال بلشركة بدبلغ قدله «9.999) 
إلى  ملهم»   19.999» أي من  ملهم» 
»199.999 ملهم» عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو ع ن ة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوار   26 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

2929 تحت لقم 235985.
1(5I

COFISCOM

 SOCIETE DE L›INGENIERIE
 AGRICOLE DE L›ORIENTAL

)(SIAO
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 SOCIETE DE L›INGENIERIE
 AGRICOLE DE L›ORIENTAL
SIAO))  شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 323 
حي بلفتح سلوبن - 62792 بلناظول 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
29((1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   14
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 
 SOCIETE DE L’INGENIERIE
 AGRICOLE DE L’ORIENTAL

. ((SIAO
ملبسة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
وبلب ئ ة  بلزلبع ة  بملشاليع  ومعم 

وبلتدليب وبلتوج ه بلزبعي بلخاص
بملياحات  وص انة  ملبسة 
أنظدة  وترك ب  وبلغابات  بلخضربء 

بلري.
عنوبن بملقر بالجتداعي : لقم 323 
بلناظول   62792  - حي بلفتح سلوبن 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د بلطالبي بحدد :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
599 حصة    : بلي د وعلي محدد 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بحدد  بلطالبي  بلي د 
 62922 بوغافر   بني  بعزبنن  موبل 

بلناظول بملغرب.
عنوبنه)ب)  محدد  وعلي  بلي د 
 188 لقم  أ  سكتول  بوط ب  بوالم 

62932 بلناظول بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بحدد  بلطالبي  بلي د 
 62922 بوغافر   بني  بعزبنن  موبل 

بلناظول بملغرب.

عنوبنه)ب)  محدد  وعلي  بلي د 

 188 لقم  أ  سكتول  بوط ب  بوالم 

62932 بلناظول بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 13 نون 9 

2929 تحت لقم 3554.

1(6I

L.AUDIFEC

 IMMOBILIERE DYAR

CHABAB

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

L.AUDIFEC

 N 67 RES  BERNABEN 4 EME

 ETAGE ANGLE RUE FOURATE &

 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION CASABLANCA،

20370، CASABLANCA MAROC

  IMMOBILIERE DYAR CHABAB

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 15 

 LOTISSEMENT AL MAROUA

 FKIH BEN SALAH  - 23200 FKIH

.BEN SALAH Maroc

تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي -.

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تدت   2929 أكتوار   26 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

بالله   عبد  )ة)  بلي د  تفويت 

من  بجتداع ة  حصة   199 شباب 

أصل 5.999 حصة لفائدة  بلي د )ة) 

نب ل شباب بتاليخ 26 أكتوار 2929.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

بتاليخ  بالبتدبئ ة بالفق ه بن صالح  

19 نون 9 2929 تحت لقم 324.

1(7I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

STE AFERDOU CAR
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
( MOHAMED  ( FLM

لقم 39 مكرل زنقة ش خ بلإلسالم 
بلعربي بلوبم لحدر ، 52999، 

بلرش دية بملغرب
STE AFERDOU CAR  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 46 
زنقة مدغرة  - 52999 بلرش دية 

بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.11795

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   291( ف 9بير   1( في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
مج د لضاوي    )ة)  تفويت بلي د 
599 حصة بجتداع ة من أصل 599 
حصة لفائدة  بلي د )ة) عبد بلجل ل 

ألك وبن بتاليخ )1 ف 9بير )291.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
بالبتدبئ ة بالرش دية  بتاليخ 13 نون 9 

2929 تحت لقم 333.

1(8I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

STE  AFERDOU CAR
إعالن متعدم بلقربلبت

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
( MOHAMED  ( FLM

لقم 39 مكرل زنقة ش خ بلإلسالم 
بلعربي بلوبم لحدر ، 52999، 

بلرش دية بملغرب
STE  AFERDOU CAR  «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: لقم 46 
زنقة مدغرة - 52999 بلرش دية 

بملغرب.
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.11795
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بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
تم بتخاذ   2929 مالس   14 بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :91 لقم  قربل 
مايلي: تفويت حصص: تفويت بلي د 
)ة) عبد بلجل ل ألك وبن  599 حصة 
حصة   599 أصل  من  بجتداع ة 
)ة) زهي9 عروف بتاليخ  لفائدة بلي د 

)1 ف 9بير )291.
على  ينص  بلذي   :92 لقم  قربل 
مايلي: تغ ي9 بلشكل بلقانوني للشركة 
من شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 
إلى شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

ذبت بلشريك بلوح د
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
بلذي ينص   :1 بند لقم بند لقم 
بلي د  أصبح  بلتشك ل:  مايلي:  على 
في  بلوح د  بلشريك  هو  زهي9عروف 

بلشركة 
بند لقم بند لقم 6   : بلذي ينص 
بلياهم   : بملياهدات  مايلي:  على 
بلي د  هو  بلشركة  في  بلوح د 
حصة   1999 بدجدوع  زهي9عروف 

إجتداع ة
بلذي ينص   :7 بند لقم بند لقم 
على مايلي: لأساملال: لأسدال بلشركة 
زهي9عروف  بلي د  بحوزة  أصبح 

100.000,00 ملهم 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالرش دية  بتاليخ 13 نون 9 

2929 تحت لقم 334.
1((I

lecomptable

MAJDA AUTO
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

lecomptable
 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc بسفي
MAJDA AUTO شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي تقاطع 
شالع موالي يوسف و بلحي لقم ) 
تجزئة لياض - 46999 بسفي بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19(47

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   28

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MAJDA AUTO

تاجر   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

س البت

شربء وا ع بلعراات 

ص انة وإصالح معدبت بلي البت.

تقاطع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 ( لقم  بلحي  و  يوسف  موالي  شالع 

تجزئة لياض - 46999 بسفي بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

6.999.999 ملهم، مقيم كالتالي:

 39.699   : بلي د بعب د ببو بكر 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 5.889   : بلغال ة  بلي دة بعب د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 5.889   : ماجدة  بعب د  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 5.889   : صفاء  بعب د  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 5.889   : ببتيام  بلي دة بعب د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 5.889   : نوبل  بلي دة م دومي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

 1 بلي د بعب د ببو بكر عنوبنه)ب) 
زنقة م تجزئة ب ب س حي م.ج  46999 

بسفي بملغرب.

بلغال ة عنوبنه)ب)  بلي دة بعب د 
م.ج   حي  س  ب  ب  تجزئة  م  زنقة   1

46999 بسفي بملغرب.

بلي دة بعب د ماجدة عنوبنه)ب) 1 
زنقة م تجزئة ب ب س حي م.ج  46999 

بسفي بملغرب.
 1 بلي دة بعب د صفاء عنوبنه)ب) 
زنقة م تجزئة ب ب س حي م.ج  46999 

بسفي بملغرب.
ببتيام عنوبنه)ب)  بلي دة بعب د 
م.ج   حي  س  ب  ب  تجزئة  م  زنقة   1

46999 بسفي بملغرب.
بلي دة م دومي نوبل عنوبنه)ب) 1 
زنقة م تجزئة ب ب س حي م.ج  46999 

بسفي بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
 1 بلي د بعب د ببو بكر عنوبنه)ب) 
زنقة م تجزئة ب ب س حي م.ج  46999 

بسفي بملغرب
بلغال ة عنوبنه)ب)  بلي دة بعب د 
م.ج   حي  س  ب  ب  تجزئة  م  زنقة   1

46999 بسفي بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   9( بتاليخ  بآسفي   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم -.
299I

FIDU.ECO

HOTELIERE AL FARABI
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

FIDU.ECO
179 شالع فاس بقامة نيرين 
بلطابق بالول لقم 6 طنجة ، 

9999)، طنجة بملغرب
HOTELIERE AL FARABI شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د)في طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 4 زنقة 

زلياب لقم 2 طنجة - 9999) طنجة 
بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.24(41
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
بملؤلخ في 91 أكتوار 2929 تقرل حل 
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

 HOTELIERE AL بلوح د  بلشريك 
 199.999 لأسدالها  مبلغ    FARABI
 4 بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن  ملهم 
 (9999  - طنجة   2 زنقة زلياب لقم 
طنجة بملغرب نت جة ل : عدم بلعدل.
زنقة   4 و حدم مقر بلتصف ة ب 
زلياب لقم 2 طنجة - 9999) طنجة 

بملغرب. 
و عين:

بلهدهوم  عبدبلناصر   بلي د)ة) 
صالح  زنقة  عنوبنه)ب)  و  بليو�صي 
لقم  بلروبح  باط و  باليوبي  بلدين 
بملغرب  طنجة   (9999  31 بلدبل   1

كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 
زنقة   4  : بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة 

زلياب لقم 2 طنجة
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2)2357.

291I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

N.I.I.A IMMOBILIER
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

N.I.I.A IMMOBILIER شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شقة  لقم 
21 عدالة 54 حي بلهدى بكامير - 

89999 بكامير بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.36593

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 نون 9   9( في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
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ببربه م محدد  )ة)  تفويت بلي د 
بن علي 59 حصة بجتداع ة من أصل 
59 حصة لفائدة  بلي د )ة) محين 
محدد بن علي بتاليخ )9 نون 9 2929.
)ة) بسحاق محدد  تفويت بلي د 
بن علي 59 حصة بجتداع ة من أصل 
59 حصة لفائدة  بلي د )ة) محين 
محدد بن علي بتاليخ )9 نون 9 2929.
تفويت بلي د )ة) نوى  محدد بن 
حصة بجتداع ة من أصل   59 علي 
59 حصة لفائدة  بلي د )ة) محين 
محدد بن علي بتاليخ )9 نون 9 2929.
تفويت بلي د )ة) بس ا محدد بن 
حصة بجتداع ة من أصل   59 علي 
59 حصة لفائدة  بلي د )ة) محين 
محدد بن علي بتاليخ )9 نون 9 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   1( بتاليخ  باكامير   بلتجالية 

2929 تحت لقم 7164).

292I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

N.I.I.A IMMOBILIER
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

N.I.I.A IMMOBILIER شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

و عنوبن مقرها بالجتداعي شقة لقم 
21 عدالة 54 حي بلهدى بكامير - 

89999 بكامير .
تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.36593

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم تحويل   2929 نون 9   9( بملؤلخ في 
بلشكل بلقانوني للشركة من «شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة» إلى «شركة 
ذبت ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  باكامير   بلتجالية 

2929 تحت لقم 7164).
293I

cabinet jdaini

MILKY TRANS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
MILKY TRANS شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل بوالم 
علي س دي بوهرية بركان - 63399 

بركان بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

7447
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   26
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 MILKY : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.TRANS
غرض بلشركة بإيجاز : *بالستي9بم 

و بلتصدير .
عنوبن بملقر بالجتداعي : موبل بوالم 
 63399  - علي س دي بوهرية بركان 

بركان بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 599   : يحيى   بلعيري  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 599   : مروبن  بلعيري  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلي د بلعيري يحيى  
موبل بوالم علي س دي بوهرية بركان 

63399 بركان بملغرب.
بلي د بلعيري مروبن عنوبنه)ب) 
زنقة بملكي ك حي بليعامة   1( لقم 
63399 بركان  س دي سل دان بركان 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلي د بلعيري يحيى  
موبل بوالم علي س دي بوهرية بركان 

63399 بركان بملغرب
بلي د بلعيري مروبن عنوبنه)ب) 
زنقة بملكي ك حي بليعامة   1( لقم 
63399 بركان  س دي سل دان بركان 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   16 بتاليخ  ب 9كان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 466/2929.
294I

FIDU.ECO

SNM TRANS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

FIDU.ECO
179 شالع فاس بقامة نيرين 
بلطابق بالول لقم 6 طنجة ، 

9999)، طنجة بملغرب
SNM TRANS شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 
طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 179 شالع 
فاس بقامة نيرين بلطابق بالول 

لقم 6 طنجة 179 شالع فاس بقامة 
نيرين بلطابق بالول لقم 6 طنجة 

9999) طنجة بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.89667

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
2929 تقرل حل  21 شتن 9  بملؤلخ في 
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د SNM TRANS  مبلغ 
وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 

فاس  شالع   179 بإلجتداعي  مقرها 
 6 لقم  بالول  بلطابق  نيرين  بقامة 
طنجة 179 شالع فاس بقامة نيرين 
 (9999 طنجة   6 بلطابق بالول لقم 
طنجة بملغرب نت جة ل : عدم بلعدل.

 179 ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
بلطابق  نيرين  بقامة  فاس  شالع 
 (9999 طنجة بملغرب   6 بالول لقم 

طنجة بملغرب. 
و عين:

بلشعي9ي  عبدبليالم   بلي د)ة) 
وبم  زنقة  بلنصر  تجزئة  عنوبنه)ب)  و 
 (9999 بنديبان   1( لقم  صفاقص 

طنجة بملغرب كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 
 179  : بالتصف ة  بملتعلقة  بلوثائق 
بلطابق  نيرين  بقامة  فاس  شالع 

بالول لقم 6 طنجة
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 4)2357.

295I

م نالة ف نانس جروب

ربيل
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

م نالة ف نانس جروب
52 شالع موالي لش د شقة لقم 
7 بلطابق بلرببع جليز مربكش ، 

49999، مربكش بملغرب
لا ل شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 49 
بلوحدة 5 بلدبوميات - 49999 

مربكش بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(4443

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 أكتوار   27 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
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بهزبم  لا ع   )ة)  بلي د  تفويت 

أصل  من  بجتداع ة  حصة   1.999

)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   1.999

سع د بهزبم بتاليخ 27 أكتوار 2929.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

نون 9   1( بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117424.

296I

FICOMFI

 STE SMART SPORT

CONSULTING

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

FICOMFI

 APPT N 7 3EME ETAGE, IMM

 4, RUE ACCRA, VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

 STE SMART SPORT

CONSULTING شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 7 

عدالة 4 زنقة أكرب، م ج مكناس - 

59999 مكناس بملغرب.

تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.436(3

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   2929 أكتوار   27 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

كريم  محدد  )ة)   بلي د  تفويت 

من  بجتداع ة  حصة   59 شقرون 

)ة)  بلي د  199 حصة لفائدة   أصل 

كوثر بندومو بتاليخ 27 أكتوار 2929.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

نون 9   1( بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم )381.

297I

INFO AL MOUHASSIB

 PARAPHARMACIE ANGLE
DE SOIN

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

INFO AL MOUHASSIB

5 شالع صالح بلدين باليوبي بلطابق 

بالول لقم 3 ، 3999)، تطوبن 

بملغرب

 PARAPHARMACIE ANGLE

DE SOIN شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 31، شالع 

عبد هللا بلشفشاوني زنقة بلرجاء 

حي  ندق بلزلاوح - 3999) تطوبن 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

27(27

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   1(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 PARAPHARMACIE ANGLE DE

.SOIN

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 PARAPHARMACIE ET SOIN DE

.BEAUTE

عنوبن بملقر بالجتداعي : 31، شالع 

بلرجاء  زنقة  بلشفشاوني  هللا  عبد 

تطوبن   (3999  - حي  ندق بلزلاوح 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 49.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 499   : بلصديقي  جهام  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي دة جهام بلصديقي عنوبنه)ب) 
شالع بلوحدة عدالة 29 لقم 7 تطوبن 

3999) تطوبن بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي دة جهام بلصديقي عنوبنه)ب) 
شالع بلوحدة عدالة 29 لقم 7 تطوبن 

TETOUAN (3999 بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بتطوبن  بتاليخ 28 أكتوار 

2929 تحت لقم 5118.

298I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 STE CENTRE DE DIALYSE ET
 DE MALADIES RENALES DE

KHENIFRA SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

)5 شالع بالمي9 موالي عبد هللا ، 

54999،  ن فرة بملغرب

 STE CENTRE DE DIALYSE ET

 DE MALADIES RENALES DE

KHENIFRA SARL شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي ف ال مهدي 

2 بقامة بلصفصاف  - 54999 

 ن فرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

34(5

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   28

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 STE CENTRE DE DIALYSE ET

 DE MALADIES RENALES DE

.KHENIFRA SARL

تشغ ل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مربكز أمربض بلكلى وبلتهاب بلدم.

ف ال   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

مهدي 2 بقامة بلصفصاف  - 54999 

 ن فرة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

159 حصة    : باكو  بلي د زكرياء 

بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د محدد ونصال :  159 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

  : مبم�صي  يوسف  ل فة  بلي د 

159 حصة بق دة 199 ملهم للحصة 

 SOH MEDICAL بلشركة 

CENTER SARL :  559 حصة بق دة 

199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

 39 باكو عنوبنه)ب)  بلي د زكرياء 

شالع مهاتدا غاندي عدالة بلجوهرة 

طنجة   (9969  22 شقة   94 بلطبق 

بملغرب.

عنوبنه)ب)  ونصال  محدد  بلي د 

 8 عدالة ك   3 بقامة نجدة بلجنوب 

شقة 16 24999 بلجديدة بملغرب.

مبم�صي  يوسف  ل فة  بلي د 

بلرقم   2 تدكنونت  تجزئة  عنوبنه)ب) 

18 23999 بني مالل بملغرب.

 SOH MEDICAL بلشركة 

)5 شالع  CENTER SARL عنوبنه)ب) 
بلزلقطوني بلطبق 6 لقم 18 )))29 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

مبم�صي  يوسف  ل فة  بلي د 

بلرقم   2 تدكنونت  تجزئة  عنوبنه)ب) 

18 23999 بني مالل بملغرب.
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باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بخن فرة  بتاليخ 98 أكتوار 

2929 تحت لقم 253.

29(I

ste imtiyaz conseils sarl

ROKIYATRAV
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl

1 زنقة بلعرا ة بليعومية بلطابق 

بالول ثقة لقم 5 بملدينة بلجديدة 

فاس ، 39999، فاس بملغرب

ROKIYATRAV شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلطابق 

بالل�صي لقم 12 زنقة زيز بلدكالبت 

فاس - 39999 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64863

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   28

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ROKIYATRAV

*بشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

مختلفة

*تاجر.

بلطابق   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلدكالبت  زيز  زنقة   12 لقم  بالل�صي 

فاس - 39999 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 599.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
علوي  بسداع لي  بسداء  بلي دة 

ملهم   199 بق دة  حصة   2.599   :

للحصة .

 2.599   : بلبعربل  ياسين  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

علوي  بسداع لي  بسداء  بلي دة 
عنوبنه)ب) 12 زنقة زيز بلدكالبت فاس 

39999 فاس بملغرب.
عنوبنه)ب)  بلبعربل  ياسين  بلي د 
فاس  بملرجة  م كو  حي   4 زنقة   24

39999 فاس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
علوي  بسداع لي  بسداء  بلي دة 
عنوبنه)ب) 12 زنقة زيز بلدكالبت فاس 

39999 فاس بملغرب
عنوبنه)ب)  بلبعربل  ياسين  بلي د 
فاس  بملرجة  م كو  حي   4 زنقة   24

39999 فاس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3229.
219I

MARGEST SARL AU

 BRICOFAST
CONSTRUCTION

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

MARGEST SARL AU
272 تجزئة بلعزوزية مربكش ، 

49999، مربكش بملغرب
 BRICOFAST CONSTRUCTION
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي  شالع 
سعقوب بملنصول عدالة ياسدين 

28 شقة لقم 33  بلطابق بلخامس 
بملنالة - 49999 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
198393

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 
باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.BRICOFAST CONSTRUCTION
ب ع موبم   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلبناء.
شالع    : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 28 ياسدين  بملنصول عدالة  سعقوب 
شقة لقم 33  بلطابق بلخامس بملنالة 

- 49999 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلوهاب  عبد  بلناعولي  بلي د 
ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلوهاب  عبد  بلناعولي  بلي د 
بملنصول  سعقوب  شالع  عنوبنه)ب) 
21 بوكال مربكش  عدالة ياسدين لقم 

49999 مربكش بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلوهاب  عبد  بلناعولي  بلي د 
بملنصول  سعقوب  شالع  عنوبنه)ب) 
21 بوكال مربكش  عدالة ياسدين لقم 

49999 مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117388.
211I

COMPTABLE

CHARALUX
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تع ين ميي9 جديد للشركة

COMPTABLE
 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ
 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC
CHARALUX  شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
 N°65 وعنوبن مقرها بإلجتداعي
 SECTEUR 7 LOT KORTOBA

MEKNES - 50000 مكناس بملغرب.
تع ين ميي9 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.4(735

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم تع ين   2929 نون 9   95 بملؤلخ في 
بلي د)ة)  للشركة  جديد  ميي9 
و بلناصي9ي  ال د  بلشرحب لي بالل  

كديي9 آ ر
تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   95 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 25981.

212I

fiducon

 GROUPE MONDIAL
SERVICE

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تفويت حصص

fiducon
 3N rue tahan ، 20100،

casablanca maroc
 GROUPE MONDIAL SERVICE

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي  بملركز 
بلتجالي نامية طريق بلجديدة 

عدالة 2طابق3لقم)  - 21999 بلدبل 
بلب ضاء  بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.191717

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 غشت   95 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
محربل  لش د  )ة)  بلي د  تفويت 
حصة بجتداع ة من أصل   13.416
)ة)   بلي د  لفائدة   حصة   13.416
غشت   95 بتاليخ  محربل  حف ض 

.2929
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محربل   زهربء  )ة)  بلي د  تفويت 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   2.334
)ة)   بلي د  لفائدة   حصة   2.334
حف ض محربل بتاليخ 29 نون 9 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 25 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

غشت 2929 تحت لقم 743858.
213I

cabinet jdaini

ROPEC
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
ROPEC شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لعثامنة 
بحفي9 - 63954 بركان  بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.3133
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تم   2929 نون 9   11 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
»899.999 ملهم» أي من «199.999 
عن  ملهم»   (99.999» إلى  ملهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  ب 9كان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 468/2929.
214I

FICODEC SARL

ARC EN CIEL BCP
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FICODEC SARL
6 زنقة قطر بملدينة بلجديدة ، 

39999، فاس بملغرب
ARC EN CIEL BCP شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 3 
تجزئة أم نة برملة حي بدل - 39999 

فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
6476(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   13
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 ARC  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.EN CIEL BCP
منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي.
 3 لقم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 39999 تجزئة أم نة برملة حي بدل - 

فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د محدد بلعبدالوي :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلعبدالوي  محدد  بلي د 
تجزئة بم نة برملة   3 لقم  عنوبنه)ب) 

حي بدل 39999 فاس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلعبدالوي  محدد  بلي د 
تجزئة بم نة برملة   3 لقم  عنوبنه)ب) 

حي بدل 39999 فاس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   16 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3134.

215I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 STE DISTLA MY YAAKOUB
SNC

شركة بلتضامن
تفويت حصص

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN
ATLAS FES. ، 30000، فاس بملغرب

     STE DISTLA MY YAAKOUB SNC
شركة بلتضامن

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تعاون ة 
بصالح سبع لوب�صي موالي سعقوب 

فاس - 36194 موالي سعقوب 
بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.58651
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 أكتوار   29 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
كدال مغناوي  )ة)  تفويت بلي د 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   299
)ة)  الد      بلي د  499 حصة لفائدة  

بلتهامي   بتاليخ 29 أكتوار 2929.
هللا   عبد  )ة)  بلي د  تفويت 
من  بجتداع ة  حصة   299 مغناوي 
)ة)  بلي د  299 حصة لفائدة   أصل 
أكتوار   29 بتاليخ  محدد    شرشي9  

.2929
لضوبن     )ة)  بلي د  تفويت 
بجتداع ة  حصة   299 كوسكوس  
499 حصة لفائدة  بلي د  من أصل 
)ة) جدال   شروط بتاليخ 29 أكتوار 

.2929
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3185/2929.
216I

SAFIGESTRA مكتب سفي جييت9ب للدحاسبة

SODIAG
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

مكتب سفي جييت9ب للدحاسبة 

SAFIGESTRA

 RUE 28 LOTIS OUMNIA 31

 QUARTIER BOUAB ، 46000،

SAFI safi

SODIAG شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 98 زنقة 

ملغة حي بلنهضة بسفي - 46999 

بسفي  بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

11997

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   12

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SODIAG

بستي9بم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وبملعدبت  بلكوبشف  وتوزيع 

في  لالستخدبم  بالستهالك ة 

بلتشخ ص بملخت 9ي.
زنقة   98  : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 46999  - بسفي  بلنهضة  حي  ملغة 

بسفي  بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلخناتي  وفاء  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلخناتي  وفاء  بلي دة 
بسفي  بلنهضة  حي  ملغة  زنقة   98

46999 بسفي بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
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عنوبنه)ب)  بلخناتي  وفاء  بلي دة 
بسفي  بلنهضة  حي  ملغة  زنقة   98

46999 بسفي بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بآسفي   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم -.
217I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 STE DISTLA MY YACOUB 
SNC

شركة بلتضامن
تع ين ميي9 جديد للشركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN
ATLAS FES. ، 30000، فاس بملغرب
   STE DISTLA MY YACOUB SNC 

شركة بلتضامن
وعنوبن مقرها بإلجتداعي تعاون ة 
بصالح سبع لوب�صي موالي سعقوب 

فاس - 36194 موالي سعقوب 
بملغرب.

تع ين ميي9 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.58651
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 29 أكتوار 2929 تم تع ين 
بلي د)ة)   للشركة  جديد  ميي9 

مغناوي كدال كديي9 وح د
تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3185/2929.
218I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

L M MED
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

L M MED شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي محل لقم 
5 بقامة سالمة 1 قطعة بملجد عين 

عدي9  - 39999 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
64817

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   21
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 L M  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MED
تاجر   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

ميتلزمات وإكييوبلبت بلص دلة.
عنوبن بملقر بالجتداعي : محل لقم 
قطعة بملجد عين   1 بقامة سالمة   5

عدي9  - 39999 فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د مصطفى بلعيري :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلعيري  مصطفى  بلي د 
شالع  ولغة  زنقة   6 عنوبنه)ب) 
بلتضح ة بلن9جس س  39999 فاس 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلعيري  مصطفى  بلي د 
شالع  ولغة  زنقة   6 عنوبنه)ب) 
بلتضح ة بلن9جس س  39999 فاس 

بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3179/2929.
21(I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

BDRM CONSTRUCTIONS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تع ين ميي9 جديد للشركة

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%
 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
  BDRM CONSTRUCTIONS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي مجدع 
بلحيني بقامة عدنان شقة لقم 42 

طنجة  - 9999) طنجة بملغرب.
تع ين ميي9 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.1946(5

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم تع ين   2929 نون 9   92 بملؤلخ في 
بلي د)ة)  للشركة  جديد  ميي9 

بندبشمي أحدد   كديي9 وح د
تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6464.
229I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

BETA INFOSERVE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

BETA INFOSERVE شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي محل لقم 

)23 قطعة بلوفاق عين بليدن - 

39999 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

648((

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   29

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 BETA  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.INFOSERVE

تاجر   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

أجهزة كدب وتر

- تاجر ميتلزمات مكتب مفصل

- مكتبة

- بلتجالة.

عنوبن بملقر بالجتداعي : محل لقم 

 - بليدن  عين  بلوفاق  قطعة   23(

39999 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د بمليس بنطاهر 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بنطاهر  بمليس  بلي د 

5 بلدكالبت  113 تجزئة لحبابي شقة 

39999 فاس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بنطاهر  بمليس  بلي د 

5 بلدكالبت  113 تجزئة لحبابي شقة 

39999 فاس بملغرب
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باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3249/2929.

221I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

AMERICAN BREAD
إعالن متعدم بلقربلبت

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

AMERICAN BREAD «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: بلطابق 

بالل�صي مكتب لقم 12, مركب لقم 

13, تجزئة لقم 5, بملنطقة بلحرة 

للتصدير -  طنجة - 9999) طنجة 

بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.74791

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 16 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

هبة حصص

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بالحتفاظ بالتي ي9

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

تح ين بلنظام بالسا�صي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

ينص على  بلذي  و7:   6 لقم  بند 

مايلي: بلي د  ل ل بزويتني يدلك 59 

للحصة  ملهم   199 فئة  من  حصة 

بوالم  بلشالف  ,بلي د  بلوبحدة 

حصة من   59 ميعوم عصام يدلك 

فئة 199 ملهم للحصة بلوبحدة  

على  ينص  بلذي   :12 لقم  بند 

مايلي: بحتفاظ بلي د  ل ل بزويتني 

بدنصبه كديي9 وح د للشركة 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235749.

222I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

JENCLARK COMPANY
إعالن متعدم بلقربلبت

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

JENCLARK COMPANY «شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة ذبت 

بلشريك بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: بلطابق 

بالل�صي مكتب لقم 14, مركب لقم 

13, تجزئة لقم 5, بملنطقة بلحرة 

للتصدير -  طنجة - 9999) طنجة 

بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.7142(

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 16 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

هبة حصص

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بستقالة ميي9ة و تع ين ميي9 جديد 

للشركة

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

تح ين بلنظام بالسا�صي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

ينص على  بلذي  و7:   6 لقم  بند 

يدلك  بزويتني  بلي د  ل ل  مايلي: 

ملهم   199 فئة  من  حصة   199

للحصة بلوبحدة 

على  ينص  بلذي   :12 لقم  بند 

بزويتني  بلي د  ل ل  تع ين  مايلي: 

كديي9 وح د للشركة .

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235741.

223I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

BICHA ISSAM
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .59

 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC

BICHA ISSAM شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة)في طول 

بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 51 شالع 

بمام ميلم - 9999) طنحجة 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.14875

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تقرل حل   2929 نون 9   93 بملؤلخ في 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

لأسدالها  مبلغ    BICHA ISSAM

مقرها  وعنوبن  ملهم   1.613.999

 - ميلم  بمام  شالع   51 بإلجتداعي 

 : ل  نت جة  بملغرب  طنحجة   (9999
عن  وعجزها  بلشركة  زيامة  يائر 

على  بلشركاء  بجداع  و  بالستدربل 

تصف ة بلشركة.

و حدم مقر بلتصف ة ب 51 شالع 

بمام ميلم  - 9999) طنجة بملغرب. 

و عين:

و  بلبشريوي   محدد    بلي د)ة) 

ميلم  بمام  شالع   51 عنوبنه)ب) 

)ة)  كدصفي  طنجة بملغرب    (9999

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6523.

224I

شركة ف دببكو ش.م.م

كريبيين إينفيستمينت هولدينغ 

أفشور
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

حل شركة

شركة ف دببكو ش.م.م

حي بملجد شالع بلقدس لقم 75 

بلطابق بلثالت شقة لقم 8 ، 

9989)، طنجة بملغرب

كريب ين إينفييتد نت هولدينغ 

أفشول شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 

طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 31 شالع 

ولي بلعهد - 9999) طنجة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1((87

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل   2929 أكتوار   31 في  بملؤلخ 

ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 

كريب ين  بلوح د  بلشريك  ذبت 

إينفييتد نت هولدينغ أفشول  مبلغ 

وعنوبن  ملهم   399.999 لأسدالها 

مقرها بإلجتداعي 31 شالع ولي بلعهد 

 : نت جة ل  بملغرب  طنجة   (9999  -

في  لالستدربل  بمليي9  بستطاعة  عدم 

مهامه.

و حدم مقر بلتصف ة ب 31 شالع 

طنجة   (9999  - طنجة  بلعهد  ولي 

بملغرب. 

و عين:

بلي د)ة) بيتي9 جوشين  ك ت ليين 

بلعهد   ولي  شالع   31 عنوبنه)ب)  و 

)ة)  بملغرب كدصفي  طنجة   (9999

للشركة.
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وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم )23579.

225I

TQG FIDUCIAIRE

GALAXIE DES PROJETS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
لقم 1999 بن تاشفين بزلي ، 

49159، مربكش بملغرب
GALAXIE DES PROJETS  شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلطابق 
بليفلي لقم 422 حي بلقي9وبن 
تحناوت - 49999 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
1983(3

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. GALAXIE DES PROJETS
مكتب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلدلبسات بلتقن ة.
بلطابق   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلقي9وبن  حي   422 لقم  بليفلي 

تحناوت - 49999 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د فريد بكوتي :  1.999 حصة 
بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د فريد بكوتي : 1.999 بق دة 
199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وصفات وموبطن بلشركاء :

حي  بلي د فريد بكوتي عنوبنه)ب) 
 49999 تحناوت   422 بلقي9وبن لقم 

مربكش بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
حي  بلي د فريد بكوتي عنوبنه)ب) 
 49999 تحناوت   422 بلقي9وبن لقم 

مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117455.

226I

LMT AUDITING

FG AFRICA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
FG AFRICA شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي  موبل 

شوگة، بلياحل ، بوالم حريز 299  
+R.P 3609,P.K 13 م إقل م برش د 

- 26199 برش د بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1424(
 14 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 أكتوار 
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 FG  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.AFRICA
إنتاج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بألغذية بملركبة للح وبنات .
موبل    : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
  299 بوالم حريز   ، بلياحل  شوگة، 
م إقل م برش د   R.P 3609,P.K 13+

- 26199 برش د بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 ALF ANAAM :  599 بلشركة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 FRANSEN GERRITS بلشركة 
حصة   VASTGOED B.V :  599

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
ALF ANAAM عنوبنه)ب)  بلشركة 
إقامة  بلتوكي،  أحدد  زنقة   ,13 لقم 
بلب ضاء  بلدبل   3 بلطابق  أولوك 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
 FRANSEN GERRITS بلشركة 
هولندب  عنوبنه)ب)   VASTGOED B.V

- ف غ ل هولندب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د محدد بوعىشة  عنوبنه)ب)  
بلب ضاء   بولو  الكويزبن  زنقة   24

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب
بلي د إيبي9 مالس ان ب ت9 فربنين 
عنوبنه)ب) هولندب AA i 1999 هولندب 

هولندب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   12 بتاليخ  ب 9ش د   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 1465.
227I

MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

GESTALOG MAROC
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 MAROC CONSEIL

CONSULTANT SARL AU

 IMM OTMANE 1ER ETAGE

 APPT. 5 EN FACE LYCÉE VICTOR

 HUGO Q.Y.B.T.ROUTE TARGA

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

GESTALOG MAROC شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي باب بملدنة 

متجر لقم س5 بلعزوزية - 49999 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198333

 24 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 أكتوار 

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.GESTALOG MAROC

تقديم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تأجي9   - بملنزلي  )بلتدبي9  بلخدمات 

بلعدال).

عنوبن بملقر بالجتداعي : باب بملدنة 

 49999  - بلعزوزية  لقم س5  متجر 

مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 199   : بلي دة لط فة بواكربوي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بواكربوي  لط فة  بلي دة 

 16 لقم  بلوبزيس  تجزئة  عنوبنه)ب) 

تالكة 49999 مربكش بملغرب.
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وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 
وموبطن ميي9ي بلشركة:

بواكربوي  لط فة  بلي دة 
 16 لقم  بلوبزيس  تجزئة  عنوبنه)ب) 

تالكة 49999 مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117496.

228I

CAF MAROC

NAJARKOM
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
NAJARKOM شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بربنص 
2 شالع بلعرعال لقم 33 - 9999) 

طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19((53
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   94
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.NAJARKOM
نجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلخشب، و تجالة بملوبم بلخشب ة.
بربنص   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 (9999  -  33 لقم  بلعرعال  شالع   2

طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : بلي دة أم نة بت بلحاج 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : بلي دة هند بيت بمحدد 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلحاج  بيت  أم نة  بلي دة 
زوال  بم ل  ساحة  إقامة  عنوبنه)ب) 
زبوية بم ل زوال و لكروب ط 7 شقة 28  

. بلدبل بلب ضاء بملغرب.
بمحدد  بيت  هند  بلي دة 
عنوبنه)ب) مجدع لوتينول عدالة بو 31 

ط 5 لقم 79 9999) طنجة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلحاج  بيت  أم نة  بلي دة 
زوال  بم ل  ساحة  إقامة  عنوبنه)ب) 
زبوية بم ل زوال و لكروب ط 7 شقة 28  

. بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 12)235.

22(I

CRI MEKNES

JUSTGO TRANS 
S.A.R.L au 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 JUSTGO TRANS» S.A.R.L au »
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 71 
بلحي بلعيكري 6 بلبياتين    - 

59999 مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
512((

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   14
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 »  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.JUSTGO TRANS« S.A.R.L au
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع لفائدة بلغي9 )3.5-طن).
لقم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 - بلبياتين      6 بلحي بلعيكري   71

59999 مكناس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلشرقاوي    عبدبلرح م  بلي د 
ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلشرقاوي    عبدبلرح م  بلي د 
 29( لقم  بلجديد  حي  عنوبنه)ب) 
مكناس    59999 مكناس  بلبياتين  

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلشرقاوي    عبدبلرح م  بلي د 
 29( لقم  بلجديد  حي  عنوبنه)ب) 

بلبياتين  59999  مكناس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   12 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3)36 .
239I

CRI MEKNES

IRRIGASYS S.A.R.L au  
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

  IRRIGASYS S.A.R.L au شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 

71 بلحي بلعيكري 6 بلبياتين   - 

59999 مكناس  بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5125(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   1(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

   : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.IRRIGASYS S.A.R.L au

ترك ب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالستي9بم و بلتصدير-   - أنظدة بلري 

أعدال متنوعة.
 71 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

بلحي بلعيكري 6 بلبياتين   - 59999 

مكناس  بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : عدر   بوعدي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  عدر   بوعدي  بلي د 

 59999  1 لزبن  بقامة    22 بلشقة 

مكناس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
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عنوبنه)ب)  عدر   بوعدي  بلي د 
 59999  1 لزبن  بقامة    22 بلشقة 

مكناس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   9( بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3641.

231I

SAMIR FIDUCIAIRE

جواطراد
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
جوبطربم  شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل والم 
بوعب د، ساق ة والم بلط ب، والم 

بلط ب  - 39923 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

6473(
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   1(
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

جوبطربم .
بالشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة و بلبناء.
: موبل والم  عنوبن بملقر بالجتداعي 
والم  بلط ب،  والم  ساق ة  بوعب د، 

بلط ب  - 39923 فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

1.999.999 ملهم، مقيم كالتالي:
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلبومالي  جوبم  بلي د 
مكونة   قلعة  ببوزيد  لحين  بيت 

45899 تنغي9 بملغرب.
عنوبنه)ب)  بلبومالي  ول د  بلي د 
 45899 ببرميل ببوزيد قلعة مكونة  

تنغي9 بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلبومالي  جوبم  بلي د 
مكونة   قلعة  ببوزيد  لحين  بيت 

45899 تنغي9 بملغرب
عنوبنه)ب)  بلبومالي  ول د  بلي د 
 45899 ببرميل ببوزيد قلعة مكونة  

تنغي9 بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   13 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3989.
233I

SAMIR FIDUCIAIRE

TORRESSE EVENEMENTS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
توس ع نشاط بلشركة 

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
 TORRESSE EVENEMENTS

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بالجتداعي 42، حي 
بالمان، ميول بليالم، بقامة توليس، 

لقم 3 - 59999 مكناس بملغرب.
توس ع نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.24561

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 شتن 9   14 في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتال ة  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :
نقل بمليتخدمين لحياب بلغي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
شتن 9   14 بتاليخ  بلتجالية بدكناس  

2929 تحت لقم 3899.
234I

SAMIR FIDUCIAIRE

ESPACE TAPIS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
ESPACE TAPIS شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 
5، تقاطع شالع طايف و شالع )، 

بملحالاين بلقدماء، برج موالي عدر،  
- 59999 مكناس بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.36115
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 أكتوار   1( في  بملؤلخ 
ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 
 ESPACE بلوح د  بلشريك  ذبت 
 199.999 لأسدالها  مبلغ    TAPIS
ملهم وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 
 ،( شالع  و  طايف  شالع  تقاطع   ،5
برج موالي عدر،   بملحالاين بلقدماء، 
 : مكناس بملغرب نت جة ل   59999  -

حل بلتصف ة .
لقم  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
 ،( شالع  و  طايف  شالع  تقاطع   ،5
برج موالي عدر،   بملحالاين بلقدماء، 

بملغرب 59999 مكناس بملغرب. 
و عين:

بلي د)ة) بناس   بلدياز و عنوبنه)ب) 
)1،شقة  عدالة   ،3 بلعيكري  بلحي 
مكناس   59999 بلبياتين  )1/ب، 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 616.
235I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE MIKOU ISTITMAR
إعالن متعدم بلقربلبت

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
STE MIKOU ISTITMAR «شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة ذبت 
بلشريك بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: مكاتب 
لياض بليالم لقم 3 إقامة مطاحن 
إمليي ة بلطابق بلثاني شالع بلجيش 

بمللكي - 39999 فاس بملغرب.
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.57(31

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 27 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
بلذي ينص على  قربل لقم بألول: 

مايلي: إقالة بلي د محدد م كو
بلذي ينص على   : قربل لقم بلتاني 
محدد  ف صل  بلي د  تع ين  مايلي: 

م كو
بلذي ينص على  قربل لقم بلثالت: 
مايلي: تحويل بملقر بإلجتداعي للشركة 
من مكاتب لياض بليالم لقم 3 إقامة 
مطاحن إمليي ة بلطابق بلثاني شالع 
أبي  شالع   1 لقم  إلى  بمللكي  بلجيش 

شع ب بلدكالي بلطابق 4 بلشقة 8
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
على  ينص  بلذي  بألول:  لقم  بند 

مايلي: إقالة بلي د محدد م كو
بلذي ينص على   : بند لقم بلتاني 
محدد  ف صل  بلي د  تع ين  مايلي: 

م كو ميي9 جديد
بلذي ينص على  بند لقم بلثالت: 
مايلي: تحويل بملقر بإلجتداعي للشركة 
من مكاتب لياض بليالم لقم 3 إقامة 
مطاحن إمليي ة بلطابق بلثاني شالع 
أبي  شالع   1 لقم  إلى  بمللكي  بلجيش 

شع ب بلدكالي بلطابق 4 بلشقة 8
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باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6/2929)31.

236I

rochdi conseil

TOKAI CARS
إعالن متعدم بلقربلبت

rochdi conseil

تجزئة بلقوبت بملياعدة لقم 143 

بلع ون ، 79999، بلع ون بملغرب

TOKAI CARS «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: لقم 257 
زنقة برش د شالع بليدالة بلع ون 

شالع  بئ9نزلبن زنقة بلزالقة عدالة 

بلجداني لقم 94 بلع ون 79999 

بلع ون بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.25715

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في )9 نون 9 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 

599 سهم بلتي تدلكها  تفويت  مايلي: 

بلي د:  بلى  بليعدية  بومال  بلي دة: 

بغرميز سدي9

على  ينص  بلذي   :2 لقم  قربل 

مايلي: تفويت  199 سهم بلتي تدلكها 

بلي د:  بلى  بليعدية  بومال  بلي دة: 

بملهدي بفاتح

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

تفويت  499 سهم بلتي يدلكها بلي د: 

بومال لش د بلى بلي د: بملهدي بفاتح

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بلدين  س ف  بغرميز  بلي د:  تع ين 

ميي9 وح د للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

ينص على  بلذي  و7:   6 لقم  بند 

599 سهم بلتي تدلكها  تفويت  مايلي: 

بلي د:  بلى  بليعدية  بومال  بلي دة: 

بغرميز سدي9.

ينص على  بلذي  و7:   6 لقم  بند 
مايلي: تفويت  199 سهم بلتي تدلكها 
بلي د:  بلى  بليعدية  بومال  بلي دة: 

بملهدي بفاتح
ينص على  بلذي  و7:   6 لقم  بند 
مايلي: تفويت  499 سهم بلتي يدلكها 
بلي د: بومال لش د بلى بلي د: بملهدي 

بفاتح
على  ينص  بلذي   :16 لقم  بند 
س ف  بغرميز  بلي د:  تع ين  مايلي: 

بلدين ميي9 وح د للشركة
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2756.

237I

Green Treasures Morocco

 GREEN TREASURES
MOROCCO

تأسيس شركة

 Green Treasures Morocco
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

عنوبن مقرها بإلجتداعي  )2 شالع 
عدرو بن بلعاص بلطابق بلثالث لقم 

26 طنجة بملغرب     
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19(251
في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى 
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   98
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة   
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل   -

بمليؤول ة بملحدومة     
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
    - تيد تها   بدختصر  بإلقتضاء 

Green Treasures Morocco
غرض بلشركة بإيجاز :

وبلبيتنة  بلنباتات  تيويق   -  
وص انة بملياحات بلخضربء

بستي9بم - تصدير - نقل – تجالة-
تيويق جد ع أنوبع بلنباتات-

شربء وا ع جد ع بملنتجات وبليلع 
وبلخدمات-

 بلتجالة بلوطن ة وبلدول ة لجد ع 
بملنتجات وبلبضائع-

بملياحات  وص انة  بلبيتنة 
بلخضربء -

أعدال ص انة وتجديد مختلفة-
عند  أ رى  شخص ة   دمات 

بلطلب -
)2 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 
عدرو بن بلعاص بلطابق بلثالث لقم 

26 طنجة -
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة -
 (9.999 بلشركة:  لأسدال  مبلغ 

ملهم  -
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 

للشركاء   
مشربوي عنوبنه)ب)  بلي د زكرياء 
  14 لقم   121 زنقة  بلكريرية  تجزئة 

طنجة بملغرب-
بلتلدياني  عصام  بلي د 
بلطابق   28 بلضحى بلوفاء  عنوبنه)ب) 

بالل�صي لقم 42 طنجة بملغرب-
بلي د مصطفى شكت عنوبنه)ب) 
بملكانية 4 بلوك أ زنقة ) لقم 5 عين 

بلشق بلدبل بلب ضاء بملغرب-
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 

مليي9ي بلشركة  
مشربوي عنوبنه)ب)  بلي د زكرياء 
 14 لقم   121 زنقة  بلكريرية  تجزئة 

طنجة بملغرب-
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوار   27 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2929 تحت لقم )587
238I

CABINET AIT BELHOUCINE

STE SOFTTECHERS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

STE SOFTTECHERS
 شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د )في طول بلتصف ة) 

وعنوبن مقرها بالجتداعي شالع 
محدد بلخامس لقم 129 مركز 

بألعدال طالب مكتب لقم 31 و32 

مربكش 49999 بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.8542(

 STE  ذبت ميؤول ة محدومة ذبت

SOFTTECHERS

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

بملؤلخ في 96 يول وز 2929 تقرل حل 

شركة بلشريك بلوح د مبلغ لأسدالها 

مقرها  وعنوبن  ملهم   199.999

بالجتداعي شالع محدد بلخامس لقم 

129 مركز بألعدال طالب مكتب لقم 

31 و 32 مربكش 49999. 

لتوقف  نت جة  بملغرب  مربكش 

نشاط بلشركة.

وحدم مقر بلتصف ة بشالع محدد 

بألعدال  مركز   129 لقم  بلخامس 

 .49999 31 و32 مربكش  طالب لقم 

مربكش بملغرب.

وعين بلي د لضا بلربجي وعنوبنه 

موسلدولف أملان ا كدصفي للشركة.

وعند بالقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

بملخابرة ومحل تبل غ بلعقوم و بلوثائق 

بملتعلقة بالتصف ة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   93 بتاليخ  بدربكش  بلتجالية 

2929 تحت لقم 2)72.

23(I

CABINET AIT BELHOUCINE

MJM LIBERTE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لفع لأسدال بلشركة

 MJM LIBERTE

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

وعنوبن مقرها بالجتداعي شالع 

بلحرية لقم 18 محل 7 و7A جليز 

مربكش 49999 مربكش بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.4(283
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بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

تم   2929 غشت   26 في  بملؤلخ 

قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 

 19.999» أي من  ملهم»   4(9.999«

عن  ملهم»   599.999» إلى  ملهم» 

أو  ألااح  أو  بحت اطي  إمماج  طريق 

عالوبت إصدبل في لأس بملال.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   93 بتاليخ  بدربكش  بلتجالية 

2929 تحت لقم 7284.

249I

cabinet nabil el azouzi

INVYSCODE

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

 CABINET NABIL EL AZOUZI » »

« « SARL AU

شالع جبال بلع ا�صي إقامة لقم 28 

شقة 3 –  أكدبل بلرااط 

 SOCIETE - INVYSCODE – »

« SARL

»45 شالع فرنيا شقة 8 –  أكدبل 

بلرااط «  – لقم بلتعريف بلضريبي 

    45889135

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

14659(

بدقت�صى بلجدع بالستثنائي بملؤلخ 

بتاليخ 15 أكتوار 2929 وبملسجل  في 

بلرااط بتاليخ 28 أكتوار  2929

تم تحويل بملقر بالجتداعي بلحالي 

للشركة من  «45 شالع فرنيا شقة 8 

–  أكدبل بلرااط « إلى « شالع جبال 

  –  4 شقة   28 لقم  إقامة  بلع ا�صي 

أكدبل بلرااط»

باملحكدة  بلقانوني  باليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929 تحت لقم 5529

241I

EURODEFI

JONDEV
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

www.EURODEFIS.com

Expertise comptable et Audit

Tel : 05.22.48.47.24

نقل بملقر بلرئي�صي لشركة

بلسجل بلتجالي تحت لقم في 

4474(7

بالستثنائ ة  بلقربلبت  بدوجب 

بتاليخ  بلوح د  للدياهم 

26/19/2929 لشركة مبت ميؤول ة 

بلوح د  بلشريك  محدومةمبت 

بلسجل  في  مسجلة    JONDEV

بلتجالي تحت لقم في 7)4474 ، فقد 

بتخذ بلقربلبت بلتال ة:

- نقل بملقر بلرئي�صي لشركة بالدبل 

زنقة عزيز بالل بلطابق   67 بلب ضاء 

بلثاني لقم 3 معاليف .

   لتعديل بملقابل لعقد بلتأسيس.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

11/19/2929 برقم 753413.

242I

EURODEFI

 BROKLYN SMOKE

MOROCCO
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

www.EURODEFIS.com

Expertise comptable et Audit

Tel : 05.22.48.47.24

نقل بملقر بلرئي�صي

بلسجل بلتجالي تحت لقم 

    ،4916((

بالستثنائ ة  قربلبت  بدوجب 

بتاليخ  بلوح د  للدياهم 

مبت  لشركة   28/91/2929

بلشريك محدومةمبت  ميؤول ة 

   BROOKLYN SMOKE» بلوح د   

في مسجلة في بلسجل   MOROCCO

فقد   ،4916(( لقم  تحت  بلتجالي 

بتخذت بلقربلبت بلتال ة:

بالدبل  بلرئي�صي  بملقر  نقل   -

باب  وزنقة  بلب ضاءبحددبلشال�صي 

بلطابق  شاالح )زنقة علي عبد لزبق) 

سفلي لقم5  

بلتعديل بملقابل للقوبنين.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

92/2929/)1 برقم 731512.

243I

ML EXPERTS

SADRIKA
إعالن متعدم بلقربلبت

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

SADRIKA «شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة ذبت بلشريك بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي:  

rue jihani(،3) ، إقامة عثدان ، 

 QUARTIER RACINE - . - 20000

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.1(2227

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في )2 يناير 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 

8))6 حصة مدلوكة من  ب ع  مايلي: 

إلى   Eliaou COHEN بلي د  طرف 

شركة DRINKS : ما يصل إلى 8)34 

حصة بلي د موالي إمليس بلوزبني 

بلتوهامي : ما يصل إلى 8)34 حصة؛ 

 (1(  : بلتوهامي  وزبني  تهامي  بلي د 

بلي د سل دان ب ي9  ؛  حصة وبحدة 

وزبني بلتوهامي : )1) حصة وبحدة.

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
شركة  من  بلقانوني  بلشكل  تحويل 
ذبت ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
ميؤول ة  ذبت  شركة  إلى  بلوح د 

محدومة
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
وبزبني  إمليس  موالي  بلي د  تع ين 
بأثر فولي   ،  

ً
مشالكا  

ً
بلتوهامي مديرب

ولفت9ة غي9 محدومة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تعديل بلنظام بألسا�صي للشركة
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 24 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

ف 9بير 2929 تحت لقم 2))731.
244I

FIDACTIVE

CROPENERGY
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

 فض لأسدال بلشركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC
CROPENERGY شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلحوض 
بملائي بو ريب بلفع بشتوكة بيت 
باها  - 87199 شتوكة بيت باها  

بملغرب.
 فض لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.13853

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم   2929 أكتوار   39 في  بملؤلخ 
بدبلغ  بلشركة  لأسدال   فض 
أي  ملهم»   129.999.999» قدله 
إلى  ملهم»   139.999.999» من 
 : طريق  عن  ملهم»   19.999.999«

تخف ض عدم  بألسهم.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   97 بتاليخ  بانزكان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 36)1.
245I
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KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

MEDIBO SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

MEDIBO SARL شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 84 شالع 

مولي إمليس بألول صالة عرض 

بلنهضة بلرقم 18 بلدبلبلب ضاء - 

29999 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.256471

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   2929 شتن 9   21 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

بقجاجي  نيزبل  )ة)  بلي د  تفويت 

أصل  من  بجتداع ة  حصة   599

599 حصة لفائدة  بلي د )ة) ماجد 

بقجاجي بتاليخ 94 شتن 9 2929.

ن اسوااسم  )ة)  بلي د  تفويت 

من  بجتداع ة  حصة   599 بقجاجي 

بلي د  لفائدة   حصة   599 أصل 

شتن 9   94 ماجد بقجاجي بتاليخ  )ة) 

.2929

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 97 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 748711.

246I

STE AGEFICO SARL

FLAMME DU NORD
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL

12 شالع عدر بلخ ام بلطابق بلثاني 
لقم 4 ، 9999)، طنجة بملغرب

FLAMME DU NORD شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي عين 

بلح اني زنقة 13 لقم 5 - 9999) 

طنجة بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.196295

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   2929 يول وز   21 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

بلبويريك  مني9  )ة)  بلي د  تفويت 

 199 حصة بجتداع ة من أصل   59

محدد  )ة)  بلي د  لفائدة   حصة 

بلتقال بتاليخ 21 يول وز 2929.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

غشت   13 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 233983.

247I

STE AGEFICO SARL

FLAMME DU NORD
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تع ين ميي9 جديد للشركة

STE AGEFICO SARL

12 شالع عدر بلخ ام بلطابق بلثاني 

لقم 4 ، 9999)، طنجة بملغرب

FLAMME DU NORD  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي عين 

بلح اني زنقة 13 لقم 5 - 9999) 

طنجة بملغرب.

تع ين ميي9 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.196295

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

2929 تم تع ين  21 يول وز  بملؤلخ في 

ميي9 جديد للشركة بلي د)ة) بلتقال 

محدد كديي9 آ ر

تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

غشت   13 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 233983.

248I

ML EXPERTS

SADRIKA
إعالن متعدم بلقربلبت

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
SADRIKA «شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: 3 شالع 
جيهاني ، إقامة عثدان ، لبسين  - - 

بلدبل بلب ضاء  بملغرب.
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.1(2227

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 23 يون و 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 
شركة  من  بلشركة  تحول  مايلي:  
بلى شركة  ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

مياهدة
على  ينص  بلذي   :2 لقم  قربل 
مجلس بإلمبلة   تع ين أعضاء  مايلي: 
بلي د موالي   - ملدة ست سنوبت:  
مغربي  بلتوهامي  بلوزبني  بمليس 
 ،  18/8/1(83 في  ولد   ، بلجني ة 
 CIN لقم  بلوطن ة  للبطاقة  بلحامل 
شالع   16 في  بملق م  و   BE758345
 ، بلخامس  بلطابق   ، بلصخاوي 
بملغرب.    - بلب ضاء  بلدبل   ، بملعالف 
برأس   DRINKS SARL بلشركة   -
 ، ملهم   19.999.999.99 مال قدله 
ومقرها بإلجتداعي في زي  أوالم صالح 
، بوسكولة   17 بلقطاع   29 بملجدع   ،
، بلدبل بلب ضاء ، مسجلة في بلسجل 
مدثلة   ،  64583 برقم  بلتجالي 
بوبسطة بلي د كامل عوزبني توهامي 
- بلي د إل او كوهين ، من موبل د  ؛  
7 مسيد 9 43)1 ، مغربي بلجني ة ، 
 CIN °  بلحامل للبطاقة بلوطن ة لقم
مق م في بلدبل بلب ضاء   ،  B372983
زبوية شالع ببنو بابك وشالع ببنو   ،
 ،  Résidence Mascotte  ،  هالل 

 لقم 15

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم &: بلذي ينص على مايلي: 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 29 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

يول وز 2929 تحت لقم 749269.
24(I

ML EXPERTS

SADRIKA
تع ين لئيس مجلس بإلمبلة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
SADRIKA «شركة  بملياهدة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 3 شالع 
جيهاني ، إقامة عثدان ، لبسين  - - 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
«تع ين لئيس مجلس بإلمبلة»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.1(2227

بإلمبلي   بلعام  بلجدع  إطال  في   
بملؤلخ في 23 يون و 2929

بلوزبني  بلي د   تع ين  تقرل 
بلتوهامي موالي إمليس

شركة  إمبلة  ملجلس  لئييا 
SADRIKA

بتاليخ: 23 يون و 2929
له  بملخولة  بلصالح ات  وتتدثل 
للدجلس  كرئيس  تع ينه  يلي:   ف دا 
واليته  مدة  طوبل  مديرعام  بإلمبلي 

كعضو في بملجلس بإلمبلي
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 29 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

يول وز 2929 تحت لقم 749261.
259I

Atlas Valora Conseil

 COMPAGNIE AIT ATTA DES
GRANDS TRAVAUX

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

حل شركة

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
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 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH بملغرب

 COMPAGNIE AIT ATTA DES

GRANDS TRAVAUX شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 1، 

عدالة 14 تجزئة بلفرموس طريق 

مكناسـ  - 54999  ن فرة بملغرب.

حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.2221

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

بملؤلخ في 91 أكتوار 2929 تقرل حل 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

 COMPAGNIE AIT بلشريك بلوح د

  ATTA DES GRANDS TRAVAUX

ملهم   1.999.999 لأسدالها  مبلغ 

 ،1 لقم  بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن 

طريق  بلفرموس  تجزئة   14 عدالة 

بملغرب  54999  ن فرة   - ـ  مكناس 

عجز بلشركة بملزمن عن   : نت جة ل 

تحق ق باللااح.

 ،1 و حدم مقر بلتصف ة ب لقم 

طريق  بلفرموس  تجزئة   14 عدالة 

مكناس ـ - 54999  ن فرة بملغرب. 

و عين:

و  بلصين  ف صل    بلي د)ة) 

عنوبنه)ب) عدالة 14 تجزئة بلفرموس 

54999  ن فرة  مكناس  طريق 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بخن فرة  بتاليخ 98 أكتوار 

2929 تحت لقم 256.

251I

ML EXPERTS

 SAFRAN NACELLES
MOROCCO

إعالن متعدم بلقربلبت

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 SAFRAN NACELLES MOROCCO

«شركة  بملياهدة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: مطال 

محدد بلخامس ، تكنواول  بلنوبصر 

- BP 80  - - بلدبل بلب ضاء بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.13(24(

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 15 يون و 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 

مجلس  تجديد والية أعضاء  مايلي:  

أي حتى   ، بإلمبلة ملدة ثالث سنوبت 

قربل بلجدع بلعام بشأن بلينة بملال ة 

 •   :2922 مسيد 9   31 في  بملنته ة 

بلي د محدد بن إبربه م بألندل�صي. 

 •   Bertrand Hugueny بلي د   •

بلشركة   • و   ، بلي د س دليك هالي 

SAFRAN NACELLES مدثلة بالي د 

.Eric Manzon

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

إبربه م  ببن  بلي د  والية  تجديد 

ملدة  بإلمبلة  ملجلس   
ً
لئييا بألندل�صى 

عام وبحد ، أي حتى قربل بلجدع بلعام 

 31 في  بملنته ة  بملال ة  بلينة  بشأن 

مسيد 9 2929

على  ينص  بلذي   :3 لقم  قربل 

مايلي:  تعديل بملامة 3-14 من بلنظام 

«مدة  بلتالي:   بلنحو  على  بألسا�صي 

عضوية أعضاء مجلس بإلمبلة ثالث 

بألحكام  تطب ق  باستثناء   ، سنوبت 

مجلس  بأعضاء  بملتعلقة  بلقانون ة 

بإلمبلة بألوبئل»

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم &: بلذي ينص على مايلي: 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم )75165.
252I

ML EXPERTS

SAFRAN MAROC
إعالن متعدم بلقربلبت

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
SAFRAN MAROC «شركة  

بملياهدة»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: 114 

طريق بلنوبصر - س دي معروف - 
عين بلشق - 2919 - -  بلدبل بلب ضاء  

بملغرب.
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.2(56(1

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 92 يون و 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بستقالة بلي د Jean-Yves Petit  من 
بإلمبلي  بملجلس  في  كعضو  منصبه 

للشركة 
على  ينص  بلذي   :2 لقم  قربل 
مايلي:  تع ين أعضاء جدم  في بملجلس 
، أي  6 سنوبت  بإلمبلي للشركة ملدة 
حتى قربل بلجدع بلعام بشأن بلينة 
بملال ة بملنته ة في 31 مسيد 9 2925:  • 
بلي د Denis SERVOLE ، بملزمبم في 
11 ف 9بير 74)1 ، فرن�صي بلجني ة ، 
 13CI((636 بلحامل  لجوبز سفر لقم
 11B ، impasse des في  بملق م  و 
Luaps ، 92000 Nanterre ، فرنيا 
 ،Vincent MACKIE بلي د    • ؛  
فرن�صي   ،  1(67 مالس   4 في  بملزمبم 
بلحامل لجوبز سفر لقم   ، بلجني ة 
 192 في  بملق م  و    14AL574472
 ، باليس   ،  75913  ، شالع ك لرمان 

فرنيا.
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

مجلس  تجديد فت9ة عضوية أعضاء 

أي حتى   ، بإلمبلة ملدة ست سنوبت 

قربل بلجدع بلعام للينة بملال ة بملنته ة 

في 31 مسيد 9 2925:  • بلي د جدال 

ملريدي. • بلي د بلكيندل زيجلر ، و • 

بلي د بلنو جريف ه.

على  ينص  بلذي   :4 لقم  قربل 

مجلس  لئيس  والية  تجديد  مايلي: 

إمبلة بلي د جدال ملريدي ملدة ست 

بلجدع ة  قربل  حتى  أي   ، سنوبت 

بلعدوم ة للينة بملال ة بملنته ة في 31 

مسيد 9 2925.

على  ينص  بلذي   :5 لقم  قربل 

مايلي: تجديد والية بلرئيس بلتنف ذي 

ملدة    Alexander Ziegler للي د 

أي حتى قربل بلجدع   ، ست سنوبت 

بلعام بشأن بلينة بملال ة بملنته ة في 

31 مسيد 9 2925 .

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم &: بلذي ينص على مايلي: 

&

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 26 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 751655.

253I

 centre de developpment profesionnel des

competences

PACIFIC SEA FOOD
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

PACIFIC SEA FOOD شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 237 
شالع مكة بلع ون - 79999 بلع ون 

بملغرب
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تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

33581

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   12

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.PACIFIC SEA FOOD

تجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالسداك بالجدلة.

عنوبن بملقر بالجتداعي : لقم 237 

بلع ون   79999  - شالع مكة بلع ون 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلرزمة  محدد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلرزمة  محدد  بلي د 

شالع محدد بلزلقطوني ف ال بلرزمة 

بلع ون   79999 لش د  موالي  حي 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلرزمة  محدد  بلي د 

شالع محدد بلزلقطوني ف ال بلرزمة 

بلع ون   79999 لش د  موالي  حي 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالع ون  بتاليخ 26 أكتوار 

2929 تحت لقم 2568/29.

254I

بطابلييدون زهرة صالحي

اطابليسيون زهرة صالحي
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

بطابلييدون زهرة صالحي
بكلي 7 بلرقم )2 مكرل بملحام د ، 

49999، مربكش بملغرب
بطابليي ون زهرة صالحي شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بكلي 7 
بلرقم )2 مكرل بملحام د - 49999 

مربكش بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.57793

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تدت   2929 يول وز   98 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
بحدد  صالحي   )ة)  تفويت بلي د 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   259
1.999 حصة لفائدة  بلي د )ة) سناء 

صالحي بتاليخ 98 يول وز 2929.
بحدد  صالحي   )ة)  تفويت بلي د 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   259
)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   1.999
يول وز   98 بتاليخ  صالحي   ش داء 

.2929
بحدد  صالحي   )ة)  تفويت بلي د 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   259
1.999 حصة لفائدة  بلي د )ة) صالة 

صالحي  بتاليخ 98 يول وز 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
21 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 116468.
255I

PRIVILEGE CABINET

TIJANI HARVEST SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لفع لأسدال بلشركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY NO 7 TANGER،

90000، TANGER TANGER
TIJANI HARVEST SARL  شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 7زنقة 
بلوكوبي بلطابق بليفلي طنجة - 

9999) طنجة بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.194391

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم   2929 نون 9   92 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
»99.999) ملهم» أي من «199.999 
عن  ملهم»   1.999.999» إلى  ملهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235878.
256I

CABINET BAHMAD

DIGIM
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مربكش بالزب عدالة م 1 شقة 
ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش 
إقامة مربكش بالزب عدالة م 1 شقة 
ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش، 

49999، مربكش بملغرب
DIGIM شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 
طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع بألمي9 
 ،F عبد هللا، إقامة ياسدين، بليلم
 B - 40000 بلطابق بلخامس، شقة

مربكش بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.66215

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تقرل   2929 شتن 9   39 في  بملؤلخ 
ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 
مبلغ    DIGIM ذبت بلشريك بلوح د 

وعنوبن  ملهم   19.999 لأسدالها 

عبد  بألمي9  شالع  بإلجتداعي  مقرها 

 ،F بليلم  ياسدين،  إقامة  هللا، 

 B - 40000 شقة  بلطابق بلخامس، 

قربل   : ل  نت جة  بملغرب  مربكش 

بلشريك بلوح د.

شالع  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

ياسدين،  إقامة  هللا،  عبد  بألمي9 

 B - بلطابق بلخامس، شقة ،F بليلم

49999 مربكش بملغرب. 

و عين:
بلي د)ة) مهدي   ببن   اط زكالي 

 95 ب شقة   93 عدالة  عنوبنه)ب)  و 

بلنخ ل 93 بلنخ ل  بلشدالي  49999 

مربكش بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

بلحدوم  بإلقتضاء  وعند   

بملخولة  بلصالح ات  على  بملفروضة 

تبل غ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 

بلعقوم و بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة 

: شالع بألمي9 عبد هللا، إقامة ياسدين، 

شقة ب،  بلطابق بلخامس،  ملج و، 

مربكش 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   19 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم ))1179.

257I

cofiber sarl

تريفة خشب
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

قفل بلتصف ة

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

تريفة  شب شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : طريق 

سل دان ة - 69399 بركان بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.3(1

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في )1 أكتوار 2929 تقرل حل 

تريفة  شب شركة ذبت بمليؤول ة
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 499.999 لأسدالها  مبلغ  بملحدومة   

ملهم وعنوبن مقرها بإلجتداعي طريق 

بملغرب  بركان   69399  - سل دان ة 

نت جة ل- ب تتام تصف ة بلشركة

بلشركة  مصفي  ذمة  إ الء   -

بملزمبمة  عضمي،  أمال  بلي دة 

بلحاملة  ب 9كان،   24.93.1(89 في 

لبطاقة بلتعريف بلوطن ة لقم ف أ 

زنقة   ،98 بلياكنة ب 9كان،   ،(4264

قرطبة حي بلل دون..

و عين:

بلي د)ة) أمال  عضمي و عنوبنه)ب) 

98، زنقة قرطبة حي بلل دون 69399 

بركان بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

وفي طريق   2929 أكتوار   1( بتاليخ 

سل دان ة - 69399 بركان بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   9( بتاليخ  ب 9كان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 459/2929.

258I

JADAOUI CONSEIL

DARKOUM ECOLODGE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

JADAOUI CONSEIL

34 شالع طرببلس بلطابق بالول لقم 

2 ، 2999، بلدبل بلب ضاء بملغرب

DARKOUM ECOLODGE شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 

46 شالع بلزلقطوني،بملكتب لقم 

15ـ16،بلطابق 6 بلدبل بلب ضاء - 

29999  بلدبل بلب ضاء  بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

47(647

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   23

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.DARKOUM ECOLODGE

تشغ ل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

جد ع بملؤسيات بملتعلقة بالفنامق 

وبملطاعم وبلي احة وبلت9ف ه

وبملهن بلخدم ة

لقم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

لقم  بلزلقطوني،بملكتب  شالع   46

 - بلب ضاء  بلدبل   6 15ـ16،بلطابق 

29999  بلدبل بلب ضاء  بملغرب .

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

5) حصة    : بلي د سف ان لزلق 

بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د سع د بملوس لي  :  5 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  لزلق  سف ان  بلي د 

45 زنقة بمام ميلم بلوبزيس 29999  

بلدبل بلب ضاء  بملغرب .

بلي د سع د بملوس لي  عنوبنه)ب) 

ش   1 ط  زيد  ببن  بسامة  زنقة   86

بلب ضاء   بلدبل   29999 بملعاليف   1

بملغرب .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  لزلق  سف ان  بلي د 

45 زنقة بمام ميلم بلوبزيس 29999  

بلدبل بلب ضاء بملغرب 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 12 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم )75381.

25(I

IMPRENTA ASMIR MAROC

ريسطورو55
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

RESTAURANT 55
 Bd ALLAL EL FASSI RESIDENCE

 ALMBRA BLOC A N24
TETOUAN، 93000، تطوبن 

بملغرب
لييطولو55 شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 

طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

عالل بلفا�صي بقامة بلحدربء بلوك 
أ لقم 24 تطوبن 3999) تطوبن 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(387

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
2929 تقرل حل  )2 شتن 9  بملؤلخ في 
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
مبلغ  بلشريك بلوح د لييطولو55  
وعنوبن  ملهم   19.999 لأسدالها 
مقرها بإلجتداعي شالع عالل بلفا�صي 
بقامة بلحدربء بلوك أ لقم 24 تطوبن 
 : ل  نت جة  بملغرب  تطوبن   (3999
عدم مزبولة بي نشاط  الل بلخدس 

سنوبت بال ي9ة.
شالع  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
بلوك أ  عالل بلفا�صي بقامة بلحدربء 

لقم 24 - 3999) تطوبن بملغرب. 
و عين:

و  بلعاصمي   بحدد   بلي د)ة) 
لقم  سعته  علي  شالع  عنوبنه)ب) 
بملغرب  تطوبن   (3999 بملطال   44

كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بتطوبن  بتاليخ 29 أكتوار 

2929 تحت لقم 2)47.
269I

cabinet jdaini

IMMO AL MIARAGE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

IMMO AL MIARAGE شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 16 زنقة 

بالمام بلهبطي حي بلرياض بركان - 

63399 بركان بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.554(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 13 أكتوار 2929 تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
»16 زنقة بالمام بلهبطي حي بلرياض 

إلى  بملغرب»  بركان   63399  - بركان 

بليكني  «طريق والم منصول,بملجدع 

بلطابق  ,تجزئة ج1-3  حدبئق ملوية 

بالول بليع دية - 63699 بليع دية  

بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   11 بتاليخ  ب 9كان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 457/2929.

261I

ABDELOUAHID   BELLAOUI

  BELYO  CONSULTING

GROUPE  SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

ABDELOUAHID   BELLAOUI

 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27

 SAFI MARRAKECH ، 40160،

Marrakech بملغرب

  BELYO  CONSULTING

 GROUPE  SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

 ذبت بلشريك بلوح د
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وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 

42974 موبل تالتاست تغدوين بيت 

بولير  - 49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198963

 92 بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ في 
بلقانون  إعدبم  تم   2929 بكتوار  

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوحید  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتالیة:

متبوعة  بلشركة  تيدیة   -

تيدیتھا  بدختصر  بالقتضاء  عند 

بدختصر تيدیتھا : 

  BELYO  CONSULTING

  GROUPE

- شركة  ذبت  ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوحید

- غرض بلشركة بإيجاز : 

- ميك بلحيابات

و  بلقانون ة  بالستشالة  مكتب   -

بلجبائ ة

وبلتكوين  بلخدمات  تقديم   -

للشركات

بلخدمات  عدل ات  إمبلة   -

بلقانون ة

- ملبسة و متابعة بلشركات 
لقم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن   -

بيت  تغدوين  تالتاست  موبل   42974

بولير - 49999 مربكش بملغرب

أجلھا  من  تأسيت  بلتي  بملدة   -

بلشركة: )) سنة 

- مبلغ لأسدال بلشركة: 199999 

ملھم. مائة ألف ملهم،

عبد  بليید  كالتالي:   مقيم   -

بق دة  حصة    1999 بالوي  بلوبحد 

199 ملهم للحصة .

وبلعائلیة  بلشخصیة  بألسداء   -

بلي د   : بلشركاء  وموبطن  وصفات 
 134 عبد بلوبحد بالوي عنوبن  لقم 

 49999 بلحدام س دي مبالك  ملب 

مربكش بملغرب.

وبلعائلیة  بلشخصیة  بألسداء   -

بلي د   : بلشركة   ميي9ي  وموبطن 

 134 عبد بلوبحد بالوي عنوبن  لقم 

 49999 بلحدام س دي مبالك  ملب 

مربكش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   -

 19 بتاليخ  بتاليخ  بدربكش  بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 8)1179

262I

CAFIGEC

PRO MACHINES
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 3(

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

PRO MACHINES شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

سعقوب بملنصول زنقة بلحاج ج اللي 

بألوفي9 بلطابق بليفلي لقم 16 - 

29199 بلدبل بلب ضاؤ بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.332425

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 29 أكتوار 2929 تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 

«شالع سعقوب بملنصول زنقة بلحاج 

لقم  بليفلي  بلطابق  بألوفي9  ج اللي 

بملغرب»  بلدبل بلب ضاء   29199  -  16

مركب ف تي9ي   2 «تجزئة بلنوبلة  إلى 

 C4-5 / لقم   2 بلطابق  لوجيت ك 

 - بلرااط  طريق   BE1 / BE4 / BE5

29199 بلدبل بلب ضاء  بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 19 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753596.

263I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

RAMIOUS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

RAMIOUS شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 19 شالع 

بلحرية ، بلطابق بلثالث ، شقة 

5 - بلدبل بلب ضاء - - بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.431493

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تدت   2929 شتن 9   22 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

لش د وبهابي  )ة)   تفويت بلي د 

أصل  من  بجتداع ة  حصة   1.999

1.999 حصة لفائدة  بلي د )ة) هاجر 

زوا دي بتاليخ 22 شتن 9 2929.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 12 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753753.

264I

CAFIGEC

PRO MACHINES
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تع ين ميي9 جديد للشركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 3(

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

PRO MACHINES  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة

 بلنوبلة 2 مركب ف تي9ي لوجيت ك 

 BE1 / BE4 / / 5-C4 بلطابق 2 لقم

BE5 طريق بلرااط - 29199 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

تع ين ميي9 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.332425

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 29 أكتوار 2929 تم تع ين 

بنا و  ميي9 جديد للشركة بلي د)ة) 

بلشكشوكي بمين بلغالي و محدد كريم 

كديي9 آ ر

تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 19 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753596.

265I

CABINET CONIF SARL AU

FOURNITURES AL WAHDA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

CABINET CONIF SARL AU

 LOT WAFFA N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC

 FOURNITURES AL WAHDA

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 443 حي 

بلوحدة - 28839 بملحددية بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

14767

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2914 مالس   21

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.FOURNITURES AL WAHDA

غرض بلشركة بإيجاز : • بلوساطة 

وبليديرة وبلتدث ل.
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وبلخدمات  بلعامة  بلتجالة   •
بملتنوعة.

أعدال مختلفة.  •
بستي9بم و تصدير.  •

نقل بلبضائع وبلبضائع من أي   •
نوع.

حي   443  : عنوبن بملقر بالجتداعي 
بلوحدة - 28839 بملحددية بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 
ملهم، مقيم كالتالي:

 69   : عوبم  بلرح م  عبد  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 49   : بلي د عبد بلقامل كني�صي 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عوبم  بلرح م  عبد  بلي د 
 28839 حي بلوحدة    443 عنوبنه)ب) 

بملحددية بملغرب.
كني�صي  بلقامل  عبد  بلي د 
 C RAMON Y CATAL عنوبنه)ب) 
 N 8 1 IZ  111111 SANTURTZI

بسبان ا.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عوبم  بلرح م  عبد  بلي د 
 28839 حي بلوحدة    443 عنوبنه)ب) 

بملحددية بملغرب
كني�صي  بلقامل  عبد  بلي د 
 C RAMON Y CATAL N 8 (عنوبنه)ب
IZ 111111 SANTURTZI 1 بسبان ا
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة باملحددية  بتاليخ 91 أبريل 

2914 تحت لقم 423.
266I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

MORA GESTION
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

MORA GESTION شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 5 شالع 

غيان كنفاني مياحة حديقة لال 

مريم  )2 فاس بلجديد، فاس - 

39999 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

648(3

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 MORA : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.GESTION

غرض بلشركة بإيجاز : مطعم

بالستشالبت بإلمبلية.

شالع   5  : عنوبن بملقر بالجتداعي 

لال  حديقة  مياحة  كنفاني  غيان 

 - فاس  بلجديد،  فاس   2( مريم  

39999 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

499 حصة    : بلي د لش د بلبوخ 

بق دة 19 ملهم للحصة .

  : قن دل  بنزبكول  منصف  بلي د 

359 حصة بق دة 19 ملهم للحصة .

بلي د شف ق محدد :  259 حصة 

بق دة 19 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلبوخ  لش د  بلي د 

كندب 39999 فاس بملغرب.

قن دل  بنزبكول  منصف  بلي د 
فاس  بيدوزبل  طريق   133 عنوبنه)ب) 

39999 فاس بملغرب.
 ( بلي د شف ق محدد عنوبنه)ب) 
زنقة ببي بلط ب بملتنبي شقة 2 فاس 

39999 فاس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلبوخ  لش د  بلي د 

كندب 39999 فاس بملغرب
قن دل  بنزبكول  منصف  بلي د 
فاس  بيدوزبل  طريق   133 عنوبنه)ب) 

39999 فاس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم -.
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كروب هوم كومباني

كروب هوم كومباني
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

كروب هوم كومباني
 LOTISSEMENT SNCI 45

 KM10,6 ROUTE SECONDAIRE
 111ZONE INDUSTRIELLE AIN
 SEBAA SIDI BERNOUSSI 3 EME
 ،ETAGE -CASABLANCA، 20590

بلدبل بلب ضاء ببمغرب
كروب هوم كومباني شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 
س.ن.س.ي 45 ك لومت9 10،6 
بلطريق بلثانوي 111 بملنطقة 

بلصناع ة س دي بل 9نو�صي بلطابق 
بلثالث - 9)295 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.24224

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
بملؤلخ في 15 يناير 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
ك لومت9   45 س.ن.س.ي  «تجزئة 

بملنطقة   111 بلطريق بلثانوي   10،6

بلصناع ة س دي بل 9نو�صي بلطابق 

بلب ضاء  بلدبل   295(9  - بلثالث 

 45 «تجزئة س.ن.س.ي  إلى  بملغرب» 

 111 بلطريق بلثانوي   10،6 ك لومت9 

بملنطقة بلصناع ة س دي بل 9نو�صي 

بلدبل   295(9  - بألل�صي  بلطابق 

بلب ضاء  بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 759926.

268I

FLASH ECONOMIE

RIDAN CHIM
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

RIDAN CHIM شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 

بلني م 5 لقم 65  - 24939 

بلجديدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

16647

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 ماي   15

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 RIDAN : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.CHIM
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تصن ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
وتوزيع منتجات بلتنظ ف بلك داوية 

)بستي9بم - تصدير)..
تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلني م 5 لقم 65  - 24939 بلجديدة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د ندير كربن  :  1.999 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  كربن   ندير  بلي د 
بملربقب   سان ة   1 لقم  ه  مجدوعة 

24939 بلجديدة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  كربن   ندير  بلي د 
بملربقب   سان ة   1 لقم  ه  مجدوعة 

24939 بلجديدة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 21 بتاليخ  بالجديدة   بالبتدبئ ة 

يول وز 2929 تحت لقم 7)259.

26(I

AGC CONSULTING

 SWAB صواب كپيتال
CAPITAL

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

AGC CONSULTING
259، زبوية شالع موالي يوسف 
واولمو، بلطابق 4، شقة 11 ، 
29949، بلدبل بلب ضاء بملغرب

 SWAB 400.000 صوبب كپيتال
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة آيت 
بولير، بلطابق  2 بولكون - - 29949 

بلدبل بلب ضاء بملغرب 
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

48925(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   23
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
بإلقتضاء بدختصر تيد تها : صوبب 

.SWAB 499.999 كپيتال
بلحصول   : غرض بلشركة بإيجاز 
بأي  بملياهدات  وعلى  حصص  على 
شركة  أي  في  بألشكال  من  شكل 

مغرا ة أو أجنب ة،
هذه  وتطوير  ومربقبة  وإمبلة   
أي من بألولبق  وبقتناء  بملياهدات، 
بملال ة وبلحقوق من  الل بملشالكة،

بلشربء  أو بالكتتاب،  بملياهدة،   
وبلحصول على  واأي طريقة أ رى، 

بربأت بال ت9بع وبلت9ب  ص،
بلعدل ات  جد ع  عن  فضال 
بملتعلقة بشكل مباشر أو غي9 مباشر 

بهدب بلغرض
وإمبلة  بلتنش ط،  هولدينغ، 
تقديم  دمات  تابعة،  شركات  أي 

بإلمبلة، وبالستشالبت بإلمبلية 
وبست9بت ج ة بألعدال، تحق ق أي 
تجالية أوصناع ة وبالستي9بم  عدل ة 

وبلتصدير  وبلعدل ات بلعقالية 
للشركات بلتابعة وبملياهدات. 

وبلذي  كل ا أو جزئ ا،  بالنشطة،   
من شأنه تطوير أنشطة بلشركة.

بلعدل ات  كل  عامة  واصفة 
بلصناع ة بلتجالية بملال ة بلعقالية  و 

كل ما له عالقة بهذه بالنشطة.
عنوبن بملقر بالجتداعي : زنقة آيت 
بولير، بلطابق  2 بولكون - - 29949 

بلدبل بلب ضاء بملغرب .
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 499.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي دة مريم بن بربه م :  3.699 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 499   : بلي د محدد بن بربه م 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي دة مريم بن بربه م عنوبنه)ب) 
 646 لقم  بسالن،  ني م  لياسفة، 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب .
بلي د محدد بن بربه م عنوبنه)ب) 
  2 ني م   ،(( لقم  جنات،  تجزئة 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بربه م  بن  محدد   بلي د 
 ،(( لقم  جنات،  تجزئة  عنوبنه)ب) 
بلب ضاء  بلدبل   29999   2 ني م 

بملغرب 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 - بتاليخ  بلب ضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم -.
279I

MAJIDA BEN MOUSSA CONTOURING

 MAJIDA BEN MOUSSA
CONTOURING

مجدوعة ذبت بلنفع بالقتصامي
تأسيس شركة

تأسيس شركة…  
 MAJIDA BEN MOUSSA«

«CONTOURING
)شركة ذبت بسم مشت9ك)

بدقت�صى عقد )عرفي،) موقع بتاليخ 
)2929/19/1، تم إعدبم بلقانون 

بألسا�صي لشركة… 
 MAJIDA BEN MOUSSA »

CONTOURING « )شركة ذبت 
بسم مشت9ك) باملوبصفات بلتال ة:

 MAJIDA BEN MOUSSA :بلتيد ة
CONTOURING

عنوبن بملقر بالجتداعي: لقم 162 
مكرل بلفاضل ة 2 شالع محدد 

بليامس مكناس  
بلشركة:  لأسدال  مبلغ 
 .1999 199999.99 ملهم مكون من 
للحصة  ملهم   199 ق دة  حصة ب 

بلوبحدة على بلشكل بلتالي:
     -بلي دة مريم بندو�صى بلياكنة 
ب 82 لحال بمليك ني بتوبلكة مكناس 

699 حصة

بندو�صى  -بلي دة فاطدة بلزهربء 
بمليك ني  لحال   82 ب  بلياكنة 

بتوبلكة مكناس 499 حصة

غرض بلشركة: صالون بلحالقة، 

ميتحضربت  منتجات  تيويق 

بلتجد ل. 

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة: )) سنة ببتدبء من تق  دها 
بالسجل بلتجالي

تي ي9  مهدة  أسندت  بلتي ي9: 

بندو�صى  مريم  بلي دة  إلى  بلشركة 

بلياكنة ب 82 شالع لحال بمليك ني 

بتوبلكة مكناس

كتابة  لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بدكناس  بلتجالية  بملحكدة  ضبط 

لقم  تحت   95/11/2929 بتاليخ 

3694 وتم تسج ل بلشركة بالسجل 

بلتجالي تحت لقم51231.

271I

وكالة بوقصري للخدمات بلعامة

STE ÉPONORD 
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

وكالة بوقصري للخدمات بلعامة

شالع بلجيش بمللكي قرب قصر 

بلصولة  بلناظول بلناظول، 62999، 

بلناظول بملغرب

 STE éponord شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي 

بملرببطين لبس بملاء بلناضول  - 

62999 بلناضول  بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

29687

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   15

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE   : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.éponord
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 
 fabrication et vente de l éponge

 2- fabrication et vente
. produits de nettoyage 

حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 - بلناضول   بملاء  لبس  بملرببطين 

62999 بلناضول  بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 199   : بلبدلي  سف ان  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلبدلي عنوبنه)ب)  بلي د سف ان 
 13 لقم   1 مجدوعة  بليع دية  حي 

بلناضول  62999 بلناضول بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلبدلي عنوبنه)ب)  بلي د سف ان 
 13 لقم   1 مجدوعة  بليع دية  حي 

بلناضول  62999 بلناضول بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
تحت   - بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئ ة 

لقم -.
272I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

MAJID SNOUSSI
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

 فض لأسدال بلشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,19
20800، CASABLANCA MAROC

MAJID SNOUSSI شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 15، شالع 
جولج ساند، فال ف ولي - 29999 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
 فض لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.129685

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم   2929 شتن 9   22 في  بملؤلخ 
بدبلغ  بلشركة  لأسدال   فض 
من  أي  ملهم»   1.((9.999» قدله 
 19.999» إلى  ملهم»   2.999.999«
عدم   تخف ض   : طريق  عن  ملهم» 

بألسهم.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 11 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753657.

273I

EXPERTO

VIT MOROCCO SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

EXPERTO
94 شالع أبو فالس بملريني حيان 
بلرااط بلرااط، 19999، بلرااط 

بملغرب
VIT MOROCCO SARL  شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 29 ، زنقة 

أكلدان س دي علي ، شقة .2 ، 
أكدبلـ  بلرااط .  - 9)199  بلرااط  

بملغرب .
تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.14125(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 91 شتن 9 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
 ، علي  س دي  أكلدان  زنقة   ،  29«
شقة .2 ، أكدبل ـ بلرااط .  - 9)199  
شالع   ،12» إلى   » بملغرب  بلرااط  
ـ  عدر ببن بلخطاب ، شقة.4، أكدبل 
بلرااط.  - 9)199  بلرااط   بملغرب «.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 7)1985.

274I

STE SOTAMITRANS

STE SOTAMITRANS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

STE SOTAMITRANS
قصر كبا بلخنك بلرش دية ، 

52999، بلرش دية بملغرب
STE SOTAMITRANS شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي قصر 
كبا بلخنك بلرش دية ص.ب 

516 بوتالمين بلرش دية 52999 
بلرش دية بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.8887
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم   2929 نون 9   96 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
 19.999» أي من  ملهم»   599.999«
عن  ملهم»   519.999» إلى  ملهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالرش دية  بتاليخ 16 نون 9 

2929 تحت لقم 349.

275I

FLASH ECONOMIE

 HEALTH AND SCIENCE
PHARMA

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 HEALTH AND SCIENCE
PHARMA شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 55 شالع 

بلزلقطوني فضاء بلزلقطوني 
بلطابق 1 ك ه  - 29999  

بلدبل بلب ضاء بملغرب 
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

47(173
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   9(
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 
 HEALTH AND SCIENCE  :

.PHARMA
- بستي9بم   : غرض بلشركة بإيجاز 
بملنتجات  جد ع  وتجالة  وتصدير 
وبليلع وبملوبم مهدا كانت طب عتها أو 

منشأها
بلتجد ل  ميتحضربت  صنع   -

ومنتجات بلنظافة بلشخص ة.
55 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 
بلزلقطوني فضاء بلزلقطوني بلطابق 
بلب ضاء  بلدبل    29999  - ه   ك   1

بملغرب .
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
333 حصة    : بلي د ول د معزوز 

بق دة 199 ملهم للحصة .
  : بلعلوي  بلرش دي  علي  بلي د 
334 حصة بق دة 199 ملهم للحصة 
333 حصة    : بلي دة غ ثة ق بو 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  معزوز  ول د  بلي د 
  24999  3 شقة  بلربفعي  عدالة 

بلجديدة بملغرب .
بلعلوي  بلرش دي  علي  بلي د 
بلعزفي  عباس  أبو  زنقة  عنوبنه)ب) 
شقة   93 إقامة بلكتب ة ملج س ط 
بلدبل بلب ضاء    29999 بملعاليف   95

بملغرب .
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 38 بلي دة غ ثة ق بو عنوبنه)ب) 

غاندي  شالع  زبوية  بصفوميل  زنقة 

 29999 حي بي9جي    7 شقة   4 طابق 

بلدبل بلب ضاء بملغرب .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلعلوي  بلرش دي  علي  بلي د 

بلعزفي  عباس  أبو  زنقة  عنوبنه)ب) 

شقة   93 إقامة بلكتب ة ملج س ط 

بلدبل بلب ضاء    29999 بملعاليف   95

بملغرب 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 19 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753364.

276I

FLASH ECONOMIE

AUDITION NET
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AUDITION NET شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 55 شالع 

بلزلقطوني فضاء بلزلقطوني 

بلطابق 1 ك ه   - 29999 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

47(827

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   9(

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.AUDITION NET

توزيع   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وا ع أجهزة بليدع وبلصوت.

- إصالح  برالت

وبللوبزم  بلنظالبت  -ب ع 

وبالكييوبلبت

-ب ع بملعدبت بلطب ة

وبللوبزم  بألجهزة  وا ع  -بستي9بم 

بلبصرية وبليدع ة وبلصوت ة

بلتدليب ة  بلدولبت  -تنظ م 

بلبصريات  مجاالت  في  وبلندوبت 

بلصوت وبليدع

بألجهزة  وتصدير  -بستي9بم 

بليدع ة وبلصوت ة.

55 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

بلزلقطوني فضاء بلزلقطوني بلطابق 

بلب ضاء  بلدبل   29999  - ه    ك   1

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : بلوزبني  لوانة  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي دة ل لى بلوزبني :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلوزبني  لوانة  بلي دة 

بلدبل   29999  7 تجزئة بلل دون لقم 

بلب ضاء بملغرب.

عنوبنه)ب)  بلوزبني  ل لى  بلي دة 

47 حي بلربحة بوسجول 29999 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلوزبني  لوانة  بلي دة 

بلدبل   29999  7 تجزئة بلل دون لقم 

بلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم )75494.

277I

Atlas Valora Conseil

AJI-KOOL
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH بملغرب

AJI-KOOL شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 

طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي محل لقم 

1، عدالة سع دة شرع موالي عبد 

هللا  - 49999 مربكش بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.846(5

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

2929 تقرل حل  14 غشت  بملؤلخ في 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

مبلغ    AJI-KOOL بلوح د  بلشريك 
وعنوبن  ملهم   19.999 لأسدالها 

 ،1 لقم  محل  بإلجتداعي  مقرها 

عدالة سع دة شرع موالي عبد هللا  

ل  نت جة  بملغرب  مربكش   49999  -

تحق ق  عن  بملزمن  بلشركة  عجز   :

باللااح.

و حدم مقر بلتصف ة ب محل لقم 

1، عدالة سع دة شرع موالي عبد هللا  

- 49999 مربكش بملغرب. 

و عين:

و  لفقايهي  عبدبلحق   بلي د)ة) 
  D عنوبنه)ب) لقم 39 بمليي9ة 1 حرف

)ة)  49999 مربكش بملغرب كدصفي 

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   12 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6)76.

278I

شركة ببهوش للخدمات

SEGESAHA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

شركة ببهوش للخدمات
شالع مكة عدالة بلصالحي بلطابق 
بالول لقم 94 بلع ون ، 79919، 

بلع ون بملغرب
SEGESAHA شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي مدينة 
بلوحدة بلشطر بلثاني بلوك I لقم 

641 شقة لقم 91 - 79999 بلع ون 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
338(7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   13
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SEGESAHA
بلبناء،   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلبناء   ، بملدن ة  بلهندسة  أعدال 
بملعدني و أشغال بملعامن ، ب ع وشربء 
 ، بلحديد  بلبناء،  موبم   / معدبت 
للفالحة  بلكلي  بإلنتاج   ، بلخشب 
بلصناع ة  بمللحقات  من  وبلعديد 
بملعدبت.  بستئجال   ، وبلفالح ة 
بلتوفي9   ، وبالستي9بم  بلتصدير 

وبلت9ك ب بلكهراائي.
مدينة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
لقم   I بلوك  بلثاني  بلشطر  بلوحدة 
79999 بلع ون   -  91 641 شقة لقم 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
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بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

100.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د ول د صدقي :  1.999 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د ول د صدقي عنوبنه)ب) لقم 

3 نهج محدد ببن بلعربي بلعلوي مدية 

ببن بمليس  24999 بلجديدة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د .ول د صدقي عنوبنه)ب) لقم 

3 نهج محدد ببن بلعربي بلعلوي مدية 

ببن بمليس 24999 بلجديدة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2777/2929.

27(I

شركة ببهوش للخدمات

AHMED BEN NASR FISH
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

شركة ببهوش للخدمات

شالع مكة عدالة بلصالحي بلطابق 

بالول لقم 94 بلع ون ، 79919، 

بلع ون بملغرب

AHMED BEN NASR FISH شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 

بمليي9ة بلخضربء لقم )1 بملر�صى  - 

79999 بلع ون بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

338((

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   11

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.AHMED BEN NASR FISH
ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
وص انة  وا ع  شربء  بألسداك، 
بلتجالة  بلعقالي،  بلقوبلب.بإلنعاش 
بإلستي9بم  وبلدولي،  بلوطني  بلنقل   ،

وبلتصدير ..
تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 - بملر�صى    1( لقم  بمليي9ة بلخضربء 

79999 بلع ون بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

100.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : بلي د محدد بلعب وي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د محدد بلعب وي عنوبنه)ب) 
بملر�صى   179 لقم  أسداء  اللة  شالع 

79999 بلع ون بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د محدد بلعب وي عنوبنه)ب) 
بملر�صى   179 لقم  أسداء  اللة  شالع 

79999 بلع ون بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2778/2929.
289I

redallah sarl

SOTKHAL
إعالن متعدم بلقربلبت

redallah sarl
2 زنقة سوليا بلشقة 15 شالع 

بلحين بلثاني بملدينة بلجديدة ، 
39999، فاس بملغرب

sotkhal «شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة ذبت بلشريك بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: بلرقم 21 
بلزنقة 5 حي بمل ملعب بلخ ل بلرقم 

21 بلزنقة 5 حي بمل ملعب بلخ ل 
39999 فاس بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.38417
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 39 مجن 9 )291
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
قرل بلشريك بلوح د للشركة  فض 
199999ملهدا  لبسدال بلشركة من 
بلى صفر ملهم للنقص من بلخيالبت 

بملت9بكدة على بلشركة
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
9 ملهم بلى  لفع لبسدال بلشركة من 
بلديون  بدقاصة  ملهدا   1599999

بملت9تبة على بلشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
6: بلذي ينص على  بند لقم بلبند 
هو  بلحالي  بلشركة  لبسدال  مايلي: 

1599999ملهدا
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   13 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2929/)319.

281I

redallah sarl

DAR GOLDEN
إعالن متعدم بلقربلبت

redallah sarl
2 زنقة سوليا بلشقة 15 شالع 

بلحين بلثاني بملدينة بلجديدة ، 
39999، فاس بملغرب

dar golden «شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة ذبت بلشريك بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 17 سقاية 
بلعباس ين فاس بلجديد - 39999 

فاس بملغرب.
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.51997

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
)291 تم بتخاذ  39 مجن 9  بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
قرل بلشريك بلوح د للشركة  فض 
199999ملهدا  لبسدال بلشركة من 
بلى صفر ملهم للنقص من بلخيالبت 

بملت9بكدة على بلشركة
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
9 ملهم بلى  لفع لبسدال بلشركة من 
بلديون  بدقاصة  ملهدا   599999

بملت9تبة على بلشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
6: بلذي ينص على  بند لقم بلبند 
هو  بلحالي  بلشركة  لبسدال  مايلي: 

599999ملهدا
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   19 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3916/2929.

282I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE SPA-EVE SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة
FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شالع محدد بلخامس لقم 93 
بلطابق بلثاني  ن فرة ، 54999، 

 ن فرة بملغرب
STE SPA-EVE SARL شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 

موالي حف ظ لقم 14 شقة لقم 18 
 ن فرة  - 54999  ن فرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

3541
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   21
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SPA-EVE SARL
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بلحالقة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
وبلتجد ل .

زنقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 18 14 شقة لقم  موالي حف ظ لقم 

 ن فرة  - 54999  ن فرة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 599   : بلبو الي   من ا  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 599   : بوحدزة   بيوب  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بيوب   بوحدزة  بلي د 
بلرش دية  حي   4 عدالة   12 لقم 

 ن فرة  54999  ن فرة بملغرب.
بلي دة من ا بلبو الي  عنوبنه)ب) 
بلرش دية  حي   4 عدالة   12 لقم 

 ن فرة  54999  ن فرة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي دة من ا بلبو الي  عنوبنه)ب) 
بلرش دية  حي   4 عدالة   12 لقم 

 ن فرة  54999  ن فرة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   94 بتاليخ  بالبتدبئ ة بخن فرة  

2929 تحت لقم 9)2.
283I

redallah sarl

DAR GOLDEN
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

redallah sarl
2 زنقة سوليا بلشقة 15 شالع 

بلحين بلثاني بملدينة بلجديدة ، 
39999، فاس بملغرب

DAR GOLDEN شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 17 سقاية 
بلعباس ين فاس بلجديد 17 سقاية 
بلعباس ين فاس بلجديد 39999 

فاس بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.51997

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   291( نون 9   27 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
تفويت بلي د )ة)  عثدان ونك�صي 
599 حصة بجتداع ة من أصل 599 
بملهدي  )ة)  بلي د  لفائدة   حصة 

ونك�صي بتاليخ 27 نون 9 )291.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   19 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3916/2929.
284I

karama conseil

STE SUPER VIP
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
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، 

39999، فاس بملغرب
STE SUPER VIP شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 13 
لقم 21 جنان بلحري�صي بن مباب 

فاس - 39999 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
64737

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   18
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SUPER VIP

ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلعطول.

 13 زنقة   : عنوبن بملقر بالجتداعي 
مباب  بن  بلحري�صي  جنان   21 لقم 

فاس - 39999 فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
  : بلفتاح   عبد  بكح وح  بلي د 
ملهم   199 بق دة  حصة   1.999

للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلفتاح  عبد  بكح وح  بلي د 
جنان   21 لقم   13 زنقة  عنوبنه)ب) 
بلحري�صي بندباب فاس 39999 فاس 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلفتاح   عبد  بكح وح  بلي د 
جنان   21 لقم   13 زنقة  عنوبنه)ب) 
بلحري�صي بندباب فاس 39999 فاس 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   13 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2929/)397.

285I

LAARISS

GEO HYDR›EAU
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

LAARISS
 rue aguelmane sidi ali app 2 29
 AGDAL  RABAT ، 10090، RABAT

MAROC
GEO HYDR›EAU شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 29 شاع 
أكلدان س دي علي شقة لقم 2 

أكدبل لااط - 9)199  لااط بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.128467

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 26 أبريل )291 تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 

شاع أكلدان س دي علي شقة   29«
لااط    199(9  - أكدبل لااط   2 لقم 
إلى « لياض أوالم مطاع لقم  بملغرب» 

)5 قطاع 1بلطابق 1 تدالة - 12929 

تدالة  بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بتدالة   بالبتدبئ ة 

لقم  تحت   291( يول وز   28

.291(9922(6(2946

286I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

NAJAR AXI
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

قفل بلتصف ة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق بل 9يد 319 بلرئيي ة 

بلرش دية ، 52999، بلرش دية 

بملغرب

NAJAR AXI شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : قصر 

تازوكا بلخنك  - 52999 بلربشدية 

بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.19723

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 21 أكتوار 2929 تقرل حل 

شركة ذبت بمليؤول ة   NAJAR AXI

 299.999 لأسدالها  مبلغ  بملحدومة 

ملهم وعنوبن مقرها بإلجتداعي قصر 

بلربشدية   52999  - بلخنك   تازوكا 

بملغرب نت جة ال زمة شغل.

و عين:

و  بلنجال  يوسف   بلي د)ة) 
بن  يوسف  زنقة   37 لقم  عنوبنه)ب) 

بملغرب  بلربشدية   52999 تاشفين 

كدصفي )ة) للشركة.
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و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

قصر  وفي   2929 أكتوار   21 بتاليخ 

بلربشدية   52999  - لحنك  تازوكا 

بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالرش دية  بتاليخ 16 نون 9 

2929 تحت لقم 338/2929.

287I

FORESTA MIA MOBILI

FORESTA MIA MOBILI
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FORESTA MIA MOBILI
زنقة بلحرية لقم 19 بلطابق لقم 

3 بلشقة لقم 5 بلدبل بلب ضاء، 

29129، بلدبل بلب ضاء بملغرب

FORESTA MIA MOBILI شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 

بلحرية لقم 19 بلطابق لقم 3 بلشقة 
لقم 5 بلدبل بلب ضاء بلدبل بلب ضاء 

29129 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

47(933

 29 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 أكتوار 

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.FORESTA MIA MOBILI

بستي9بم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وبألثاث  بألثاث  وتجالة  وتصدير 

وبالكييوبلبت لالستخدبم بملنزلي أو 

بملنهي.

زنقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلحرية لقم 19 بلطابق لقم 3 بلشقة 

بلدبل بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء   5 لقم 

29129 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : لعيي9ي  يونس  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

لعيي9ي عنوبنه)ب)  يونس  بلي د 

 16 لقم   8 عدالة   1 محين  إقامة 

29479 بلدبل بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

لعيي9ي عنوبنه)ب)  يونس  بلي د 

 16 لقم   8 عدالة   1 محين  إقامة 

29479 بلدبل بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 19 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم )75332.

288I

FLASH ECONOMIE

ROSALEE COMMERCE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

ROSALEE COMMERCE

 شركة ذبت ميؤول ة محدومة

لأسدالها:59999 ملهم

مقرها بإلجتداعي: زبوية شالع سعقوب 

بملنصول و حي بلج اللي بلعوفي9 بملحل 

لقم 16حي بملعاليف بلدبل بلب ضاء

لقم بلسجل بلتجالي: 256647

 ZHENG JIANGUO

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

في بلدبل   2929 شتن 9   28 بملؤلخ في 

تدت بملصامقة على تفويت  بلب ضاء 

بلي د 

بلي دة  لفائدة  حصة   259  

ZHANG FENG JIAO

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 11 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753676

28(I

D MARKET

ألتيس ميديكال
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

D MARKET

 SALE IMM.7, N°19, RESIDENCE

 MAAMORA, OULAD HELLAL,

 HSSAIN     –SALA AL JADIDA،

11100، SALE MAROC

ألتيس م ديكال شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 4 زنقة 

موالي لش د،لقم بلشقة 4 ، حيان 

- 19929  بلرااط بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

147123

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   1(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

ألتيس   : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

م ديكال.

غرض بلشركة بإيجاز : شربء وا ع 

ألتجهيزبت بلطب ة.

بلتدبي9بلتجالي.
زنقة   4  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

4 ، حيان  موالي لش د،لقم بلشقة 

- 19929  بلرااط بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بنكريدو  أمال  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بنكريدو  أمال  بلي دة 

ألتوتة    91 لقم  أليع دية  شالع 

3999)  تطوبن بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بنكريدو  أمال  بلي دة 

ألتوتة    91 لقم  أليع دية  شالع 

3999)  تطوبن بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بلتجالية بالرااط  

2929 تحت لقم 67)4.

2(9I

Fiduciaire jazouli mohammed

FES OIGNON
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شالع ببو بكر بلصديق فاس، 

39999، فاس بملغرب

FES OIGNON شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 44 شالع 

محدد بليالوي فاس 3999 فاس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64(93

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   2(

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
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عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 FES  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.OIGNON
غرض بلشركة بإيجاز : ب ع بلخضر 

بالجدلة.
44 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 
فاس   3999 فاس  بليالوي  محدد 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د يونس بلرف ق :  519 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي د عبد بلخالق م 9وكي :  9)4 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بلرف ق  يونس  بلي د 
طريق  بلنخ ل  لياض  تجزئة   111

بيدوزبل 39999 فاس بملغرب.
م 9وكي  بلخالق  عبد  بلي د 
عنوبنه)ب) موبل لكبة بلدجاج بلوبمين 
 36126 بوالم م دون موالي سعقوب 

فاس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
م 9وكي  بلخالق  عبد  بلي د 
عنوبنه)ب) موبل لكبة بلدجاج بلوبمين 
 36126 بوالم م دون موالي سعقوب 

فاس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3253/929.
2(1I

fiduciaire la koutoubia

شركة مصبنة باالص و

STE PRESSING PALACIO  
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تع ين ميي9 جديد للشركة

fiduciaire la koutoubia
 RUE HASSAN BEN M›BAREK
 GUELIZ n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH MAROC

 STE  شركة مصبنة باالص و
PRESSING PALACIO  شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بقامة 
باالص و متجر ب2 كليز - 499999 

مربكش بملغرب.
تع ين ميي9 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.37555

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
2929 تم تع ين  16 شتن 9  بملؤلخ في 
بلي د)ة)  للشركة  جديد  ميي9 

بكعبون  علي كديي9 وح د
تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
27 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 116699.
2(2I

IMPRENTA ASMIR MAROC

خدمات كوم
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

KHADAMAT COM
 AVENUE KHARRAZ URE
 MOUKAOUAMA N°31

TETOUAN، 93000، تطوبن 
بملغرب

 دمات كوم  شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 
بلخربز زنقة بملقاومة لقم31° تطوبن 

- 3999) تطوبن بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.589(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 أكتوار   98 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
محدد بلناب لي   )ة)  تفويت بلي د 
 59 أصل  من  بجتداع ة  حصة   39
نجالء   )ة)  بلي د  لفائدة   حصة 

بلوهابي بتاليخ 98 أكتوار 2929.
لحدة حن حن  )ة)  تفويت بلي د 
 59 أصل  من  بجتداع ة  حصة   39

محدد  )ة)  بلي د  لفائدة   حصة 
بلجن الي بتاليخ 98 أكتوار 2929.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   92 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 5139.
2(3I

ATELIER DAHMANI ARCHITECTS

 ATELIER DAHMANI
ARCHITECTS     ADA

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

 ATELIER DAHMANI
ARCHITECTS

7زنقة سبتة بقامة بلربمي بلطابق 
2 بملكتب لقم 8 ، 29259، 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
 ATELIER DAHMANI

ARCHITECTS     ADA  شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي)17لكن 
شالع مي لوندل وشالع بملقاومة 
منطقة  مرس بليلطان بلدبل 

بلب ضاء
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
47(6(1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   15
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 
 ATELIER DAHMANI  :

. ARCHITECTS     ADA
مدالسة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مهنة بلعدالة.
عنوبن بملقر بالجتداعي :  )17لكن 
بملقاومة  وشالع  لوندل  مي  شالع 

منطقة  مرس بليلطان بلدبلبلب ضاء
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : محداني  عدام  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  محداني  عدام  بلي د 
طريق مكة بقامة ياسدين ط 6 ش 37 
باب كال فولن ا 29159 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  محداني  عدام  بلي د 
طريق مكة بقامة ياسدين ط 6 ش 37 
باب كال فولن ا 29159 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 - بتاليخ  بلب ضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم 753878.
2(4I

KHM CONSULTING

TRANSILIENCE INSTITUTE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  بيت  باعدربن بملدر ب 

بلطابق بالول  بلرقم 196 تقاطع 
شالع محدد بلخامس و بملقاومة ، 

29959، بلدبل بلب ضاء بملغرب
 TRANSILIENCE INSTITUTE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي )2 زنقة 
بابوم بلطابق 8 بلشقة لقم 36 - 

29229 بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

48993(
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   13
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.TRANSILIENCE INSTITUTE

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وتطوير  وبلتدليب  بالستشالبت 

 دمات وحلول بلكدب وتر وبإلصدبل

بلعامة  وبملؤسيات  للشركات    

 ، وبلخالج  بملغرب  في  وبلجدع ات 

 دمات بلبحث.
زنقة   2(  : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 -  36 لقم  بلشقة   8 بلطابق  بابوم 

29229 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 499 بلي د محدد بمين بلدل ح :  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د بحدد بنعبجي :  499 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د موالي هشام كنون :  199 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي دة لوانة مونى :  199 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلدل ح  بمين  محدد  بلي د 

عنوبنه)ب) بقامة بلفرمس ف ال لقم 14 

 29239 بلحيني  بلحي  بزمول  طريق 

بلدبل  بلب ضاء بملغرب.

عنوبنه)ب)  بنعبجي  بحدد  بلي د 

ياسدين  ف ال  بلشاطئ  مانيدان  حي 

28819 بملحددية بملغرب.
كنون  هشام  موالي  بلي د 
عنوبنه)ب) 15 زنقة ك ل بولو 29429 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

 15 بلي دة لوانة مونى عنوبنه)ب) 
زنقة ك ل بولو 29429 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلدل ح  بمين  محدد  بلي د 

عنوبنه)ب) بقامة بلفرمس ف ال لقم 14 

 29239 بلحيني  بلحي  بزمول  طريق 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

عنوبنه)ب)  بنعبجي  بحدد  بلي د 

ياسدين  ف ال  بلشاطئ  مانيدان  حي 

28819 بملحددية بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754249.

2(5I

IMPRENTA ASMIR MAROC

خدمات كوم

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تع ين ميي9 جديد للشركة

KHADAMAT COM

 AVENUE KHARRAZ URE

 MOUKAOUAMA N°31

TETOUAN، 93000، تطوبن 

بملغرب

 دمات كوم  شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

بلخربز زنقة بملقاومة لقم31° تطوبن 

- 3999) تطوبن بملغرب.

تع ين ميي9 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.589(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 98 أكتوار 2929 تم تع ين 

بلي د)ة)  للشركة  جديد  ميي9 

بلوهابي نجالء كديي9 وح د

تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   92 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 5139.

2(6I

MASTERS CONSULTING

ZEBUL-VIDEO
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

حل شركة

MASTERS CONSULTING

32 زنقة بلبنفسج بقامة بلزيتونة 

مرس بليلطان بلدبلبلب ضاء ، 

29149، بلدبلبلب ضاء بملغرب

ZEBUL-VIDEO شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 7 شالع 

بلصنعاني إقامة سعام حي بلرسينغ 

بلدبل بلب ضاء - 29959 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.229751

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

بملؤلخ في 16 يول وز 2929 تقرل حل 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

  ZEBUL-VIDEO بلوح د  بلشريك 

مبلغ لأسدالها 19.999 ملهم وعنوبن 

شالع بلصنعاني   7 مقرها بإلجتداعي 

بلدبل  بلرسينغ  حي  سعام  إقامة 

بلب ضاء  بلدبل   29959  - بلب ضاء 

بلنشاط  توقف   : ل  نت جة  بملغرب 

بلتجالي.

شالع   7 و حدم مقر بلتصف ة ب 

بلصنعاني إقامة سعام حي بلرسينغ 

بلدبل بلب ضاء - 29959 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب. 

و عين:

ميداط و  كرييتوف   بلي د)ة) 

عبد   68 عنوبنه)ب)  و  أندلي  لويس 

بلدبلبلب ضاء  قدول  ببن  بللط ف 

بملغرب  بلب ضاء  بلدبل   29299

كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

شتن 9 2929 تحت لقم 746298.

2(7I

FLASH ECONOMIE

EL ATTAOUY SAHARA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

EL ATTAOUY SAHARA شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بلنهضة 

1 لقم 1538  - 73999 بلدب لة 

بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

16667

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   29

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 EL  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ATTAOUY SAHARA

تيويق   -  : غرض بلشركة بإيجاز 

منتج  أي  توزيع  وتصديرو  بستي9بم 

غذبئي. 

-بلبناء وبألشغال بلعامة.

حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 73999  -   1538 لقم   1 بلنهضة 

بلدب لة بملغرب .

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

1.999.999 ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : بلعطاوي  محدد  بلي د 

حصة بق دة 1.999 ملهم للحصة .
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 599   : بلعطاوي  مبوم  بلي د 
حصة بق دة 1.999 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د محدد بلعطاوي عنوبنه)ب)  
حي بمليي9ة 2 زنقة ببي لقربق لقم 93  

73999 بلدب لة بملغرب .
عنوبنه)ب)  بلعطاوي  مبوم  بلي د 
  91 لقم  فاس  شالع   3 بمليي9ة  حي 

73999 بلدب لة بملغرب .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د محدد بلعطاوي عنوبنه)ب) 
حي بمليي9ة 2 زنقة ببي لقربق لقم 93  

73999  بلدب لة بملغرب 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 11 بتاليخ  بالبتدبئ ة بوبمي بلدهب  
نون 9 2929 تحت لقم 1945/2929.
2(8I

LB COMPTA

SALAH VIS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

LB COMPTA
 RESIDENCE BASMA 1 IMM
 27 N 2 AIN SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC
SALAH VIS شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 

طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 43 زنقة 2 
تجزئة بلحامدية حي بلقدس س دي 
بل 9نو�صي - 29619 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.31(693

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تقرل حل   2929 نون 9   9( بملؤلخ في 
محدومة  ميؤول ة  ذبت  شركة 
 SALAH بلوح د  بلشريك  ذبت 
ملهم   19.999 لأسدالها  مبلغ    VIS
 2 43 زنقة  وعنوبن مقرها بإلجتداعي 
تجزئة بلحامدية حي بلقدس س دي 

بلب ضاء  بلدبل   29619  - بل 9نو�صي 
بملبكر  بلحل   : ل  نت جة  بملغرب 

للشركة.
زنقة   43 و حدم مقر بلتصف ة ب 
2 تجزئة بلحامدية حي بلقدس س دي 
بلب ضاء  بلدبل   29619  - بل 9نو�صي 

بملغرب. 
و عين:

و  مرحان  صالح    بلي د)ة) 
موبل بلحال يب ة ليياسفة  عنوبنه)ب) 
مديونة 9)4)2 بلدبل بلب ضاء بملغرب 

كدصفي )ة) للشركة.
بلحدوم  بإلقتضاء  وعند   
بملخولة  بلصالح ات  على  بملفروضة 
تبل غ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 
بلعقوم و بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة 

- :
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754438.
2((I

INFOLEAD CONSULTING

INFOLEAD CONSULTING
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

قفل بلتصف ة

INFOLEAD CONSULTING
لقم 2 بلوك ج 2 حي بلنول شالع ببن 
بالثي9 فاس. ، 39999، فاس بملغرب

INFOLEAD CONSULTING شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : مكتب 
لقم 29 بلطابق 5 بقامة سلمى شالع 

محدد بلخامس  - 39999 فاس 
بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.57367
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 غشت   25 في  بملؤلخ 
 INFOLEAD CONSULTING حل 
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة مبلغ 
وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 
 29 لقم  مكتب  بإلجتداعي  مقرها 
بقامة سلمى شالع محدد   5 بلطابق 
بملغرب  فاس   39999  - بلخامس  

عن  بملال  لأس  المتصاص  نت جة 

طريق بلعجز بملت9بكم.

و عين:

و  بلحضربوي   معاء    بلي د)ة) 

تجزئة   42 لقم   92 زنقة  عنوبنه)ب) 

فاس   39999 تغات  بمليس  موالي 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

وفي مكتب   2929 غشت   25 بتاليخ 

5 بقامة سلمى شالع  29 بلطابق  لقم 

فاس   39999  - بلخامس   محدد 

بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3153.

399I

FLASH ECONOMIE

SAKR ASSISTANCE صقر 

اسيستونس

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

توس ع نشاط بلشركة 

صقر بسييتونس

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لأسدالها: 100.000،00 ملهم

مجدوعة بلتقدم جه 2-17 بلطابق 2 

س دي بل 9نو�صي بلدبلبلب ضاء

بلسجل بلتجالي :)31973 بلتعريف 

بلضريبي: )996)151

بلعام  بلجدع  محضر  بدوجب 

 22/19/2929 بتاليخ  بالستثنائي 

بسييتونس  صقر  شركة  ملياهمي 

ملهم،   100.000،00  : لأسدالها 

للشركة،  بملؤس�صي  بلغرض  لتدديد 

ح ث تقرل ما يلي : 

تدديد بلغرض بملؤس�صي للشركة 

بزيامة :

-1 بالستي9بم وبلتصدير 

-2 بلتجالة

بألسا�صي  بلنظام  تحديث   3-

للشركة 

بتاليخ  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بملحكدة  لدى    17/11/2929
لقم  تحت  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 
بلتجالي  بلسجل  لقم   7542(5

31973(

391I

ف كام د

 PALMA FOOD
DISTRIBUTION COMPANY

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

ف كام د
3، شالع بلوحدة بلطابق بألول لقم 1 

، 3999)، تطوبن بملغرب
 PALMA FOOD DISTRIBUTION
COMPANY  شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع تيزي 

وسلي لقم 3 تجزئة مون ا محنش 
بلتاني تطوبن - 3999) تطوبن 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

27((3
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   1(
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 
 PALMA FOOD DISTRIBUTION

. COMPANY
غرض بلشركة بإيجاز : - بالستي9بم 

وبلتصدير.
- بلتجالة وبلتوزيع.  

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
تيزي وسلي لقم 3 تجزئة مون ا محنش 
تطوبن   (3999  - تطوبن  بلتاني 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
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 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : قا�صي  سل دان  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : بلحددوني  أنس  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  قا�صي  سل دان  بلي د 
شالع تيزي وسلي تجزئة مون ا لقم 74 
3999) تطوبن  بلشطر بلتاني تطوبن 

بملغرب.
بلي د أنس بلحددوني عنوبنه)ب) 
 49 لقم   1( م  زنقة  لوطا  لبس  حي 

بلفن دق 3199) بلفن دق بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د أنس بلحددوني عنوبنه)ب) 
 49 لقم   1( م  زنقة  لوطا  لبس  حي 

بلفن دق 3199) بلفن دق بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   11 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 5878.
392I

ACCOMPT CONSULTING

ORIENTAL RAYAN FISH
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
ORIENTAL RAYAN FISH شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 3 زنقة 
عط ة حي والم عدرو قييالية 

بليالم لقم ب 77 وجدة - 69999 
وجدة بملغرب 

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
35((5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   14

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ORIENTAL RAYAN FISH

تاجر   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بليدك.

زنقة   3  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

عط ة حي والم عدرو قييالية بليالم 

وجدة   69999  - وجدة   77 ب  لقم 

بملغرب .

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 ORIENTAL RAYAN بلشركة 

 199 بق دة  حصة   FISH :  1.999

ملهم للحصة .

 ORIENTAL RAYAN بلشركة   

FISH : 1999 بق دة 199.999 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

محدد  بن  بشي9ي  لش د  بلي د 

 111 زنقة  بلحيني  بلحي  عنوبنه)ب) 

لقم 3)  69999 وجدة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

محدد  بن  بشي9ي  لش د  بلي د 

 111 زنقة  بلحيني  بلحي  عنوبنه)ب) 

لقم 3)  69999 وجدة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2659.

393I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

RIAD SMARA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

حل شركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شالع موالي لش د و عبد 

بلكريم بلخطابي،عدالة مركز أعدال 

جليز،  بلطابق بلثالث، مكتب لقم 

21 ، 49999، مربكش بملغرب

RIAD SMARA شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 6 عرصة 

بلحوتة  - 49999 مربكش بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.24517

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 31 أكتوار 2929 تقرل حل 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

  RIAD SMARA بلوح د  بلشريك 

ملهم   199.999 لأسدالها  مبلغ 

عرصة   6 بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن 

بملغرب  مربكش   49999  - بلحوتة  

نظرب  بالستثدال  صعواة   : ل  نت جة 

لالزمة بلحال ة

لياض  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

، ملب بلجديد لقم  بلقديم  بلزيتون  

9) - 49999 مربكش بملغرب. 

و عين:

  MONIQUE بلي د)ة) 

عنوبنه)ب)  و   SAUGNAC

 13CHEMIN DES MENEAUX

 33889 SAINT CAPRAIS DE

BORDEAUX FRANCE كدصفي )ة) 

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117426.
394I

CAFIGEC

RAYMED ATLANTIC
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 3(
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
RAYMED ATLANTIC شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 315 شالع 
بلشفشاوني ك ي س دي برنو�صي - 

29199 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.234643

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تدت   2929 أكتوار   14 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
عربقي  من ة  )ة)  بلي د  تفويت 
بجتداع ة  حصة   15.999 حي ني 
199 حصة لفائدة  بلي د  من أصل 
أكتوار   22 بتاليخ  بلوبلي  لشيد  )ة) 

.2929
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754391.
395I

FLASH ECONOMIE

H BUSINESS SQUARE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

 H BUSINESS SQUARE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لأسدالها:89999 ملهم
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لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
138613

بدقت�صى قربل بلجدع بلعام بلغي9 
شتن 9   94 بتاليخ  بملؤلخ  بلعامي 
بالجتداعي  بملقر  تحويل  قرل   2929
للشركة  إلى 15 زنقة سبو, بلشقة 4, 

أكدبل بلرااط-
بلنظام  من   4 بلفصل  تعديل 

بألسا�صي للشركة-
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   11 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929 تحت لقم 5338

396I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

F&BE
عقد تي ي9 حر ألصل تجالي )بألشخاص 

بملعنويون)

عقد تي ي9 حر ألصل تجالي
F&BE

مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
 F&BE أعطى   2929 نون 9   1( قي 
 35987 بلتجالي  بالسجل  بملسجل 
باملحكدة بلتجالية بفاس حق بلتي ي9 
 ( ب  بلكائن  بلتجالي  لألصل  بلحر 
عدر  شالع  بلجد ل  بلهوبء  تجزئة 
فاس بملغرب   39999  - ببن بلخطاب 
 19 ملدة   MORA GESTION لفائدة 
و   2929 نون 9   91 من  تبتدئ  سنة 
تنتهي في 91 نون 9 2939 مقابل مبلغ 

شهري ق دته 26.729 ملهم.

397I

Alassaire Juriconseil

DIGITAL & CO
إعالن متعدم بلقربلبت

Alassaire Juriconseil
 Imm. BAB ABELAZIZ, bureau 62
 bis, 6ème étage, angle Bb d’Anfa
 et Bd Moulay Youssef, ، 20020،

Casablanca Maroc
DIGITAL & CO «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة 
ذبت بلشريك بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 46، شالع 

بلزلقطوني، بلطابق 3، شقة لقم 

6، بلدبل بلب ضاء   - 29999 بلدبل 

بلب ضاء   بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.3(3863

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 21 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

 EUROMEDEV بملوبفقة على شركة 

محدومة،  ميؤول ة  ذبت  شركة 
عنوبنها  ملهم،   199.999 لأس مالها 

 ،3 بلطابق  بلزلقطوني،  شالع   5(

مسجلة  بالدبل بلب ضاء   8 شقة لقم 

بالسجل بلتجالي للدحكدة بلتجالية 

بالدبل بلب ضاء تحت بلرقم 492361، 

كشريك جديد بالشركة

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تع ين بلي د محدد توف ق بلعدربني، 

سبتد 699)1،   96 بتاليخ  بملزمبم 

بلياكن ب 36 شالع مو كولن ه س نت 

مي9 مي فوس 4) 199 فرنيا، كديي9 

مشالك للشركة ملدة 3 سنوبت تجدم 

بناء على قربل بلجدع ة بلعامة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 6 : بلذي ينص على مايلي: 
 199.999 لفع لأس مال بلشركة من 

بلى 6.199)1 ملهم 

بند لقم 7 : بلذي ينص على مايلي: 

 1(6.199 بلشركة  مال  لأس  يبلغ 

حصة   1.(61 إلى  مقيدة  ملهم، 

بق دة 199 ملهم لكل منها، مدفوعة 

بالكامل وموزعة على بلشركاء كالتالي: 

بلي د ياسر منقا�صي 1.999 حصة، و 

حصة،   EUROMEDEV (61 شركة 

بدا مجدوعه 61).1 حصة  

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 28411.

398I

شركة ف دوسو

STE MED SMR SARLAU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

شركة ف دوسو

192 شالع بملوحدين بلحي دة ، 

32999، بلحي دة بملغرب

STE MED SMR SARLAU شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 

بلوحدة 213  مركز بساكن  - 32999 

بلحي دة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 61

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   97

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MED SMR SARLAU

تاجر   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

معدبت بلبناء بالتقي ط 

نقل بلبضائع لحياب بلغي9.

تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلوحدة 213  مركز بساكن  - 32999 

بلحي دة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلهربمي  محدد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 1999  : بلهربمي  محدد  بلي د   

بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلهربمي  محدد  بلي د 

موبل تشتيت كتامة  32999 بلحي دة 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلهربمي  محدد  بلي د 

موبل تشتيت كتامة  32999 بلحي دة 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بتالجييت   بالبتدبئ ة 

نون 9 2929 تحت لقم 2929/)1.

39(I

redallah sarl

 BOUDERKA DISTRIBUTION

ET LOGISTICS
إعالن متعدم بلقربلبت

redallah sarl

2 زنقة سوليا بلشقة 15 شالع 

بلحين بلثاني بملدينة بلجديدة ، 

39999، فاس بملغرب

 BOUDERKA DISTRIBUTION ET

LOGISTICS «شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: بلقطع من 

28 بلى 35 تجزئة حدزة بنيومة  - 

39999 فاس بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.5326(

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 95 يول وز )291

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بلتقن ة  بملربقبة  من  بلنشاط  تغ ي9 

للي البت بلى محطة  دمات 

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بلقطع  من  بالجتداعي  بملقر  تحويل 

تجزئة حدزة بنيومة   35 بلى   28 من 

فاس بلى لقم 15 بلقطع من 15 بلى 18 

تجزئة جهان بنيومة فاس

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
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ينص  بلذي   :3 بلبند  لقم  بند 
للشركة  بلحالي  بلنشاط  مايلي:  على 
يتعلق  ما  وكل  محطة  دمات  هو 
بملحروقات  بالنشاط من ب ع و شربء 

و غي9ها
4: بلذي ينص على  بند لقم بلبند 
هو  للشركة  بالجتداعي  بملقر  مايلي: 
18 تجزئة  بلى   15 15 بلقطع من  لقم 

جهان بنيومة فاس
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3187/2929.
319I

FB2H CONSEILS

EURASSIA TRAVAUX
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FB2H CONSEILS
 N°05 BLOC P CITE LA
 RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

EURASSIA TRAVAUX شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي تكمي 
بلجديد ترم كت  - 45999 ولزبزبت 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
11131

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.EURASSIA TRAVAUX
إنشاء    : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بالتصاالت  وطرق  بلطرق  وص انة 

بلصحي  وبلصرف  بمل اه  وأنابيب 
أو  أعدال  ؛  بملختلفة  وبلشبكات 
بملوبم  تأجي9  ؛  متنوعة  إنشاءبت 
وبرالت بملخصصة لألشغال بلعامة ؛ 
نقل بلبضائع للغي9 ؛ تجالة متنوعة ؛ 

بستي9بم وتصدير.
عنوبن بملقر بالجتداعي : حي تكمي 
ولزبزبت   45999  - بلجديد ترم كت  

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي دة لبنى قامي :  1.999 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
حي  بلي دة لبنى قامي عنوبنه)ب) 
زنقة  سلطان  س دي  طريق  بلنول 

�صي11 لقم 3 69999 وجدة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
حي  بلي دة لبنى قامي عنوبنه)ب) 
زنقة  سلطان  س دي  طريق  بلنول 

�صي11 لقم 3 69999 وجدة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
)1 نون 9  بتاليخ  بالبتدبئ ة بولزبزبت  

2929 تحت لقم ))5.

311I

ASHAM  MOHAMED

ردينة ولد الو للبناء والبناية
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة
ASHAM  MOHAMED
 WELLAYA  TETOUAN

 TETOUAN، 93000، TETOUAN
MAROC

لمينة ولد الو للبناء وبلبناية شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 18 زنقة 
عدر بن بلعاص 4 طابق لقم 14 
طنجة  - 3999) طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
66465

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2914 مالس   29
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
لمينة   : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

ولد الو للبناء وبلبناية.
غرض بلشركة بإيجاز : بلبناء.

زنقة   18  : عنوبن بملقر بالجتداعي 
 14 لقم  طابق   4 بلعاص  بن  عدر 

طنجة  - 3999) طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د بشرتان  الد :  899 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
 199   : لمينة  بشرتان  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 199   : ناليدان  بشرتان  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بشرتان  الد  بلي د 
33 تطوبن  8 لقم  شالع قرطبة زنقة  

3999) تطوبن بملغرب.
عنوبنه)ب)  لمينة  بشرتان  بلي دة 
تطوبن   33 لقم   8 شالع قرطبة زنقة 

3999) تطوبن بملغرب.
بلي دة بشرتان ناليدان  عنوبنه)ب) 
تطوبن   33 لقم   8 شالع قرطبة زنقة 

3999) تطوبن بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بشرتان  الد  بلي د 
تطوبن   33 لقم   8 شالع قرطبة زنقة 

3999) تطوبن بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
غشت   98 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2914 تحت لقم 3691.

312I

JIHA FIDUCIAIRE

IMMOULFA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

IMMOULFA شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي توطين 

شركة بوكوجييت لقم 96 زنقة 

)9)3 حي بلقدس بلدشي9ة  - 86369 

بنزكان بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

21723

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.IMMOULFA

غرض بلشركة بإيجاز : 1 -  منعش 

عقالي  -2 بألشغال بملختلفة و بلبناء .

توطين   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

زنقة   96 لقم  بوكوجييت  شركة 

)9)3 حي بلقدس بلدشي9ة  - 86369 

بنزكان بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د بنعابد عزيز :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : عبدبلنبي  زلوبل  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
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بلي د بنعابد عزيز عنوبنه)ب) لقم 
179 بلوك بش بلهدى  89979 بكامير 

بملغرب.
بلي د زلوبل عبدبلنبي عنوبنه)ب) 
 89979 بلهدى   ه  بلوك   218 لقم 

بكامير بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلدين  صالح  بنعابد  بلي د 
عنوبنه)ب) بلشقة 498 عدالة حدبوي 
 89979 حي بلدب لة   شالع غاندي  

أكامير بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بانزكان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 69)1.
313I

FIL CONSEIL

SOCIETE BASTIA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FIL CONSEIL
لقم 5 شالع بلجيش بمللكي بملدينة 
بلجديدة ، 59999، مكناس بملغرب
SOCIETE BASTIA شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 
بلوحدة )18 ملب 17 وييالن 

مكناس  - 59999 مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
513(5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 ف 9بير   24
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SOCIETE BASTIA

ب ع    : بإيجاز  بلشركة  غرض 
معدبت بلبناء

 نقل بلبضائع لحياب بلغي9.  
تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
وييالن   17 ملب   18( بلوحدة 

مكناس  - 59999 مكناس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بليالم  عبد  بلش خ  بن  بلي د 
ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بليالم  عبد  بلش خ  بن  بلي د 
عدالة  بليوسن  بقامة  عنوبنه)ب) 
مكناس   59999 وسالن   14 لقم   95

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بليالم  عبد  بلش خ  بن  بلي د 
عدالة  بليوسن  بقامة  عنوبنه)ب) 
مكناس   59999 وسالن   14 لقم   95

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3896.
314I

JIHA FIDUCIAIRE

NOVA KOTCH
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
NOVA KOTCH شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلوك 98 
شالع بملختال بليو�صي قصبة بلطاهر  

- 86159 بيت ملول بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

21725

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   16

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 NOVA : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.KOTCH

1/غيل   : غرض بلشركة بإيجاز 

موبم  بنتاج  و  توزيع   /2 بلي البت 

بلنظافة.

 98 عنوبن بملقر بالجتداعي : بلوك 

شالع بملختال بليو�صي قصبة بلطاهر  

- 86159 بيت ملول بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 49.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د بايبي صفوبن :  499 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  صفوبن  بايبي  بلي د 

 86159 حي بشدير بملزبل    11 بلوك 

بيت ملول بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  صفوبن  بايبي  بلي د 

 86159 حي بشدير بملزبل    11 بلوك 

بيت ملول بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بانزكان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 61)1.

315I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

STE FIYADI  ALLAH  SARL

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

قفل بلتصف ة

AIT RAZOUK  MOULOUD

 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI

 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc

STE FIYADI  ALLAH  SARL شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : لقم 596 

حي بوملهم  صفرو - 31999 صفرو 

بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.66(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تقرل   2929 أكتوار   13 في  بملؤلخ 

 STE FIYADI  ALLAH  SARL حل 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

ملهم   59.999 لأسدالها  مبلغ 

 596 لقم  بإلجتداعي  وعنوبن مقرها 

31999 صفرو   - حي بوملهم  صفرو 

بلهدف  لعدم تحق ق  نت جة  بملغرب 

بالجتداعي.

و عين:

و  بلي د)ة) عبد بملالك   لو�صي  

بوملهم  حي   4(6 لقم  عنوبنه)ب) 

بملغرب  صفرو   31999 صفرو 

كدصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

بتاليخ 13 أكتوار 2929 وفي لقم 596 

31999 صفرو   - حي بوملهم  صفرو 

بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بالبتدبئ ة بصفرو  

2929 تحت لقم 235/2929.

316I
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FIGENOUV

RABISS IMMOBILIER
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FIGENOUV
شالع بلنصر عدالة 16 شقة 3 ميول 

بليالم ، 59959، مكناس بملغرب
RABISS IMMOBILIER شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 395 
جنان مكناس متجر لقم 2 - 59959 

مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
51321

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   15
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.RABISS IMMOBILIER
بالنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعقالي.
عنوبن بملقر بالجتداعي : لقم 395 
 59959  - 2 جنان مكناس متجر لقم 

مكناس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : بمليس  سعدب  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بمليس  سعدب  بلي د 
توبلكة   2 بلصحربء  تجزئة   171

59969 مكناس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 
وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بمليس  سعدب  بلي د 
توبلكة   2 بلصحربء  تجزئة   171

59969 مكناس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   12 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3794.

317I

CAP MONDIAL COMPTA

CADIX IMMOBILIERE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

CADIX IMMOBILIERE
2 شالع سعقوب بملنصول بلطابق 
بألول لقم 1 90000- - طنجة - 

بملغرب. 
 CADIX IMMOBILIERE

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 2 سعقوب 
بملنصول بلطابق بالول لقم 1 - 

9999) طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
195427

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
تم إعدبم بلقانون   2929 ف 9بير   25
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

بإلقتضاء بدختصر تيد تها: .
ب ع  : شربء  غرض بلشركة بإيجاز 
بلغي9  و  بملنقولة  بلعقالبت  تأجي9  و 

بملنقولة..
شالع   2  : عنوبن بملقر بالجتداعي 
سعقوب بملنصول بلطابق بالول لقم 1 

- 9999) طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة: 
ملهم، مقيم كالتالي:

 199  : بلفال�صي  محدد  بلي د 
حصة بق دة 1.999 ملهم للحصة .

 199  : بلفال�صي  محدد  بلي د 
بق دة 1.999 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د محدد بلفال�صي عنوبنه)ب) 
 6 لقم   122 زنقة  بلكريرية  تجزئة 

9999) طنجة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د محدد بلفال�صي عنوبنه)ب) 
 6 لقم   122 زنقة  بلكريرية  تجزئة 

9999) طنجة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
يون و   18 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2929 تحت لقم 231897

318I

FLASH ECONOMIE

  OVERSEAS SALES INC
أوفرسيس ساليس أي أن س

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
  OVERSEAS SALES INC

أوفرسيس ساليس أي أن س 
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي مجدوعة 
بلتقدم م س 2-17 بلطابق بلثاني 

س دي بل 9نو�صي  - 29999 
بلدبلبلب ضاء بملغرب 

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
47((33

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   1(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

OVERSEAS SALES INC  أوفرسيس 

ساليس أي أن س.

غرض بلشركة بإيجاز : بستي9بم و 

تصدير .

عنوبن بملقر بالجتداعي : مجدوعة 

بلثاني  بلطابق   2-17 س  م  بلتقدم 

 29999  - بل 9نو�صي   س دي 

بلدبلبلب ضاء بملغرب .

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : ياسين  بوعالم  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  ياسين  بوعالم  بلي د 

س دي   131 لقم  م 9وكة  تجزئة 

بلب ضاء   بلدبل   29999 معروف  

بملغرب .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  ياسين  بوعالم  بلي د 

س دي   131 لقم  م 9وكة  تجزئة 

بلب ضاء   بلدبل   29999 معروف  

بملغرب 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 33))47.

31(I
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Alassaire Juriconseil

DIGITAL & CO
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

Alassaire Juriconseil

 Imm. BAB ABELAZIZ, bureau 62

 bis, 6ème étage, angle Bb d’Anfa

 et Bd Moulay Youssef, ، 20020،

Casablanca Maroc

DIGITAL & CO شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 46، شالع 

بلزلقطوني، بلطابق 3، شقة لقم 

6، بلدبل بلب ضاء  - 29999  بلدبل 

بلب ضاء  بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

. 3(3863

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تم   2929 أكتوار   21 في  بملؤلخ 

قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 

من  أي  ملهم»   1.299.999«

 1(6.199» إلى  ملهم»   199.999«

تقديم حصص    : عن طريق  ملهم» 

نقدية أو ع ن ة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 28441.

329I

DRIVECOURSES

DRIVECOURSES
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

DRIVECOURSES

22 إقامة بلرضا gh4B بلطابق 

3 لقم 14بلولفة ، 29292، بلدبل 

ب ضاء بملغرب

Drivecourses  شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 22 بقامة 

بلرضا gh4b بلطابق 3 لقم 14 

بلولفة  - 29292 بلدبلا ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

478641

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   29

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. Drivecourses

توص ل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلفوبكه وبلخضر.

عنوبن بملقر بالجتداعي : 22 بقامة 
بلرضا gh4b بلطابق 3 لقم 14 بلولفة  

- 29292 بلدبلا ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : 19 سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  أحالم  زيان  بلي دة 

تجزئة بالك بلرحدة gh3 عدالة5 مبل 

بوعزة 29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

حجال  رفان  لش د  بلي د 

 gh3 بلرحدة  بالك  تجزئة  عنوبنه)ب) 

بلدبل   29999 بوعزة  مبل  عدالة5 

بلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 94 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم -.

321I

Alassaire Juriconseil

DIGITAL & CO
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

Alassaire Juriconseil
 Imm. BAB ABELAZIZ, bureau 62
 bis, 6ème étage, angle Bb d’Anfa
 et Bd Moulay Youssef, ، 20020،

Casablanca Maroc
DIGITAL & CO شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

و عنوبن مقرها بالجتداعي 46، شالع 
بلزلقطوني، بلطابق 3، شقة لقم 
6، بلدبل بلب ضاء  - 29999 بلدبل 

بلب ضاء  .
تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
. 3(3863

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
بملؤلخ في 21 أكتوار 2929 تم تحويل 
بلشكل بلقانوني للشركة من «شركة 
ذبت ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
«شركة ذبت بمليؤول ة  إلى  بلوح د» 

بملحدومة».
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 28411.
322I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

  STE  CARRIERE  SABLE
D›OR  SARL

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
قفل بلتصف ة

AIT RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
  STE  CARRIERE  SABLE  D›OR

SARL شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : عدالة 
لقم 18 شالع محدد بلخامس صفرو   

31999 صفرو بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.1925

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 أكتوار   12 في  بملؤلخ 
  STE  CARRIERE  SABLE حل 
D’OR  SARL شركة ذبت بمليؤول ة 
 199.999 لأسدالها  مبلغ  بملحدومة 
بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن  ملهم 
18 شالع محدد بلخامس  عدالة لقم 
صفرو   31999 صفرو بملغرب نت جة 

لعدم تحق ق بلهدف  بالجتداعي .
و عين:

و  بواكري  بمليس    بلي د)ة) 
عنوبنه)ب) عدالة لقم 18 شالع محدد 
صفرو   31999 صفرو  بلخامس 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 
عدالة  وفي    2929 أكتوار   12 بتاليخ 
لقم 18 شالع محدد بلخامس صفرو   

31999 صفرو بملغرب.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   16 بتاليخ  بالبتدبئ ة بصفرو  

2929 تحت لقم 236/2929.

323I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

PROMETHECH SARL 
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة
 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA

SARL AU
 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT 29
 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA MAROC

 PROMETHECH SARL شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

 BD 75 وعنوبن مقرها بإلجتداعي
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE
 PROVENCE 9 EME ETG APPT
 B108 CASABLANCA - 20220

بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
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لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
489945

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   93
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.PROMETHECH SARL
تطوير   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

حلول بملعلوم ات.
 BD  75  : عنوبن بملقر بالجتداعي 
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE
 PROVENCE ( EME ETG APPT
 B108 CASABLANCA - 20220

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 599   : بلي د حاتم بيت بناصر 
حصة بق دة 59.999 ملهم للحصة .

 599   : بلحدوتي   حدزة  بلي د 
حصة بق دة 59.999 ملهم للحصة .

 599  : بلي د حاتم بيت بناصر   
بق دة 59.999 ملهم.

 599  : بلحدوتي   حدزة  بلي د 
بق دة 59.999 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د حاتم بيت بناصر عنوبنه)ب) 
 2 شقة   1 طابق  نيرين  زنقة   22
بلب ضاء  بلدبل   29229 بلب ضاء 

بملغرب.
بلي د حدزة بلحدوتي  عنوبنه)ب) 
4 لقم  بقامة بلشباب منطقة ب بلوك 
 29229 بلب ضاء  ب ع س  عدالة   92

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د حاتم بيت بناصر عنوبنه)ب) 
 2 شقة   1 طابق  نيرين  زنقة   22
بلب ضاء  بلدبل   29229 بلب ضاء 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 11 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754244.

324I

كالفول بزنس

باطرومين
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

كالفول بزنس
شالع محدد بلخامس زنقة موليتان ا 

بلطابق بلتاني، 52299، بلفوم 
بملغرب

باطرومين شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي قصر 
مرزوكة بلطاوس بلريصاني - 52459 

بلريصاني  بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

14315
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

باطرومين.
: مقاول في  غرض بلشركة بإيجاز 
,بلبحت وبستغالل  نقل بليلع للغي9 

بملعامن ,بلتجالة.
قصر   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
مرزوكة بلطاوس بلريصاني - 52459 

بلريصاني  بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 499   : ببربه م  بوزياني  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي د بوزياني عبد بلغاني :  399 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

  : بللط ف  عبد  بوزياني  بلي د 
399 حصة بق دة 199 ملهم للحصة 
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د بوزياني ببربه م عنوبنه)ب) 
 52459 بلريصاني  بلت9عة  فم  قصر 

بلريصاني بملغرب.
بلغاني  عبد  بوزياني  بلي د 
بلدهبي  بحدد  موالي  حي  عنوبنه)ب) 
 52459 بلريصاني   92 لقم   15 زنقة 

بلريصاني بملغرب.
بللط ف  عبد  بوزياني  بلي د 
 282 لقم  بمليي9ة  تجزئة  عنوبنه)ب) 

بلريصاني 52459 بلريصاني بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د بوزياني ببربه م عنوبنه)ب) 
 52459 بلريصاني  بلت9عة  فم  قصر 

بلريصاني بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالرش دية  بتاليخ 16 نون 9 

2929 تحت لقم )41.
325I

KHM CONSULTING

WATSON›S CATTLE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

قفل بلتصف ة
KHM CONSULTING

1 زنقة  بيت  باعدربن بملدر ب 
بلطابق بالول  بلرقم 196 تقاطع 
شالع محدد بلخامس و بملقاومة ، 

29959، بلدبل بلب ضاء بملغرب
WATSON›S CATTLE شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي : 46 شالع 

بلزلقطوني بلطابق 2 بلشقة 6 - 
29939 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.38728(
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
2929 تقرل حل  92 ف 9بير  بملؤلخ في 
ذبت  شركة   WATSON’S CATTLE
لأسدالها  مبلغ  بملحدومة  بمليؤول ة 
مقرها  وعنوبن  ملهم   199.999

بلزلقطوني  شالع   46 بإلجتداعي 

بلدبل   29939  -  6 بلشقة   2 بلطابق 

النعدبم  نت جة  بملغرب  بلب ضاء 

بلنشاط.

و عين:

و  سشاوي  بل اس     بلي د)ة) 

بقامة  بلكبي9  بلست   42 عنوبنه)ب) 

 29389 بلشقة  بلطابق4   2 بالمي9ة 

)ة)  كدصفي  بملغرب  بلب ضاء  بلدبل 

للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

بتاليخ 92 ف 9بير 2929 وفي 46 شالع 

 -  6 بلشقة   2 بلطابق  بلزلقطوني 

29939 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754394.

326I

AMOURI CONSULTING

BIOAGA
إعالن متعدم بلقربلبت

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

BIOAGA «شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة ذبت بلشريك بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: موبل 

توكناو بلبلدية بلقروية وبم إسافة 

ب وكرة  - - ب وكرة بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.118(1

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 11 نون 9 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بالقربل بوفاة بلي د لحين بلحجوجي 

و بملصامقة على قبول بلولثة كشركاء 

جدم 
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على  ينص  بلذي   :2 لقم  قربل 

بملهدي  بلي د محدد  تيد ة  مايلي: 

بلحجوجي كديي9 جديد للشركة

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

للشركة  بلقانوني  بلشكل  تعديل 

ذبت  بمليؤول ة  محدومة  شركة  إلى 

بلشريك بلوح د

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

تعديل تاليخ بلتقويم بلينوي إلى عام 

ال يتوبفق مع بلينة بلتقويد ة وبلذي 

يدتد من 1 يول و من نفس بلينة إلى 

39 يون و من بلينة بملوبل ة

قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 

تح ين بلنظام بألسا�صي لشركة

قربل لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

إعتدام بلنظام بألسا�صي بلجديد بعد 

بلتح ين

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

يتم تقديم مياهدة نقدية للشركة 

ملهم)   100،000.00( بلحال ة بدبلغ 

بلولثة  على  توزع  ملهم  ألف  مائة 

كشركاء جدم.

على  ينص  بلذي   :13 لقم  بند 

ملدة  للشركة  كديي9  سعين  مايلي: 

بملهدي  محدد  بلي د  محدومة  غي9 

بلحجوجي.

بند لقم 23: بلذي ينص على مايلي: 

1 يول و من كل  تبدأ بلينة بملال ة في 

بلعام  من  يون و   39 في  وتنتهي  عام 

ستشدل  بستثنائي،  بشكل  بلتالي. 

وبمليتقبل ة  بألولى  بملال ة  بلينة 

 2921 يناير   91 من  بملدتد  بلوقت 

نفس  من   2921 مسيد 9   31 حتى 

بلعام.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بانزكان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 26)1.

327I

FLASH ECONOMIE

GHALIPROD
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GHALIPROD شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي  61 

شالع اللة بل اقوت بلطابق 4 لقم 
16 -مركز لياض  - 29999  بلدبل 

بلب ضاء  بملغرب 
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
47((57

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   14
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.GHALIPROD
تجالة   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلتجد ل  ميتحضربت  وتوزيع 

وأجهزة بلتجد ل
بألغذية  قطاع  في  بلتجالة   -

وبألغذية بلزلبع ة.
وبألحذية  بملالبس  تجالة   -

وبلحقائب
- تجالة بألجهزة باللكت9ون ة.

بملوبم  منتجات  جد ع  تجالة 
بإلستهالك ة وبإلكييوبلبت.

عنوبن بملقر بالجتداعي :  61 شالع 
اللة بل اقوت بلطابق 4 لقم 16 -مركز 
بلب ضاء   بلدبل    29999  - لياض  

بملغرب .
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : كوثر   وح د  بلي دة 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  كوثر   وح د  بلي دة 
بلفتح م س 1 ب عدالة 3 لقم 23 بوالم 
بحدد 1 مبل بوعزة بلنوبصر  29999 

بلدبل بلب ضاء بملغرب .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  كوثر   وح د  بلي دة 
بلفتح م س 1 ب عدالة 3 لقم 23 بوالم 
بحدد 1 مبل بوعزة بلنوبصر  29999 

بلدبل بلب ضاء بملغرب 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 57))47.

328I

FLASH ECONOMIE

NAWRI MED
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

NAWRI MED شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 3 زنقة 
جولج سند بلطابق 1 بلشقة 2 

ڤال فلولي - 29999 بلدبل بلب ضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
477897

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 يول وز   29
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.NAWRI MED
مقاول   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

أعدال مختلفة أو بلبناء.
زنقة   3  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 2 بلشقة   1 بلطابق  سند  جولج 

بلدبل بلب ضاء   29999  - ڤال فلولي 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عبد بلعزيز نولي  :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د عبد بلعزيز نولي  عنوبنه)ب) 

2) شالع عبد هللا بلصنهاجي  29999 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د عبد بلعزيز نولي  عنوبنه)ب) 

2) شالع عبد هللا بلصنهاجي  29999 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 28 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 477897.

32(I

CAP MONDIAL COMPTA

AUTO ECOLE AL ASSIL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تغ ي9 تيد ة بلشركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2

 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC

AUTO ECOLE AL ASSIL شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بالجتداعي 57 ب حي 

بملغوغة بلكبي9ة طبشيشة بلطبق 

بالل�صي - 9999) طنجة بملغرب.

تغ ي9 تيد ة بلشركة
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لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

194173

 بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

2929 تم تغ ي9  98 أكتوار  بملؤلخ في 

 AUTO ECOLE» تيد ة بلشركة من

 AL ANBAR AUTO» إلى «AL ASSIL

. «ECOLE

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوار   27 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

2929 تحت لقم 235119.

339I

شركة محاسبة صايم

ZTH TRAVAUX SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

شركة محاسبة صايم

شالع بلدلفوفي عدالة بليعامة 

بلطابق بلثالث لقم 6 ، 69999، 

وجدة مغرب

ZTH TRAVAUX SARL AU شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي 

بألندلس زنقة بلدعاء لقم 24  - 

69999 وجدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

35(77

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   29

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 ZTH  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.TRAVAUX SARL AU
-مقاول   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

أشغال مختلفة و أشغال بلبناء

-تاجر
-مقاول بلتنظ ف

حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 -   24 لقم  بلدعاء  زنقة  بألندلس 

69999 وجدة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

1.999.999 ملهم، مقيم كالتالي:
 19.999   : بلي د هشام بلزملاطي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلزملاطي عنوبنه)ب)  بلي د هشام 
  24 لقم  بلدعاء  زنقة  بألندلس  حي 

69999 وجدة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلزملاطي عنوبنه)ب)  بلي د هشام 
  24 لقم  بلدعاء  زنقة  بألندلس  حي 

69999 وجدة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   13 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2611.

331I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE L›ATLANTICASS SARL
.A.U

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

توس ع نشاط بلشركة 

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شالع محدد بلخامس لقم 93 

بلطابق بلثاني  ن فرة ، 54999، 
 ن فرة بملغرب

 .STE L›ATLANTICASS SARL A.U
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بالجتداعي بلحي 

بلصناعي بام لقم 121  ن فرة  - 
54999  ن فرة بملغرب .
توس ع نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.331(

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تدت   2929 نون 9   9( في  بملؤلخ 

نشاط  إلى  بلتال ة  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :

بلحربسة وبلتأمين ضد بليرقة .

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

نون 9   9( بتاليخ  بالبتدبئ ة بخن فرة  

2929 تحت لقم 397.

332I

STE VIP COMPTA

AUTO ECOLE SIDI AHMED
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

STE VIP COMPTA

 BD BIR ANZARANE IMM

 ERAC APP N° 6 QU HASSANI

 YOUSSOUFIA، 46300،

YOUSSOUFIA MAROC

 AUTO ECOLE SIDI AHMED

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي عدالة 
لقم 91 شقة لقم 95 بلحي بالمبلي 

س دي بحدد بلكنتول  - 46399 

بل وسف ة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2841

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   97

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 AUTO : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.ECOLE SIDI AHMED

مؤسية   : غرض بلشركة بإيجاز 

لتعل م بلي اقة .

عنوبن بملقر بالجتداعي : عدالة لقم 
91 شقة لقم 95 بلحي بالمبلي س دي 
بل وسف ة   46399  - بحدد بلكنتول  

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : لش د   زعنان  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 1999  : لش د  زعنان  بلي د   

بق دة 199 ملهم.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د زعنان لش د عنوبنه)ب) موبل 
 46399 زبوية س دي بحدد بلكنتول  

بل وسف ة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  فت حة  زعنان  بلي دة 
بلكنتول  بحدد  س دي  زبوية  موبل 
بل وسف ة   46399 بقل م بل وسف ة  

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 94 بتاليخ  بال وسف ة   بالبتدبئ ة 

نون 9 2929 تحت لقم 347.

333I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

ARABBENAE TRAV
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000
فاس بملغرب

ARABBENAE TRAV  شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي محل 
لقم 194   حي زوبغة  بلعل ا فاس - 

39999 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64891
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   1(

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. ARABBENAE TRAV

غرض بلشركة بإيجاز : بلبناء

أعدال متنوعة

بلتفاوض.

محل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 - بلعل ا فاس  194   حي زوبغة   لقم 

39999 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د محدد كعوي :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : بلحجاني  بلحين  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  كعوي  محدد  بلي د 
حي  بلفتح  عدالة   1 زنقة   7 بلشقة 

 39999 بلهامي زوبغة فاس  س دي 

فاس بملغرب.

بلي د بلحين بلحجاني عنوبنه)ب) 
س دي  بلعلمي  جنان   6 زنقة   38

بوج دة فاس 39999 فاس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  كعوي  محدد  بلي د 

قة 1 عدالة بلفتح حي س دي بلهامي 

زوبغة فاس 39999 فاس بملغرب

بلي د بلحين بلحجاني عنوبنه)ب) 
س دي  بلعلمي  جنان   6 زنقة   38

بوج دة فاس 39999 فاس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3162.

334I

ABOUZAID PARTNERS AUDIT ET CONSEIL

ZAKARIA PLAISANCE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تغ ي9 تيد ة بلشركة

 ABOUZAID PARTNERS AUDIT
ET CONSEIL

 RES MIMOUZA IMM D 3EME
 ETAGE APP 10, CITE FOUNTY,

 AGADIR ، 80000، AGADIR
MAROC

ZAKARIA PLAISANCE شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بالجتداعي لقم )44 
بلوفاق 2 بنيركاو - 89999 بكامير 

بملغرب.
تغ ي9 تيد ة بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
31765

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تم تغ ي9   2929 نون 9   94 بملؤلخ في 
 ZAKARIA» من  بلشركة  تيد ة 
 MERZ» إلى   «PLAISANCE

. «PLAISANCE
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  باكامير   بلتجالية 

2929 تحت لقم 7157).

335I

Consortium Financier du Maroc - Cofimar

الشركة املغربية العقارية 
والتجارية

شركة بملياهدة
مالءمة بلنظام بألسا�صي للشركة

 Société Marocaine Foncière et
Commerciale - Somafco

 Boulevard Président Félix ,24
 Houphouët Boigny ، 20000،

Casablanca Maroc
بلشركة بملغرا ة بلعقالية و بلتجالية 

«شركة بملياهدة»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: 24, شالع 
بلرئيس ف ل كس هوفويت بوبنيي - - 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

«مالءمة بلنظام بألسا�صي للشركة»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

)39 بلدبلبلب ضاء.
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 24 يون و 2929
بألسا�صي  بلنظام  مالءمة  تقرل 
لقم  للشركة مع مقتض ات بلقانون: 
بملعدل و بملتدم للقانون لقم   20-19
95-17 بملتعلق بشركات بملياهدة ثم 

تعديل بلنظام بألسا�صي.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754282.
336I

مكتب  بالستشالبت و بلخدمات

 L’HOMME «لوم موديرن»
«MODERNE » S.A.R.L.A.U

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

حل شركة

مكتب  بالستشالبت و بلخدمات
وكالة بريد بملغرب س دي بلصوفي، 
صندوق بل 9يد 79132 ، 29955، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
 L’HOMME «لوم موميرن»

   «MODERNE » S.A.R.L.A.U
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 28، 
إقامة بلفرموس،GH 25A،شالع أم 
بلرا ع،شقة لقم6،بأللفة، - 29999 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.347771

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تقرل   291( مجن 9   31 في  بملؤلخ 
ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 
ذبت بلشريك بلوح د «لوم موميرن» 
 L’HOMME MODERNE «
لأسدالها  مبلغ      «S.A.R.L.A.U
مقرها  وعنوبن  ملهم   10.000,00
 GH،إقامة بلفرموس  ،28 بإلجتداعي 
بلرا ع،شقة  أم  25A،شالع 
لقم6،بأللفة، - 29999 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب نت جة ل : عدم إمكان ة مزبولة 
نشاط بلشركة.

 ،28 ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
أم  بلفرموس،GH 25A،شالع  إقامة 
 29999  - بلرا ع،شقة لقم6،بأللفة، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب. 
و عين:

بلحد د  عبد  بستيتو   بلي د)ة) 
شان مي مالتي9   ،( لقم  و عنوبنه)ب) 
تولوز فرنيا   31199 مو بولمولونغ، 

كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 
بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : ال �صيٍء.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 2( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

يناير 2929 تحت لقم 728825.
337I

DL CONSULTING

SETTAVEX, SA
شركة بملياهدة

لفع لأسدال بلشركة

DL CONSULTING
 RUE BOULMANE 7EME 12
 ETAGE APPART 26 ANFA،

20040، CASABLANCA MAROC
SETTAVEX, SA شركة بملياهدة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بملنطقة 
بلصناع ة بيطات  - 26999 

سطات بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي -.
بلعام  بلجدع  بدقت�صى 
شتن 9   39 في  بملؤلخ  بإلستثنائي 
بلشركة  لأسدال  لفع  تم   2929
ملهم»   52.999.999» قدله  بدبلغ 
إلى  ملهم»   389.999.999» من  أي 
طريق  عن  ملهم»   432.999.999«
بلشركة  ميون  مع  مقاصة  إجربء    :

بملحدمة بملقدبل و بمليتحقة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   16 بتاليخ  بالبتدبئ ة بيطات  

2929 تحت لقم 1167/29.
338I
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cofiber sarl

IRRI-EST
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

IRRI-EST شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة ب 

16 بلقطب بلفالحي ملدبغ - 69399 

بركان بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.138(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم   2929 نون 9   11 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 

من  أي  ملهم»   1.699.999«

»2.999.999 ملهم» إلى «3.699.999 

مقاصة  إجربء    : طريق  عن  ملهم» 

مع ميون بلشركة بملحدمة بملقدبل و 

بمليتحقة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  ب 9كان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 462/2929.

33(I

FISCALITY CONSULTING CENTER

      ISSA COMMUNICATION

Enseigne :ISSAKINACOM
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

      ISSA COMMUNICATION

                                                                         Enseigne :ISSAKINACOM

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي مركز 

بالعدال منالة زنقة عبدهللا بن 

ياسين لقم 95 بلطابق 1 مكتب لقم 

4,مربكش مربكش 49999 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198373

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 ISSA  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 COMMUNICATION      Enseigne

                                                                        :ISSAKINACOM

تيويق    : بإيجاز  غرض بلشركة 

بلتيويق,بالشهال و مجال   , بلخدمات 

بالتصاالت..

مركز   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بن  عبدهللا  زنقة  منالة  بالعدال 

1 مكتب لقم  95 بلطابق  ياسين لقم 

مربكش   49999 مربكش  4,مربكش 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 LAPOUSSINIERE بلي د 

FABIEN HERVE :  599 حصة بق دة 

199 ملهم للحصة .

 ICHOU ep. بلي دة 

 LAPOSSINIERE  DALILA,FATIMA

ملهم   199 بق دة  حصة   :  599

للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

 LAPOUSSINIERE بلي د 

 Rue 521 (عنوبنه)ب FABIEN HERVE

 Gabriel Peri 92700 Colombes

. 92700 colombes France

 ICHOU ep. بلي دة 
 LAPOSSINIERE  DALILA,FATIMA
 Rue Gabriel  521 عنوبنه)ب) 
 Peri 92700 Colombes 92700

. colombes France
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
 LAPOUSSINIERE بلي د 
 Rue 521 (عنوبنه)ب FABIEN HERVE
 Gabriel Peri 92700 Colombes

 92700 colombes France
 ICHOU ep. بلي دة 
 LAPOSSINIERE  DALILA,FATIMA
 Rue Gabriel  521 عنوبنه)ب) 
 Peri 92700 Colombes 92700

 colombes France
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117445.
349I

BURCICA

VIA CONCEPT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

BURCICA
432 زنقة مصطفى بملعاني بملكتب 

14 بلطابق 5 بلدبل بلب ضاء ، 
29619، بلدبل بلب ضاء بملغرب
VIA CONCEPT شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 2 زنقة 
ملوية مكتب بملحاسبة  - 33254 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.118183

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 12 أكتوار 2929 تقرل حل 
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
  VIA CONCEPT بلوح د  بلشريك 
ملهم   199.999 لأسدالها  مبلغ 
زنقة   2 بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن 
 33254  - بملحاسبة   مكتب  ملوية 

 : ل  نت جة  بملغرب  بلب ضاء  بلدبل 

توق ف نشاط بلشركة.

زنقة   2 و حدم مقر بلتصف ة ب 

 33254  - بملحاسبة   مكتب  ملوية 

بلدبل بلب ضاء بملغرب. 

و عين:

بلي د)ة) علي  بلبيش و عنوبنه)ب) 

ش   2 ط  يوسف  موالي  شالع   75

بملغرب  بلب ضاء  بلدبل   29199  28

كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 9( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753143.

341I

Chtita ayyoub

B&YOUSSEF IMMOBILIER
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

Chtita ayyoub

 hay saada ain taoujdate ، 16

51100، Ain taoujdate Maroc

 B&YOUSSEF IMMOBILIER

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شقة 

بالطابق 2 183 زنقة 6 جبل تغات 1 

وبم فاس - 39999 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

6487(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   14

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:



17093 الجريدة الرسميةعدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929) 

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.B&YOUSSEF IMMOBILIER
بلت9ويج   -  : غرض بلشركة بإيجاز 

للعقال
- أعدال مختلفة

- بلنقل لحيابه بلخاص واالن ابة 
عن بر رين.

شقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بالطابق 2 183 زنقة 6 جبل تغات 1 

وبم فاس - 39999 فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : بلي د بوج دة يوسف 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د بوج دة يوسف عنوبنه)ب) 
وبم   1 جبل تغات   6 زنقة   183 لقم 

فاس 39999 فاس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د بوج دة يوسف عنوبنه)ب) 
وبم   1 جبل تغات   6 زنقة   183 لقم 

فاس 39999 فاس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3239/2929.
342I

TOP SEWING

طوب سوينغ
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

TOP SEWING
 ZONE INDUSTRIELLE

 GZENAYA QUARTIER I ،
90024، TANGER MAROC

طوب سوينغ شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بملنطقة 

بلصناع ة غزناية زنقة 1 - 9924) 
طنجة بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(5213

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 نون 9   92 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
أمغال  محدد  )ة)  بلي د  تفويت 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   5.999
)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   5.999
نون 9   92 بتاليخ  مفتاح  يوسف  

.2929
أمغال  محدد  )ة)  بلي د  تفويت 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   5.999
)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   5.999
محدد ل�صى بلحريزي بتاليخ 92 نون 9 

.2929
تفويت بلي د )ة) حفصة  طويال 
حصة بجتداع ة من أصل   19.999
)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   19.999
محدد ل�صى بلحريزي بتاليخ 92 نون 9 

.2929
أمغال  إيدان   )ة)  بلي د  تفويت 
حصة بجتداع ة من أصل   19.999
)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   19.999
نون 9   92 بتاليخ  مفتاح  يوسف  

.2929
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   17 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235746.

343I

FACE FIDUCIAIRE

SISTER INVEST
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
)29 شالع مصطفى بملعني بلطابق 

بلثالث لقم 6 ، 29139، بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

SISTER INVEST
 شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 291 شالع 

مصطفي بملعاني ط 2 شقة ) مرس 

بليلطان  - 29139 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

47(98(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   9(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 SISTER : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.INVEST

ماسك   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

قاعة شاي وبألكالت بليريعة.

عنوبن بملقر بالجتداعي : 291 شالع 

مرس   ( شقة   2 مصطفي بملعاني ط 

بلدبلبلب ضاء   29139  - بليلطان  

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بفالح  سهام  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بفالح  سهام  بلي دة 
جد لة 5 زنقة 11 لقم 1 ق ج بلب ضاء 

29999 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بفالح  سهام  بلي دة 
جد لة 5 زنقة 11 لقم 1 ق ج بلب ضاء 

29999 بلدبلبلب ضاء بملغرب

عنوبنه)ب)  بفالح  مروة  بلي دة 
بلب ضاء  ج  ق   5 جد لة   11 1زنقة 

29999 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 9( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم -.

344I

audiciaire compta

B.H MULTISERVICES شركة
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

audiciaire compta
لقم 5 شالع غيان كنفاني عدالة 

فضاء لالمريم لقم 5 بلطابق بلثاني  

فاس ، 39999، فاس بملغرب

 B.H MULTISERVICES شركة

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 2 زنقة 

19 بلوك 1 حي لعلو عين قاموس 

فاس - 9)399 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64831

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   27

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

شركة   : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.B.H MULTISERVICES

غرض بلشركة بإيجاز : بلي البت 

)تشغ ل منشأة لص انة بلي البت).
 2 لقم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
زنقة 19 بلوك 1 حي لعلو عين قاموس 

فاس - 9)399 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
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وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلحي ني  بنعي�صي  بمليس  بلي د 
عنوبنه)ب) لقم 2 زنقة 19 بلوك 1 حي 
لعلو عين قاموس فاس 9)399 فاس 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلحي ني  بنعي�صي  بمليس  بلي د 
عنوبنه)ب) لقم 2 زنقة 19 بلوك 1 حي 
لعلو عين قاموس فاس 9)399 فاس 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 64831.
345I

ripartners sarl

MAISON DEPOT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

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
MAISON DEPOT  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي ميتوطن 
في لقم 17 بقامة بوزوبع شقة  س 
حي بالطو بسفي  - 46999 بسفي 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19((7
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   12
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. MAISON DEPOT

بشغال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
مختلفة و بشغال بلبناء 

بستي9بم و تصدير
ب ع معدبت بلبناء .

عنوبن بملقر بالجتداعي : ميتوطن 
في لقم 17 بقامة بوزوبع شقة  س حي 
بالطو بسفي  - 46999 بسفي بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 599   : بلي د حدزة بيت بلحاج  
حصة بق دة 59.999 ملهم للحصة .

 599   : شدشام   محدد  بلي د 
حصة بق دة 59.999 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د محدد شدشام  عنوبنه)ب) 
 69997 بلواليات بملتحدة بالمريك ة  

ش كاغو  بمريكا .
بلي د حدزة بيت بلحاج  عنوبنه)ب) 
7 مكرل زنقة بالمام مالك حي بملدينة 

بلجديدة  46999 بسفي بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د حدزة بيت بلحاج  عنوبنه)ب) 
7 مكرل زنقة بالمام مالك حي بملدينة 

بلجديدة  46999 بسفي بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بآسفي  بتاليخ - تحت لقم 

.-

346I

BURCICA

 TRUE INTEGRATION AND
CONSULTING

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

حل شركة

BURCICA
432 زنقة مصطفى بملعاني بملكتب 

14 بلطابق 5 بلدبل بلب ضاء ، 
29619، بلدبل بلب ضاء بملغرب

 TRUE INTEGRATION AND
 CONSULTING

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د)في طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 36 زنقة 
ل ل و إيد ل زوال - 29982 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.11(28(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
 2929 يول وز   14 في  بملؤلخ 
ميؤول ة  ذبت  شركة  حل  تقرل 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 
 TRUE INTEGRATION AND
لأسدالها  مبلغ    CONSULTING
مقرها  وعنوبن  ملهم   199.999
36 زنقة ل ل و إيد ل زوال  بإلجتداعي 
- 29982 بلدبل بلب ضاء بملغرب نت جة 

ل : توق ف نشاط بلشركة.
زنقة   36 و حدم مقر بلتصف ة ب 
بلدبل   29982  - زوال  إيد ل  و  ل ل 

بلب ضاء بملغرب. 
و عين:

و  ح در  بلرح م   عبد  بلي د)ة) 
 1 ط   2 بلفرموس  إقامة  عنوبنه)ب) 
ش 1 بوالم طالب عين بلشق 29479 
)ة)  كدصفي  بملغرب  بلب ضاء  بلدبل 

للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 94 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

شتن 9 2929 تحت لقم 12)745.
347I

س-بطلس

AGRI.EX
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

س-بطلس
بلطابق بالول بلحي بالمبلي شالع 

بلطائف لقم 41 ، 23999، بني مالل 
بملغرب

AGRI.EX شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 3 

شالع ببو بلعالء  حي بألمل بلطابق 

بلثالث  - 23999 بني مالل بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1971(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   23

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

AGRI.  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.EX

غرض بلشركة بإيجاز : بالستغالل 

بلفالحي.
 3 لقم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلطابق  بألمل  حي  بلعالء   ببو  شالع 

بلثالث  - 23999 بني مالل بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : بلنبي  عبد  موش  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 499   : محدد  لش دي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي دة بربن سوالنج :  199 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د موش عبد بلنبي عنوبنه)ب) 
24 زنقة بحدد بالفريج تجزئة بلوالية 

بليوي�صي 19179 بلرااط بملغرب.

عنوبنه)ب)  محدد  لش دي  بلي د 
شالع   1 سكتول  بافون ا  زنقة   97

بلرااط   19179 بليوي�صي  بليرو 

بملغرب.

عنوبنه)ب)   سوالنج  بربن  بلي دة 
 1 سكتول  م   8 بافون القم  زنقة 

بليوي�صي 19179 بلرااط بملغرب.
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وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 
وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  محدد  لش دي  بلي د 
شالع بليرو   1 زنقة بافون ا سكتول 

بليوي�صي 19179 بلرااط بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة ببني مالل  بتاليخ 29 نون 9 

2929 تحت لقم 812.
348I

Safari

كونورما
شركة بملياهدة

مالءمة بلنظام بألسا�صي للشركة

Conorma
 Boulevard Président Félix

 Houphouët Boigny 24 ، 20000،
Casablanca Maroc

كونولما «شركة بملياهدة»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: 24, شالع 
بلرئيس ف ل كس هوفويت بوبنيي - - 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
«مالءمة بلنظام بألسا�صي للشركة»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

35175 بلدبلبلب ضاء .
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 26 يون و 2929
بألسا�صي  بلنظام  مالءمة  تقرل 
لقم  للشركة مع مقتض ات بلقانون: 
بملعدل و بملتدم للقانون لقم   20-19
95-17 بملتعلق بشركات بملياهدة ثم 

تعديل بلنظام بألسا�صي.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754281.
34(I

DAMO CONSULTING SARL

 B JULSAN
COMUNICACIONES

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تع ين ميي9 جديد للشركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 1° ETG N°18 54

 TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

   B JULSAN COMUNICACIONES

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع فاس 

77 بلعدالة م بلطابق بليابع لقم 17 

- 9999) طنجة  بملغرب .

تع ين ميي9 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.192977

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 95 أكتوار 2929 تم تع ين 

بلي د)ة)  للشركة  جديد  ميي9 

كرمون مو�صى كديي9 وح د

تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235784.

359I

س-بطلس

TERRE NEGOCE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

س-بطلس

بلطابق بالول بلحي بالمبلي شالع 

بلطائف لقم 41 ، 23999، بني مالل 

بملغرب

TERRE NEGOCE شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 3 

شالع ببو بلعالء  حي بألماللطابق 

بلثالث - 23999 بني مالل بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19717

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   23

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 TERRE : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.NEGOCE

منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
عقالي

تجزئة باللب�صي

ب ع باللب�صي بليكن ة.
 3 لقم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بألماللطابق  حي  بلعالء   ببو  شالع 

بلثالث - 23999 بني مالل بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 499   : بلنبي  عبد  موش  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 499   : محدد  لش دي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 199   : زغدوم  حدامي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي دة بربن سوالنج :  199 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د موش عبد بلنبي عنوبنه)ب) 
24 زنقة بحدد بالفريج تجزئة بلوالية 

بليوي�صي 19179 بلرااط بملغرب.

عنوبنه)ب)  محدد  لش دي  بلي د 
شالع   1 سكتول  بافون ا  زنقة   97

بلرااط   19179 بليوي�صي  بليرو 

بملغرب.

عنوبنه)ب)  زغدوم  حدامي  بلي د 

  4 لقم  حطين  زنقة  بلدولة  تجزئة 

9969) طنجة بملغرب.

عنوبنه)ب)  سوالنج  بربن  بلي دة 
 1 سكتول  م   8 بافون القم  زنقة 

بليوي�صي 19179 بلرااط بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  محدد  لش دي  بلي د 
شالع بليرو   1 زنقة بافون ا سكتول 

بليوي�صي 19179 بلرااط بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة ببني مالل  بتاليخ 29 نون 9 

2929 تحت لقم 813.

351I

كالفول بزنس

بالي دي صابل
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

كالفول بزنس

شالع محدد بلخامس زنقة موليتان ا 

بلطابق بلتاني، 52299، بلفوم 

بملغرب

بالي مي صابل شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي قصر 

بلحا�صي بألب ض مرزوكة - 52292 

مرزوكة بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.12543

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   2929 نون 9   95 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

تفويت بلي د )ة) لوس ل جوزيي  

بجتداع ة  حصة   499 ج ولج  ط 

499 حصة لفائدة  بلي د  من أصل 

ليي ان ب ي9  بوغديل ف ل ب      )ة) 

بتاليخ 95 نون 9 2929.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

بالبتدبئ ة بالرش دية  بتاليخ )1 نون 9 

2929 تحت لقم 341.

352I

AMJ MANAGEMENT

 ACHMI AJER AGENCY SARL

AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  باللمن  بقامة يامنة   2 بلطابق 

بالول لقم 39   طنجة ، 9999)، 

طنجة بملغرب

 ACHMI AJER AGENCY SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
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وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع  
باللمن بقامة يدنا 2   في بلطابق بألول 

لقم 39 ، طنجة - 9999) طنجة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19((3(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ACHMI AJER AGENCY SARL AU

وكالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالية .

شالع    : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
باللمن بقامة يدنا 2   في بلطابق بألول 
طنجة   (9999  - طنجة   ،  39 لقم 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 199   : هاجر  بلهاشمي  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي دة بلهاشمي هاجر  عنوبنه)ب) 

بملتوسط  بالب ض  بلبحر  شالع   14

57 طنجة  2 شقة  بقامة س ني طابق 

9999) طنجة  بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي دة بلهاشمي هاجر  عنوبنه)ب) 

بملتوسط  بالب ض  بلبحر  شالع   14

57 طنجة  2 شقة  بقامة س ني طابق 

9999) طنجة  بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 95)235.

353I

STATION SERVICE NEWLINE EL GARA

 STATION SERVICE
NEWLINE EL GARA

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

 STATION SERVICE NEWLINE EL
GARA

لويال بف شول طريق ماالباطا 
بلطابق بلعاشر لقم 196 ، 9999)، 

طنجة بملغرب
 STATION SERVICE NEWLINE
EL GARA شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لويال بوف 
شول طريق مالباطا بلطابق بلعاشر 

لقم 196 - 9999) طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19((33
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   91
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 
 STATION SERVICE NEWLINE EL

.GARA
محطة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلوقوم
للدحروقات  بالتقي ط  بلب ع 

بليائلة وبلغازية .
لويال   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلطابق  مالباطا  طريق  شول  بوف 
طنجة   (9999  -  196 لقم  بلعاشر 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 
ملهم، مقيم كالتالي:

59 حصة    : بلي د مكي بلعزوزي 
بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د عامل بلعزوزي :  59 حصة 
بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلعزوزي  مكي  بلي د 
طنجة بلبال ة تجزئة بلقرض لقم 22 

9999) طنجة بملغرب.
عنوبنه)ب)  بلعزوزي  عامل  بلي د 
طنجة بلبال ة تجزئة بلقرض لقم 22 

9999) طنجة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلعزوزي  مكي  بلي د 
طنجة بلبال ة تجزئة بلقرض لقم 22 

9999) طنجة بملغرب
عنوبنه)ب)  بلعزوزي  عامل  بلي د 
طنجة بلبال ة تجزئة بلقرض لقم 22 

9999) طنجة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 92)235.

354I

كافج د

L›ECOLE DE L›ETRE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

كافج د
86 زنقة 165 مجدوعة *ه* حي 
باللفة، 29229، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
L›ECOLE DE L›ETRE شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بقامة 
بملولد عدالة بو شقة 71 زنقة 

ببن كثي9 بملعاليف - 29194 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
47((81

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 يول وز   19

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.L’ECOLE DE L’ETRE

غرض بلشركة بإيجاز : باللشامبت 

بالمبلية.

بقامة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

ببن  زنقة   71 شقة  بو  عدالة  بملولد 

كثي9 بملعاليف - 29194 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د هشام منيب :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : بلغرااوي  لا عة  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  منيب  هشام  بلي د 

زنقة   71 بقامة بملولد عدالة بو شقة 

بلدبل   29194 بملعاليف  كثي9  ببن 

بلب ضاء بملغرب.

بلي دة لا عة بلغرااوي عنوبنه)ب) 

بقامة ن كيت هاوس ف ال لقم )3 مبل 

بوعزة 27223 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  منيب  هشام  بلي د 

زنقة   71 بقامة بملولد عدالة بو شقة 

بلدبل   29194 بملعاليف  كثي9  ببن 

بلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754211.

355I
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LEADER FINANCE

SRESI
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE APPT  N° 2

 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SRESI  شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل 

ماووت بوليكة تحناوت مربكش - 

49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198457

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

. SRESI : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

بألعدال    : غرض بلشركة بإيجاز 

بلكهراائ ة و ترك ب مك فات بلهوء.

موبل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 - مربكش  تحناوت  بوليكة  ماووت 

49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د  الد لمضان :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : لمضان  لحين  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  لمضان  بلي د  الد 

موبل ماووت بوليكة تحناوت مربكش 

49999 مربكش بملغرب.

بلي د لحين لمضان عنوبنه)ب) 
موبل ماووت بوليكة تحناوت مربكش 

49999 مربكش بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  لمضان  بلي د  الد 
موبل ماووت بوليكة تحناوت مربكش 

49999 مربكش بملغرب
بلي د لحين لمضان عنوبنه)ب) 
موبل ماووت بوليكة تحناوت مربكش 

49999 مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117528.
356I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 LOCATION AIT BRIK SARL
AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  LOCATION AIT BRIK SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 17 
زنقة بملرببطين بلفوم بلربش دية  - 

52299 بلفوم بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
14327

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   98
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. LOCATION AIT BRIK SARL AU

كربء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلي البت بدون سائق .

 17 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 - بلربش دية   بلفوم  بملرببطين  زنقة 

52299 بلفوم بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

100.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د عدر بيت ببريك  عنوبنه)ب) 
جديدة  تالكة   59 زنقة   12 لقم 

بلربش دية  52999 بلرش دية بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د عدر بيت ببريك  عنوبنه)ب) 
جديدة  تالكة   59 زنقة   12 لقم 

بلربش دية  52999 بلرش دية بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

تحت   - بتاليخ  بالبتدبئ ة بالرش دية  

لقم -.
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STE ANGLE DE GESTION SARL

SCRAB FISH
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شالع أحدد بلحريزي تجزئة 

بلتديداني لقم 6 بقامة باليس- أ 

تطوبن ، 3999)، تطوبن بملغرب

SCRAB FISH شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

أحدد حريزي تجزئة بلتديداني  لقم 

6 شقة أ - 3999) تطوبن بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

28951

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   12

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 SCRAB : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.FISH

ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بليدك بلطازج وبملجدد.

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

أحدد حريزي تجزئة بلتديداني  لقم 

6 شقة أ - 3999) تطوبن بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : لقرع  بالله  عبد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د صديق بلشلح :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د عبد بالله لقرع عنوبنه)ب) 

  12 حي بليالم شالع ببن زيدون لقم 

3299) بملض ق بملغرب.

عنوبنه)ب)  بلشلح  صديق  بلي د 

حي فم بلعل ق شالع ببن لشد مدر 5 

لقم 11 3299) بملض ق بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د عبد بالله لقرع عنوبنه)ب) 

  12 حي بليالم شالع ببن زيدون لقم 

3299) بملض ق بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 29/)46.

358I
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UNIVERS COMPTA SARL AU

PALMARES K.R.F
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

حل شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة 7،عدالة 16، زنقة أ، شالع 

بلجيش بمللكي م.ج ، 59999، 

مكناس بملغرب

PALMARES K.R.F شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي 

بملربمي، زنقة 4، لقم 7 - 51999  

بلحاجب  بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.49661

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

بملؤلخ في 12 أكتوار 2929 تقرل حل 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

  PALMARES K.R.F بلشريك بلوح د 

ملهم   100.000,00 لأسدالها  مبلغ 

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بملربمي، 
بلحاجب     51999  -  7 لقم   ،4 زنقة 

بملغرب نت جة ل : - بملنافية.

تجزئة  و حدم مقر بلتصف ة ب  

م 9وكة، قطعة لقم 134،  - 51999  

بلحاجب بملغرب. 

و عين:

و  ببرااش  بلتجاني    بلي د)ة) 
لقم   ،4 زنقة  حي بملربمي،  عنوبنه)ب) 

7 51999  بلحاجب  بملغرب كدصفي 

)ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 618.

35(I

 CABINET D EXPERTISE ET DE CONSULTING

SAMMOUDI

شركة الخبرة واالستشارات 

صمودي
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 CABINET D EXPERTISE ET DE

CONSULTING SAMMOUDI

 BUREAU 22 IMM

 CHICHAOUA GAZ 2° ETAGE

 QI SIDI GHANEM ، 40000،

MARRAKECH MAROC

شركة بلخ 9ة وبالستشالبت صدومي  

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي مكتب 
لقم 22 عدالة شيشاوة غاز بلطابق 

بلثاني بلحي بلصناعي س دي غانم  - 

49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

66491

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2914 مجن 9   15

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

شركة   : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

بلخ 9ة وبالستشالبت صدومي .

في  :   9ة  بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملعدبت  لجد ع  بلعامة  بمل كان كا 

بلثابتة أو بملتحركة.

مكتب   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
عدالة شيشاوة غاز بلطابق   22 لقم 

 - بلثاني بلحي بلصناعي س دي غانم  

49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

بملصطفى  صدومي  بلي د 
ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بملصطفى  صدومي  بلي د 
عدالة   22 لقم  مكتب  عنوبنه)ب) 
بلحي  بلثاني  بلطابق  غاز  شيشاوة 
 49999 غانم   س دي  بلصناعي 

مربكش بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بملصطفى  صدومي  بلي د 
عدالة   22 لقم  مكتب  عنوبنه)ب) 
بلحي  بلثاني  بلطابق  غاز  شيشاوة 
 49999 غانم   س دي  بلصناعي 

مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
مجن 9   14 بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2914 تحت لقم 66491.
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SOCIETE CHAD PALM
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
SOCIETE CHAD PALM شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي قصر 
بومنيب وبم بلنعام بومنيب  - 52999 

بلرش دية بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
14321

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SOCIETE CHAD PALM
مقاول   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

فالحي .

قصر   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بومنيب وبم بلنعام بومنيب  - 52999 

بلرش دية بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

100.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلي د محدد بلشاملي  

بومنيب  بمليي9ة  حي   17 بلزنقة 

بلربش دية  52999 بلرش دية بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلي د محدد بلشاملي  

بومنيب  بمليي9ة  حي   17 بلزنقة 

بلربش دية  52999 بلرش دية بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

تحت   - بتاليخ  بالبتدبئ ة بالرش دية  

لقم -.
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ste sabah info

STE RAH TYSYR
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

ste sabah info

 n08 bnechlikha benguerir ،

43150، benguerir maroc

STE RAH TYSYR شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
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وعنوبن مقرها بإلجتداعي بملنطقة 
بلصناع ة 56 س دي بوعثدان ببن 

جرير 43159 ببن جرير بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(17

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تم   2929 أكتوار   15 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
 59.999» أي من  ملهم»   799.999«
عن  ملهم»   759.999» إلى  ملهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بابن جرير  بتاليخ 17 نون 9 

2929 تحت لقم 8)1.

362I

مكتب معيشة للحيابات و بألستشالبت بلجبائ ة

R.Y.A TRANSPORT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحيابات و 
بألستشالبت بلجبائ ة

حي بليالم بلوك E  لقم 22 -- س دي 
سل دان ، 14299، س دي سل دان 

بملغرب
R.Y.A TRANSPORT شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي 

بلصناعي لقم 41 - 14199 س دي 
قاسم بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
2868(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   13
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 R.Y.A  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.TRANSPORT

نقل   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلعدال.

حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
س دي   14199  -  41 لقم  بلصناعي 

قاسم بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 599   : بلغدالي  يوسف  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 599   : بلحوزي  محدد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د يوسف بلغدالي عنوبنه)ب) 
بن  بوالم  بزغال  صابر  س دي  موبل 
سل دان  س دي   14299 حدامي 

بملغرب.
بلي د محدد بلحوزي  عنوبنه)ب) 
س دي   14299  31 لفم  بكدبل  حي 

سل دان بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د يوسف بلغدالي عنوبنه)ب) 
بن  بوالم  بزغال  صابر  س دي  موبل 
سل دان  س دي   14299 حدامي 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالبتدبئ ة بي دي قاسم  

نون 9 2929 تحت لقم -.
363I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE JAZOSFUTURE SARL
.A.U

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شالع محدد بلخامس لقم 93 

بلطابق بلثاني  ن فرة ، 54999، 
 ن فرة بملغرب

  .STE JAZOSFUTURE SARL A.U
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

موالي عبد هللا لقم 69  ن فرة - 

54999  ن فرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

3557

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   23

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. .JAZOSFUTURE SARL A.U

بالعدال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملختلفة وا ع بملالبس بلرياض ة.

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 - 69  ن فرة  لقم  هللا  عبد  موالي 

54999  ن فرة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د سع د وبلقايد  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلي د سع د وبلقايد  
م تشفيان  حي   13( لقم   12 زنقة 

 ن فرة 54999  ن فرة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلي د سع د وبلقايد  
م تشفيان  حي   13( لقم   12 زنقة 

 ن فرة 54999  ن فرة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   19 بتاليخ  بالبتدبئ ة بخن فرة  

2929 تحت لقم ))2.

364I

LEADER FINANCE

COOK SOMARK
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE APPT  N° 2

 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

COOK SOMARK  شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلطابق 

بألول لقم 2 عدالة 529 بملنال 3 

عدل ة بلشرف مربكش - 49999 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198437

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 COOK : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

. SOMARK

ـ  مقهى   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مطعم.

بلطابق   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 3 بملنال   529 عدالة   2 لقم  بألول 

 49999  - مربكش  بلشرف  عدل ة 

مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : هروبك  نهى  بلي دة  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
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وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  هروبك  نهى  بلي دة  

شالع مالي   194 لقم   1 بلرويضات 

مربكش   49999 مربكش   هللا  عبد 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  هروبك  نهى  بلي دة  

شالع مالي   194 لقم   1 بلرويضات 

مربكش   49999 مربكش   هللا  عبد 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117518.

365I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE LMB GROUP TRAVAUX

SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

بستدلبك  طٍإ

بستدلبك  طٍإ وقع بالجريدة 

بلرسد ة

FUDICAIRE ISMAILI

حي بلتقم بلوك 2 لقم 97 بليدالة ، 

ES-SMARA MAROC ،72999

 STE LMB GROUP TRAVAUX

SARL AU شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

 وعنوبن مقرها بإلجتداعي 11 يناير 

بلرقم 63 بليدالة - 72999 بليدالة 

بملغرب.

بالجريدة  وقع  إستدلبك  طٍإ   

 12 بتاليخ   5624 عدم  بلرسد ة 

غشت 2929.

لأس مال بلشركة هو   : بدال من 

2.999.999 ملهم  بدال من 199.999

يقرأ : 2.999.999 ملهم

بلباقي بدون تغ ي9.

366I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

URBAN-X
إعالن متعدم بلقربلبت

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
URBAN-X «شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: 58 شالع 

محدد صدقي ، شالع بلزلبوي ، 
بلطابق بألول ، بلدبل بلب ضاء ، 

بملدلكة بملغرا ة - - بلدبل بلب ضاء 
بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.343523
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 23 أكتوار 2929
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
من  أسامة  تركي  بلي د  بستقالة 

مهامه كددير.
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
بملديرة   وفاء  بملعا�صي  بلي دة  تع ين 
بلوح دة وبلتعديل بملقابل للدامة 13 

من بلنظام بألسا�صي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
بند لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

بلشكل ات وبليلطات
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 23 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 6)7545.
367I

office notarial

 LA COMPAGNIE
IMMOBILIERE DE LA CITE

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تع ين ميي9 جديد للشركة

office notarial
 angle Bd zerktouni et la
 corniche marina center

 casablanca، 20000، casablanca

maroc

 La COMPAGNIE IMMOBILIERE

DE LA CITE  شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلدبل 

بلب ضاء ،71 شالع بلجيش بمللكي - 

29999 بلدبل بلب صاء بملغرب.

تع ين ميي9 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.28719

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

بملؤلخ في 26 أكتوار 2929 تم تع ين 

ميي9 جديد للشركة بلي د)ة)  زهي9 

محدد كريم بنيع د  و سدي9  باعلي 

كديي9 آ ر

تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 29 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754571.

368I

بألستاذ علي بلشريف بلعلمي -موثق-

MAXI GRAIN

إعالن متعدم بلقربلبت

بألستاذ علي بلشريف بلعلمي -موثق-

إقامة ياسدين، بلعدالة ب زبوية 

شالع محدد بلخامس و شالع بلجيش 

بمللكي، بلطابق بألول، بلجديدة. ، 

24999، بلجديدة بملغرب

MAXI GRAIN «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة»

 El Jadida, :وعنوبن مقرها بالجتداعي

 Zone Industrielle, Lot 46 -

.24000 El Jadida Maroc

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.325(

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 19 نون 9 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

لأسدال  في  بلزيامة  بلشركاء  قرل 

بلشركة بدا قدله  )10.000.000,00 

 7.000.000,00( من  لرفعه  ملهم) 

ملهم   17.000.000,00 إلى   ملهم) 

 199.999 إصدبل  و  بإنشاء  ذلك  و 

ملهم   199 فئة  من  جديدة  حصة 

و  نقدب  لتكتتب  بلوبحدة,  للحصة 

تدفع 4.000.000,00 من مبلغها 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

بلشركة  لفائدة  تدت  بلتي  بلدفعات 

سعقوبي  عدر  بلي د  كالتالي  هي 

 8.500.000،00.......... سوسان 

سعقوبي  محدد  بلي د  ملهم, 

 4.250.000،00............. سوسان 

بلعل مشيش  بس ة  بلي دة  ملهم, 

 , ملهم  مي..............4.250.000،00 

مجدوع 17.000.000،00 ملهم   

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

في  محدمب  بلشركة  لأسدال  أصبح 

إلى  مقيدا  ملهم   17.000.000،00

ملهم   199 نصيب بق دة   179.999

للوبحد، و مرقدة من 1 إلى 179.999 

كالتالي:  بلشركاء  على  موزعة  و 

بلي د عدر سعقوبي سوسان............. 

محدد  بلي د  نصيب،   85.999

 42.599....... سوسان  سعقوبي 

نصيب، بلي دة بس ة مشيش بلعلمي 

 179.999 مجدوع  نصيب،   42.599

نصيب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالجديدة  بتاليخ )1 نون 9 

2929 تحت لقم 25627.

36(I

Ste AQUA SALZARO SARL

 STE ABEL EL BOUHALI
SERVICES SARL

شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
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حي محدد بن عبدهللا زنقة بملحددية 

لقم 94 بليدالة، 72999، بليدالة 

بملغرب

 Ste Abel El Bouhali Services Sarl

شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

بلحين بلثاني لقم 94  بليدالة 

72999 بليدالة بملغرب 

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

29(5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   93

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 Ste  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.Abel El Bouhali Services Sarl

و  بلبناء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

أشغال مختلفة.

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بليدالة    94 لقم  بلثاني  بلحين 

72999 بليدالة بملغرب .

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي دة بحديدو نع دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي دة بحديدو نع دة عنوبنه)ب) 

 72999  1( زنقة علي ولد م الة لقم 

بليدالة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي دة بحديدو نع دة عنوبنه)ب) 

 72999  1( زنقة علي ولد م الة لقم 

بليدالة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

)1 نون 9  بالبتدبئ ة باليدالة  بتاليخ 

2929 تحت لقم 178/2929.

379I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

DECAT LOGISTICS
إعالن متعدم بلقربلبت

 DICKSSON BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23

 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc

DECAT LOGISTICS «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 41 شالع 

محدد صدقي  - - بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.292243

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 12 نون 9 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

سهم   29.999 تحويل  على  بملوبفقة 

من قبل بلي د ش خ أحدد إلى بلي د 

أبوبألشبال عبد هللا وبلي دة سب تي 

كريدة.

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

ش خ  للي د  بملدير  تفويض  بنتهاء 

بحدد.

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

هللا  عبد  أبوبألشبال  بلي د  تع ين 

.
ً
 جديدب

ً
مديرب

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بملعدل  بألسا�صي  بلنظام  بعتدام 

للشركة.

بند لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 

بلشكل ات وبلصالح ات

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 12 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم )75464.

371I

بألستاذ علي بلشريف بلعلمي -موثق-

LES MOULINS LAHLAL
إعالن متعدم بلقربلبت

بألستاذ علي بلشريف بلعلمي -موثق-

إقامة ياسدين، بلعدالة ب زبوية 

شالع محدد بلخامس و شالع بلجيش 

بمللكي، بلطابق بألول، بلجديدة. ، 

24999، بلجديدة بملغرب

LES MOULINS LAHLAL «شركة  

بملياهدة»

 EL :وعنوبن مقرها بالجتداعي

 zone 46-45-JADIDA lot 44

 industrielle - 24000 El jadida

بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.2297

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 28 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بدقت�صى محضر بلجدع بلعام بلعامي 

بلشريف  علي  بالستاذ  تلقاه  بلذي 

 24 بتاليخ  بالجديدة  موثق  بلعلمي، 

ميي9ين  تع ين   تم   ،2929 بكتوار 

جدم ملدة 6 سنوبت

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بالمبلي  بملجلس  محضر  بدقت�صى 

بلشريف  علي  بالستاذ  تلقاه  بلذي 

 26 بتاليخ  بالجديدة  موثق  بلعلمي، 

بكتوار 2929، تم تع ين بلي د عدر 

مجلس  كرئيس  سوسان  سعقوبي 

بإلمبلة، 

على  ينص  بلذي   :3 لقم  قربل 

مايلي: بدقت�صى محضر بلجدع بلعام 

علي  بالستاذ  تلقاه  بلذي  بالستثنائي 

بالجديدة  موثق  بلعلمي،  بلشريف 

تقرل   ،2929 بكتوار   27  بتاليخ 

بلشركة  لأسدال  في  بلزيامة  يلي:  ما 

ملهم لنقله   10.000.000،00 بدبلغ 

إلى  ملهم   18.000.000،00 من 

طريق  عن  ملهم   28.000.000،00

 199 ذبت  سهم   199.999 بصدبل 

ملهم كق دة لليهم بلوبحد، تكتتب 

عند  كل ا  ق دتها  تدفع  و  بالتكافؤ 

بالكتتاب عن طريق بلدفع نقدب و أو 

عن طريق مقاصة  بلديون بلثابتة  و 

بليائلة  و بمليتوجبة على بلشركة.

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بدقت�صى بلتصريح باالكتتاب و بلدفع 

بلشريف  علي  بالستاذ  تلقاه  بلذي 

بتاليخ  بالجديدة  موثق  بلعلمي، 

بأن  تصريح  تم   ،2929 بكتوار   27

بكتتبت  قد  جديد  سهم   199.999

مفع  قد  مكتتب  كل  أن  و  بكاملها 

بالسهم  مبلغ  مجدوع  سياوي  مبلغا 

مع  بملقاصة  طريق  عن  بكتتبها  بلتي 

ميون ثابتة و سائلة و ميتوجبة على 

بلشركة.

على  ينص  بلذي   :5 لقم  قربل 

مايلي: بدقت�صى محضر بلجدع بلعام 

علي  بالستاذ  تلقاه  بلذي  بالستثنائي 

بالجديدة  موثق  بلعلمي،  بلشريف 

قد   ،2929 بكتوار   28 بتاليخ 

وبالعت9بف  مربقبة  يلي:   ما  لى  عدل 

و  باالكتتاب  بلتصريح  بصحة 

بلرأسدال  في  بالزيامة  بملتعلق  بلدفع 

إلى  ملهم   18.000.000،00 من 

أعاله.  بلوبلمة    28.000.000،00

في  للزيامة  بلنهائي  بلتحق ق  معاينة 

 28.000.000،00 بلى  بلرأسدال 

ملهم.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
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بند لقم 8: بلذي ينص على مايلي:  
أصبح لأسدال بلشركة محدمب في99، 
 289.999 مقيدا إلى    28.999.999
و  للوبحد،  ملهم  بق دة199  سهم 
و موزعة   289.999 إلى   1 مرقدة من 
محدد  كالتالي:بلي د  بلشركاء  على 
 28.999....... سوسان  سعقوبي 
بلي دة بس ة مشيش بلعلمي  سهم، 
نامية  بلي دة  سهم،   28.999
سهم،  سعقوبي سوسان......28.999  
بلي د عدر سعقوبي سوسان............. 
مامون  بلي د  سهم،    149.999
سوسان.....28.999  سعقوبي 
سعقوبي  سل دة  بلي دة  سهم 

سوسان28.999 سهم.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالجديدة  بتاليخ )1 نون 9 

2929 تحت لقم )2562.
372I

YG ET ASSOCIES

 CINEPRO DISTRIBUTION
MAROC

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

حل شركة

YG ET ASSOCIES
165 شالع عبد بملومن 

بلعدالة B بلطابق 3 ، 29999، 
CASABLANCA MAROC

 CINEPRO DISTRIBUTION
MAROC شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 
طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 7 بقامة 
لبمي زنقة سبتة بلطابق 2 مكتب 
لقم 8 - 29999 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.41265(

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تقرل   2929 أكتوار   12 في  بملؤلخ 
ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 
 CINEPRO بلوح د  بلشريك  ذبت 
مبلغ    DISTRIBUTION MAROC

وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 
لبمي  بقامة   7 بإلجتداعي  مقرها 
 -  8 2 مكتب لقم  زنقة سبتة بلطابق 
بملغرب نت جة  بلدبلبلب ضاء   29999

ل : وقف بلنشاط.
بقامة   7 و حدم مقر بلتصف ة ب 
لبمي زنقة سبتة بلطابق 2 مكتب لقم 

8  - 29999 بلدبلبلب ضاء بملغرب. 
و عين:

و  بنجلون  ماج د   بلي د)ة) 
3 زنقة كالولين كال فولن ا   عنوبنه)ب) 
بملغرب  بلدبلبلب ضاء   29159

كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754277.
373I

STE FORAGE AITCHAIB

STE FORAGE AITCHAIB
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

STE FORAGE AITCHAIB
حي أكامير ،بني بوع اش ، 32959، 

بلحي دة بملغرب
STE FORAGE AITCHAIB شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بكامير 
,بني بوع اش حي بكامير ,بني بوع اش 

32959 بلحي دة بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي -.
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
بملؤلخ في 28 أكتوار 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
,بني بوع اش حي بكامير  «حي بكامير 
بلحي دة   32959 بوع اش  ,بني 
بملغرب» إلى «حي بكامير ,بني بوع اش 
حي   (64: بل 9يدي  بلصندوق  ,لقم 
,لقم بلصندوق  ,بني بوع اش  بكامير 

بلحي دة    32999  (64: بل 9يدي 

بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالحي دة  بتاليخ )1 نون 9 

2929 تحت لقم 548.

374I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

SILVER HOUSE

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

حل شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

SILVER HOUSE شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي قطعة 

259، بقامة حدبئق بلبدسع طريق 

عين بلشقف - 39999 فاس .

حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.35797

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

بملؤلخ في 98 أكتوار 2929 تقرل حل 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

  SILVER HOUSE بلوح د  بلشريك 

مبلغ لأسدالها 19.999 ملهم وعنوبن 

259، بقامة  مقرها بإلجتداعي قطعة 

بلشقف  عين  طريق  بلبدسع  حدبئق 

عدم   : ل  نت جة  ب  فاس   39999  -

بستئناف نشاط بلشركة.

قطعة  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

طريق  بلبدسع  حدبئق  بقامة   ،259

39999 فاس بملدلكة  عين بلشقف - 

بملغرا ة. 

و عين:

بلهزبز  بملهدي   محدد  بلي د)ة) 

بلفري�صي  سالم  زنقة   5 عنوبنه)ب)  و 

بملدلكة  فاس   39999 بولمىنة 

بملغرا ة كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3291.

375I

STE FORAGE AITCHAIB

STE FORAGE AITCHAIB

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

لفع لأسدال بلشركة

STE FORAGE AITCHAIB

حي أكامير ،بني بوع اش ، 32959، 

بلحي دة بملغرب

STE FORAGE AITCHAIB شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بكامير 

,بني بوع اش حي بكامير ,بني بوع اش 

32959 بلحي دة بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي -.

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تم   2929 أكتوار   28 في  بملؤلخ 

قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 

 19.999» أي من  ملهم»   4(9.999«

عن  ملهم»   599.999» إلى  ملهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالحي دة  بتاليخ )1 نون 9 

2929 تحت لقم 548.

376I
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PREMIUM FINANCE

 SOCIETE AGRICOLE

 MAROCAINE DE LA

PROPRIETE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE AGRICOLE

 MAROCAINE DE LA PROPRIETE

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم )8 

شالع بلتقدم بلحي بالمبلي بيت بولير 

بلحوز  - 42959 بيت بولير بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198371

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   28

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 SOCIETE AGRICOLE  :

.MAROCAINE DE LA PROPRIETE

بشغال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

فالح ة متنوعة

بلدلبسة  تدبي9 بستثدال  دمات   
وبلتنف ذ وترك ب معدبت بلري

تاجر

لألحدبث  بلتشغ ل ة  بإلمبلة   

و دمات بالتصاالت.

 8( لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

شالع بلتقدم بلحي بالمبلي بيت بولير 

بلحوز  - 42959 بيت بولير بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بل 9بو�صي  بملج د  عبد  بلي د 

ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بل 9بو�صي  بملج د  عبد  بلي د 

بولير  بيت  بالمبلي  بلحي  عنوبنه)ب) 

42959 بيت بولير بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د لش د لحي وي عنوبنه)ب) 

 49999 موبل بلعزة بليويهلة سعامة 

مربكش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117444.

377I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

PARA TRIOMPHE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

PARA TRIOMPHE شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 119، 

تجزئة بسداء، متجر لقم 1، طريق 

عين بلشقف - 39999 فاس بملدلكة 

بملغرا ة

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.43263

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 12 أكتوار 2929 تقرل حل 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

  PARA TRIOMPHE بلشريك بلوح د

مبلغ لأسدالها 59.999 ملهم وعنوبن 

تجزئة   ،119 لقم  بإلجتداعي  مقرها 

عين  طريق   ،1 لقم  متجر  بسداء، 

بملدلكة  فاس   39999  - بلشقف 

بستئناف  عدم   : ل  نت جة  بملغرا ة 

نشاط بلشركة.

و حدم مقر بلتصف ة ب لقم 119، 

طريق   ،1 لقم  متجر  بسداء،  تجزئة 

39999 فاس بملدلكة  عين بلشقف - 

بملغرا ة. 

و عين:

و  بناني  بلرطل  مريم   بلي د)ة) 
عنوبنه)ب) لقم 31 زنقة بلعابد بلفا�صي 

 39999 شالع ببن بلخط ب بولمانة 

)ة)  كدصفي  بملغرا ة  بملدلكة  فاس 

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 7)31.

378I

PREMIUM FINANCE

 NEW COMPANY OF
BUILDING

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 NEW COMPANY OF BUILDING

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بيكومبل 

بيت بولير بلحوز - 42959 بيت بولير 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1983(7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   1(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 NEW  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.COMPANY OF BUILDING

بشغال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة بو بلبناء

 تاجر موبم بلبناء بالتقي ط

 نقل بلبضائع لحياب بلغي9

 تاجر.

حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 42959  - بلحوز  بولير  بيت  بيكومبل 

بيت بولير بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلصنهاجي  بالله  عبد  بلي د 

ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلصنهاجي  بالله  عبد  بلي د 

 153 تجزئة بلزيتون لقم   عنوبنه)ب)  

بيت بولير   42959 بيت بولير بلحوز 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
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بلصنهاجي  بالله  عبد  بلي د 

 153 تجزئة بلزيتون لقم   عنوبنه)ب)  

بيت بولير   42959 بيت بولير بلحوز 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117457.

37(I

 بشرف مكتب : بملحاسبة و ملبسة بملشاليع  لالستاذ 

 call Management technologie et بسل داني

services

 STE TRANSPORT CHABIBA

SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

بشرف مكتب : بملحاسبة و ملبسة 

 call بملشاليع  لالستاذ بسل داني

 Management technologie et

services

لقم 18 بلطابق بالول و بلثاني  زنقة 

موليتان ا بلوبم بالحدر بلرش دية ص 

- ب : 89، 52999، بلرش دية بملغرب  

- عــــــلـــــى بجـــــــربءبت

 STE TRANSPORT CHABIBA

SARL AU  شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 69 

تجزئة بلعدالة بلرش دية - 52999 

بلرش دية بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

14395

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   15

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 
 TRANSPORT CHABIBA SARL

. AU
نقل   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع لآل رين..
 69 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 
 52999  - بلرش دية  بلعدالة  تجزئة 

بلرش دية بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

1.699.999 ملهم، مقيم كالتالي:
 199   : بلقاللي   جل لة  بلي دة 
حصة بق دة 16.999 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بلي دة جل لة بلقاللي  
بلرش دية  بلعدالة  تجزئة   69 لقم 

52999 بلرش دية  بملغرب .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلي دة جل لة بلقاللي  
بلرش دية   بلعدالة  تجزئة   69 لقم 

52999 بلرش دية بملغرب 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالرش دية  بتاليخ 11 نون 9 

2929 تحت لقم 412.
389I
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CASABLANCA MAROC

FAMIY شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 
)1 بملنطقة بلصناع ة بي9 بلربمي 

بلقن طرة - - بلقن طرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

57293

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   95

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

.FAMIY : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

.HOLDING FINANCIER

تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلربمي  بي9  بلصناع ة  بملنطقة   1(

بلقن طرة - - بلقن طرة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 199   : بلي د محدد  الد بنيس 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د عدنان بنيس :  225 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 225   : بنيس  ياسدين  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي دة إناس بنيس :  225 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د مامون بنيس :  225 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بنيس  محدد  الد  بلي د 
عنوبنه)ب) 15 زنقة ببن بلبنا بلقن طرة 

- بلقن طرة بملغرب.

عنوبنه)ب)  بنيس  عدنان  بلي د 

 - حي بليالم بالقن طرة   4 ف ال لقم 

بلقن طرة بملغرب.

بلي دة ياسدين بنيس عنوبنه)ب) 
 - بلقن طرة  بلبنا  ببن  زنقة   15

بلقن طرة بملغرب.

بلي دة إناس بنيس عنوبنه)ب) )2  
زبوية زنقة محدد بلقري وبنول شقة 4 

بالقن طرة - بلقن طرة بملغرب.

عنوبنه)ب)  بنيس  مامون  بلي د 

 - حي بليالم بالقن طرة   4 ف ال لقم 

بلقن طرة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بنيس  عدنان  بلي د 

 - حي بليالم بالقن طرة   4 ف ال لقم 

بلقن طرة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالقن طرة  بتاليخ 17 نون 9 

2929 تحت لقم 3)899.

381I

AFRA NEGOCE SARL

AFRA NEGOCE SARL

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لفع لأسدال بلشركة

AFRA NEGOCE SARL

 ZONE INDUSTRIELLE SIDI

 GHANEM N°37 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

AFRA NEGOCE SARL شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

 ZONE وعنوبن مقرها بإلجتداعي

 INDUSTRIELLE SIDI GHANEM

 N°37 MARRAKECH - 40000

.MARRAKECH MAROC

لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.6(377

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم   2929 يون و   26 في  بملؤلخ 

قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 

 19.999» أي من  ملهم»   ((9.999«

عن  ملهم»   1.999.999» إلى  ملهم» 

إمماج بحت اطي أو ألااح أو    : طريق 

عالوبت إصدبل في لأس بملال.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

يول وز   14 بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 114157.

382I
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 EMERGENT INVESTMENT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 
)1 بملنطاقة بلصناع ة بي9 بلربمي 
بلقن طرة - - تجزئة )1 بملنطقة 
بلصناع ة بي9 بلربمي بلقن طرة -
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

57291
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   9(
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.EMERGENT INVESTMENT
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

.HOLDING FINANCIER
تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلربمي  بي9  بلصناع ة  بملنطاقة   1(
بملنطقة   1( تجزئة   -  - بلقن طرة 

بلصناع ة بي9 بلربمي بلقن طرة -.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د يونس بنيس :  299 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
299 حصة    : بلي دة كوثر عبام 

بق دة 199 ملهم للحصة .
 299   : بنيس  عبدبلقدل  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
299 حصة    : بلي دة هناء بنيس 

بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د إل اس بنيس :  299 حصة 
بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بنيس  يونس  بلي د 
 - 713 بي9 لبمي شرق بلقن طرة    لقم 

بلقن طرة   بملغرب.
عنوبنه)ب)  عبام  كوثر  بلي دة 
 - 713 بي9 لبمي شرق بلقن طرة    لقم 

بلقن طرة   بملغرب.
بلي د عبدبلقدل بنيس عنوبنه)ب) 
 - 713 بي9 لبمي شرق بلقن طرة    لقم 

بلقن طرة   بملغرب.
عنوبنه)ب)  بنيس  هناء  بلي دة 
لص ف لجول يت شقة 3.2.8 13992 

مالس ل ا - مالس ل ا فرنيا.
عنوبنه)ب)  بنيس  إل اس  بلي د 
 - 713 بي9 لبمي شرق بلقن طرة    لقم 

بلقن طرة   بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بنيس  يونس  بلي د 
 - 713 بي9 لبمي شرق بلقن طرة    لقم 

بلقن طرة  بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالقن طرة  بتاليخ 17 نون 9 

2929 تحت لقم 2)899.
383I

FIDERSER

STE AGRO TIGLMAMINE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

STE AGRO TIGLMAMINE شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بقامة ومبم 
جهان شالع بئ9 بنزلبن بلشقة 2  - 

14299 س دي سل دان بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2(83

 9( عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 أكتوار 
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.AGRO TIGLMAMINE
مشغل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بملنتجات  بستغالل   + مزلعة  
بلغذبئ ة  وبملنتجات  بلزلبع ة 

بلزلبع ة.
بقامة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلشقة  بنزلبن  بئ9  ومبم جهان شالع 

2  - 14299 س دي سل دان بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 259   : محدد  بمغالج  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 259   : بمليس  بلقطي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
حصة   599   : علي  لحلو  بلي د 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  محدد  بمغالج  بلي د 
 14299 بلغازي  بوالم  ملهند  تجزئة 

س دي سل دان بملغرب.
عنوبنه)ب)  بمليس  بلقطي  بلي د 
14299 س دي سل دان  موبل لغاللة  

بملغرب.
بلي د لحلو علي عنوبنه)ب) تجزئة 
 29429 كل فولن ا   1 لقم  كريكش 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د لحلو علي عنوبنه)ب) تجزئة 
 29429 كل فولن ا   1 لقم  كريكش 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
عنوبنه)ب)  بمليس  بلقطي  بلي د 
14299 س دي سل دان  موبل لغاللة  

بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بي دي سل دان  بتاليخ )1 

نون 9 2929 تحت لقم 242/2929.

384I
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RASSIDI شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 

)1 بملنطقة بلصناع ة بي9 بلربمي 

بلقن طرة - - بلقن طرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

571((

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   98

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.RASSIDI

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

.HOLDING FINANCIER

تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلربمي  بي9  بلصناع ة  بملنطقة   1(

بلقن طرة - - بلقن طرة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د  ياسين بنيس :  299 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
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 299   : سل دان  بثينة  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د محدد بنيس :  159 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

حصة   159   : بلي د عدر بنيس 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 159   : بنيس  إسداع ل  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي دة سلدة بنيس :  159 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د  ياسين بنيس عنوبنه)ب) )2 

زنقة محدد بلقري إقامة بيدة لقم 4 

بلقن طرة - بلقن طرة بملغرب.

بلي دة بثينة سل دان عنوبنه)ب) 

3 حي بليالم فال فلولي بلقن طرة - 

بلقن طرة بملغرب.

بلي د محدد بنيس عنوبنه)ب) )2 

زنقة محدد بلقري إقامة بيدة لقم 4 

بلقن طرة - بلقن طرة بملغرب.

 3 عنوبنه)ب)  بنيس  عدر  بلي د 

 - بلقن طرة  فلولي  فال  بليالم  حي 

بلقن طرة بملغرب.

بلي د إسداع ل بنيس عنوبنه)ب) 

زنقة محدد بلقري إقامة بيدة   2(

لقم 4 بلقن طرة - بلقن طرة بملغرب.

بلي دة سلدة بنيس عنوبنه)ب) )2 

زنقة محدد بلقري إقامة بيدة لقم 4 

بلقن طرة - بلقن طرة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د  ياسين بنيس عنوبنه)ب) )2 

زنقة محدد بلقري إقامة بيدة لقم 4 

بلقن طرة - بلقن طرة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالقن طرة  بتاليخ 17 نون 9 

2929 تحت لقم 1)899.

385I

مكتب بملحاسبة

 STE AGRICOLE DATTE  ET
TRAVAUX DE SUD SADETS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

مكتب بملحاسبة
5 زنقة عبد بملومن بن علي ، 
52999، بلرش دية بملغرب

 STE AGRICOLE DATTE  ET**
 TRAVAUX DE SUD** SADETS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 
)9 زنقة بلقنامسة - 529999  

بلرش دية بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
14325

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   94
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE** : بإلقتضاء بدختصر تيد تها 
 AGRICOLE DATTE  ET TRAVAUX

.DE SUD** SADETS
غرض بلشركة بإيجاز : بالستغالل 

بلفالحي.
 9( لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 
زنقة بلقنامسة - 529999  بلرش دية 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

100.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د بحدد بيت مريت :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بحدد بيت مريت عنوبنه)ب) 

بلرش دية   39( لقم  بلبلدية  تجزئة 

52999 لرش دية بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د بحدد بيت مريت عنوبنه)ب) 

بلرش دية   39( لقم  بلبلدية  تجزئة 

52999 لرش دية بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالرش دية  بتاليخ 17 نون 9 

2929 تحت لقم 1198.

386I

LEGALIS CONSEIL

LAZREK SOURCING
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

LEGALIS CONSEIL

 Rue Hoceima, Résidence ,41

 Benzakour 2ème étage n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES

MAROC

LAZREK SOURCING شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 41 إقامة 

بنزكول بلشقة  3 زنقة بلحي دة 

أطلس - 39999 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64717

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   96

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.LAZREK SOURCING

: • بلتوليد  غرض بلشركة بإيجاز 

،  بليديرة ، شربء أو ب ع بلبضائع.

• بلتدبول.

• وس ط تجالي..

عنوبن بملقر بالجتداعي : 41 إقامة 
بلحي دة  زنقة   3 بلشقة   بنزكول 

أطلس - 39999 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د محدد نوفل لزلق :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

لزلق  نوفل  محدد  بلي د 

ملج  باشكو  تجزئة  ب   ( عنوبنه)ب) 

بلدبل    29999 4 4 شقة  ) طابق  ب 

بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

لزلق  نوفل  محدد  بلي د 

ملج  باشكو  تجزئة  ب   ( عنوبنه)ب) 

بلدبل   29999  4 شقة   4 طابق   ( ب 

بلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   12 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3985.

387I

FIDERSER

STE JAMT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE

MAROC

STE JAMT شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل 

بملربمسة جداعة بصفافعة - 14299 

س دي سل دان بملغرب.

تفويت حصص
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لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.24(5

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   2929 أكتوار   16 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

عبدبلعزيز  )ة)  بلي د  تفويت 

من  بجتداع ة  حصة   199 لقريعة 

)ة)  بلي د  299 حصة لفائدة   أصل 

جوبم بملومن بتاليخ 16 أكتوار 2929.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

بالبتدبئ ة بي دي سل دان  بتاليخ 16 

نون 9 2929 تحت لقم 241/2929.

388I

LEGALIS CONSEIL

KARDEVFOOD
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

LEGALIS CONSEIL

 Rue Hoceima, Résidence ,41

 Benzakour 2ème étage n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES

MAROC

KARDEVFOOD شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 41 إقامة 

بنزكولشقة 3 زنقة بلحي دة أطلس 

- 39999  فاس  بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64833

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   29

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.KARDEVFOOD

غرض   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلشركة في بملغرب وبلخالج هو:

1 -  بلصناعات بلغذبئ ة:

- بلشربء وبلب ع وبلتدث ل وبلتأجي9 

وبلتوزيع.

- تصن ع وتعبئة أي منتج أو مامة 

من أي نوع ؛

2. بالستي9بم وبلتصدير..

عنوبن بملقر بالجتداعي : 41 إقامة 

بنزكولشقة 3 زنقة بلحي دة أطلس - 

39999  فاس  بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي دة لبنى كروم  :  699 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

499 حصة    : بلي د جوبم كروم 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي دة لبنى كروم  عنوبنه)ب)  24 

حي بلشهدبء ظهر بملهربز 39999 فاس 

بملغرب.

عنوبنه)ب)  كروم  جوبم  بلي د 

عدالة 78 س بلشقة 3 بقامة بلرياض 

 39999 بملهربز  بلد ول ظهر  مدنوع 

فاس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

 24 بلي دة لبنى كروم  عنوبنه)ب) 

حي بلشهدبء ظهر بملهربز 39999 فاس 

بملغرب

عنوبنه)ب)  كروم  جوبم  بلي د 

عدالة 78 س بلشقة 3 بقامة بلرياض 

 39999 بملهربز  بلد ول ظهر  مدنوع 

فاس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3178.

38(I

FIDERSER

 STE BEHT

INTERMEDIATION
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE

MAROC

 STE BEHT INTERMEDIATION

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 

بلشلحاوي لقم 91 مكتب لقم 

96 شالع بلحين بلثاني - 14299 

س دي سل دان بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1647

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تدت   2929 نون 9   29 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
بيدان بنجاون  )ة)  تفويت بلي د 

أصل  من  بجتداع ة  حصة   599

1.999 حصة لفائدة  بلي د )ة) فايزة 

ميهاجي بتاليخ 11 نون 9 2929.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

بالبتدبئ ة بي دي سل دان  بتاليخ 29 

نون 9 2929 تحت لقم 243/2929.

3(9I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

GSM INDUSTRIA
إعالن متعدم بلقربلبت

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL
زبوية شالع أبي جرير بلط 9ي 

وزنقة عبد بلرحدان ناصر، إقامة 

بملنصول، بلطابق بألول، بلشقة لقم 

2 ، 9999)، طنجة بملغرب

GSM INDUSTRIA «شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة ذبت بلشريك 

بلوح د»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: بملنطقة 
بلحرة للتصدير بو الف، بلجزء 
24ب، بلقطعة 24أ2، بلطابق 

بلثاني، بملكتب لقم 25أ - - طنجة 
بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.192545
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 92 نون 9 2929
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
من  بجتداع ة  حصة   75 تفويت 
ملهم للحصة بلوبحدة،   1.999 فئة 
بجتداع ة  حصة   199 أصل  من 
فوزاربنا  يانا  للي دة  بملكتتبة سلفا 
 GSM INDUSTRIA شركة  في 
بنفريحة  ليان  لصالح   ،SARL-AU
قاصر،  إسباني بلجني ة،  كلوشكو، 
حصة)   59( بإسبان ا  وبلياكن 
إسبان ة  وصوف ا بنفريحة فوزاربنا، 
وبلياكنة  قاصرة،  بلجني ة، 
من  بملدثلين  حصة)،   25( بإسبان ا 
بلقانوني  ومدثلهدا  وبلدهدا  طرف 
سطالوي،  بنفريحة  نب ل  بلي د 
وبلياكن  بلجني ة،  إسباني  مغربي 

بإسبان ا.
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
تع ين بلي دة يانا فوزاربنا، أوكربن ة 
بطنجة،  وبلياكنة  بلجني ة، 
 GSM لشركة  شريكة  كديي9ة 
INDUSTRIA SARL، وذلك ملدة غي9 
محدومة، وبلتي بدولها قامت بقبول 

بملهام بملوكلة إليها.
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
تجديد ثقة تي ي9 بلشركة في بلي د 
بصفته  سطالوي  بنفريحة  نب ل 
ميي9 غي9 شريك للشركة، وذلك ملدة 
تلزم بلشركة في جد ع  غي9 محدومة. 
بمليي9ين  أحد  بتوق ع  معامالتها 
بلي دة يانا فوزاربنا أو بلي د نب ل 

بنفريحة سطالوي.
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على  ينص  بلذي   :4 لقم  قربل 
مايلي: تح ين وإعامة ص اغة بلقانون 

بألسا�صي للشركة في شكل شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة بعدة شركاء.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 9: بلذي ينص على مايلي: 

إعامة ص اغته في شكل شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة بعدة شركاء

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235653.

3(1I

CAMELCOL

CAMELCOL
إعالن متعدم بلقربلبت

CAMELCOL

طريق بلرااط، إقامة بلزمولي 1، 

بلطابق بألل�صي، بملحل بلجزء بملفرز 

17 «حاضر 13» ، 9999)، طنجة 

بملغرب

CAMELCOL  «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: طريق 

بلرااط، إقامة بلزمولي 1، بلطابق 

بألل�صي، بملحل بلقيدة بملفرزة لقم 

17 –حاضر --13 - - طنجة بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.(4641

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 21 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  بالجتداعي  بملقر  تحويل 

مقرها بلحالي بلكائن بـ»طنجة، طريق 

بلطابق   ،1 بلزمولي  إقامة  بلرااط، 

بملفرزة  بلقيدة  بملحل  بألل�صي، 

مقرها  إلى   «13-- –حاضر   17 لقم 

بلجداعة بلقروية  بلجديد بـ «طنجة، 

بلطابق  شوبقرش،  موبل  بو الف، 

بألل�صي».

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تجديد ثقة تي ي9 بلشركة في بلي د 

هشام بريشة، بصفته بمليي9 بلوح د 

محدومة.  غي9  ملدة  وذلك  للشركة، 

معامالتها  جد ع  في  بلشركة  تلزم 

بتوق ع بمليي9 بلوح د بلي د هشام 

بريشة.

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

تح ين وإعامة ص اغة بملامة «4» من 

لتشدل  للشركة  بألسا�صي  بلقانون 

بلتغ ي9بت بلجديدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :4 لقم  بند 

حدم بملقر بالجتداعي للشركة  مايلي: 

«بطنجة، بلجداعة بلقروية بو الف، 

موبل شوبقرش، بلطابق بألل�صي». باقي 

بملامة سيبقى مون تغ ي9. 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235654.

3(2I

STAF CONSULTING

MULTI-TECH IMPORT-

EXPORT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

STAF CONSULTING

  AL YASSMINE R 5  IMM 74

 RC APRT  N° 02 OUELFA

 HAY HASSANI، 20230،

CASABLANCA MAROC

 MULTI-TECH IMPORT-EXPORT

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 75 شالع 

بنفا تقاطع زنقة كلو م بروفانس 

طابق ) شقة ب 198 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب - 22999 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

47(517

 28 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 شتن 9 

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MULTI-TECH IMPORT-EXPORT

بالستي9بم   : غرض بلشركة بإيجاز 

وبلتصدير.

75 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

بنفا تقاطع زنقة كلو م بروفانس طابق 

) شقة ب 198 بلدبلبلب ضاء بملغرب 

- 22999 بلدبلبلب ضاء بملغرب 

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : بلطوهري   بلي د جالل 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د زهي9 بلجاحظ :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د جالل بلطوهري  عنوبنه)ب) 
 5 بملد ل   28 س  م  بلولفة  لياض 

 22999 باللفة   1 طابق   46 شقة 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

عنوبنه)ب)  بلجاحظ  زهي9  بلي د 

شقة   4( بملد ل   28 م س   2 بألزهر 

29  22999 بلدبلبلب ضاء بملغرب 

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلجاحظ  زهي9  بلي د 

شقة   4( بملد ل   28 م س   2 بألزهر 

29  22999 بلدبلبلب ضاء بملغرب 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 11 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم )75371.

3(3I

CABINET HOURMANEK

LABOMINE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

CABINET HOURMANEK

 IMM  HICHAM AVENUE  315

 HASSAN  II  AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

LABOMINE شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 32 زنقة 

طالق ببن زيام بلحي بلصناعي بكامير - 

89999 بكامير بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.3916(

بلعام  بلجدع  بدقت�صى 

نون 9   94 في  بملؤلخ  بإلستثنائي 

بلشركة  لأسدال  لفع  تم   2929

ملهم»   1(.999.999» قدله  بدبلغ 

إلى  ملهم»   1.999.999» من  أي 

طريق  عن  ملهم»   29.999.999«

بلشركة  ميون  مع  مقاصة  إجربء    :

بملحدمة بملقدبل و بمليتحقة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  باكامير   بلتجالية 

2929 تحت لقم 1)71).

3(4I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

PRESTA SOLUTIONS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شالع فاس بلطابق بألول لقم 1 ، 

9999)، طنجة بملغرب

PRESTA SOLUTIONS شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 8 شالع 

فاس بلطابق بألول لقم 1 - 9919) 

طنجة بملدلكة بملغرا ة

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
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لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

85435

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2917 أكتوار   25

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.PRESTA SOLUTIONS

نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع

عد ل نقل بلبضائع.

شالع   8  : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 (9919  -  1 فاس بلطابق بألول لقم 

طنجة بملدلكة بملغرا ة.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : أجانا  بسداع ل  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د  الد حدريتي :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بسداع ل أجانا عنوبنه)ب) 

25 شالع بمليي9ة بلخضربء بلطابق 2 
لقم 5 9999) طنجة بملدلكة بملغرا ة.

عنوبنه)ب)  حدريتي  بلي د  الد 

شالع موالي يوسف بقامة بلجدالك 
طنجة   (9999  15 لقم   5 بلطابق 

بملدلكة بملغرا ة.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د بسداع ل أجانا عنوبنه)ب) 

25 شالع بمليي9ة بلخضربء بلطابق 2 
لقم 5 9999) طنجة بملدلكة بملغرا ة

عنوبنه)ب)  حدريتي  بلي د  الد 

شالع موالي يوسف بقامة بلجدالك 
طنجة   (9999  15 لقم   5 بلطابق 

بملدلكة بملغرا ة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

مجن 9   94 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2917 تحت لقم 17)7)1.

3(5I

STE TRAFISCO

DELTA.J.S
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

STE TRAFISCO

شالع عبدهللا ببن بلزاي9 مويلحا 

بلجديدة 273 ، 24999، بلجديدة 

بملغرب

DELTA.J.S شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 4 ، 

تجزئة بملوحدين ، بلعدالة لقم 3) ، 

بلجديدة - 24999 بلجديدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

14925

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2918 يناير   93

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.DELTA.J.S

غرض بلشركة بإيجاز : بلحدبئق،

بألمن وبلنظافة.

بألعدال بملدن ة.

تجالة

تأجي9 بملعدبت

بستي9بم و تصدير.
 ،  4 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 ،  (3 بلعدالة لقم   ، تجزئة بملوحدين 

بلجديدة - 24999 بلجديدة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د جل ل نجحي  :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د محدد بلحاني :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  نجحي   جل ل  بلي د 

بوزيد  ف ال تجزئة كدال س دي   5(

بلجديدة 24999  بلجديدة بملغرب.

عنوبنه)ب)  بلحاني  محدد  بلي د 

بوزيد  س دي  بلكدال  تجزئة   16

بلجديدة 24999  بلجديدة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  نجحي   جل ل  بلي د 

بوزيد  ف ال تجزئة كدال س دي   5(

بلجديدة 24999  بلجديدة بملغرب 

عنوبنه)ب)  بلحاني  محدد  بلي د 

بوزيد  س دي  بلكدال  تجزئة   16

بلجديدة 24999  بلجديدة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالجديدة  بتاليخ 39 يناير 

2918 تحت لقم -.

3(6I

IBERSON

IBERSON
إعالن متعدم بلقربلبت

IBERSON

بملنطقة بلصناع ة بجزناية، بلقطعة 
لقم 175، ص.ب 13267 ، 9999)، 

طنجة بملغرب

IBERSON «شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة ذبت بلشريك بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: بملنطقة 

بلصناع ة بجزناية، بلقطعة لقم 

175، ص.ب 13267 - - طنجة 

بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.38(((

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

تم بتخاذ   2929 نون 9   93 بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

للشركة  بالجتداع ة  بلتيد ة  تغ ي9 

بلتيد ة  إلى   «IBERSON» من 

«BERLUX» بلجديدة

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تغ ي9 بلعناوين بلشخص ة للديي9ين 

بلغي9 شريكين بليامة محدد بي 9كانن 

لتجديد  تبعا  بملي�صي  ومحفوض 

بطاقتهم بلوطن ة.

على  ينص  بلذي   :3 لقم  قربل 

تجديد ثقة تي ي9 بلشركة في  مايلي: 

بليامة بنس بي 9كانن، محدد بي 9كانن 

ومحفوض بملي�صي، بصفتهم ميي9ين 

BERLUX SARL- لشركة  غي9 شركاء 

تلزم  محدومة.  غي9  ملدة  وذلك   ،AU

بتوق ع  معامالتها  جد ع  في  بلشركة 

أحد بمليي9ين.

على  ينص  بلذي   :4 لقم  قربل 
مايلي: تح ين وإعامة ص اغة بلقانون 

مجدوع  ليشدل  للشركة  بألسا�صي 

بلتغ ي9بت بلجديدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 9: بلذي ينص على مايلي: 

إعامة ص اغته بالكامل

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235782.

3(7I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

 TECHNICAL ASSISTANCE
INGENIERIES AND KEYS-

INNOVATION
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

-04 زنقة جبل طالق، إقامة جبل 

طالق، بلطابق بلرببع لقم ) ، 

9999)، طنجة بملغرب

 TECHNICAL ASSISTANCE

INGENIERIES AND KEYS-

 INNOVATION
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شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بملنطقة 

بلحرة للصاملبت بطنجة قطعة 14 

تجزئة لقم 1 مكتب )2 - 9999) 

طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19(447

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   21

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 TECHNICAL ASSISTANCE

INGENIERIES AND KEYS-

.INNOVATION

غرض بلشركة بإيجاز : بلخدمات 

بملتعلقة بالهندسة بلخاصة بامل دبن 

بلصناعي و صناعة بلي البت.

بملنطقة   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 14 بلحرة للصاملبت بطنجة قطعة 

 (9999  -  2( مكتب   1 لقم  تجزئة 

طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : لش د  بلتايك  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  لش د  بلتايك  بلي د 
2 لقم  بقامة بلخل ج عدالة أ بلطابق 

12 9999) طنجة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  لش د  بلتايك  بلي د 
2 لقم  بقامة بلخل ج عدالة أ بلطابق 

12 9999) طنجة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   95 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235349.

3(8I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

ART TALBEN
إعالن متعدم بلقربلبت

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

-04 زنقة جبل طالق، إقامة جبل 

طالق، بلطابق بلرببع لقم ) ، 

9999)، طنجة بملغرب

ART TALBEN «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة ذبت بلشريك 

بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 34 شالع 

طانطان بقامة سل دان مكتب - 

9999) طنجة بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.34275

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 22 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 

حصة   (2999( ألفي  ب ع  مايلي: 
بجتداع ة من طرف بلي دة بللنجري 

لبطاقة  بلحاملة  صالة  بلحيينوي 

 K4321(3 لقم  بلوطن ة  بلتعريف 

بلحامل  فؤبم  بلنالي  بلي د  لفائدة 

لقم  بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

جد ع  تدثل  بلتي  و   LC64766

بلخاصة  بالجتداع ة  بلحصص 

برأسدال بلشركة.

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
بستقالة بلي دة بللنجري بلحيينوي 

بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة  صالة 

تع ين  و   K4321(3 لقم  بلوطن ة 

لبطاقة  بلحامل  فؤبم  بلنالي  بلي د 

 LC64766 لقم  بلوطن ة  بلتعريف 

كديي9 وح د للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 
فؤبم  بلي د  بلوح د  بلشريك  يقوم 
بلنقدية  مياهداته  بتقديم  بلنالي 

كاملة  كدا يلي : 299.999 ملهم
بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 
ألف  مئتي  بلشركة  مال  لأس  يبلغ 
إلى  مقيدة  وهي  ملهم.   (299.999(
)2999) سهم بجتداعي بق دة  ألفين 
مائة )199) ملهم لليهم تم بالكتتاب 
بالكامل  ومدفوعة   ، بالكامل  فيها 
بدا  بلوح د  للدياهم  ومخصصة 
 2999 وهي:   ، يتناسب مع مياهدته 
سهم بجتداعي للشريك بلوح د فؤبم 

بلنالي
بند لقم 15: بلذي ينص على مايلي: 
بلياكن  بملغربي،  بلي د فؤبم بلنالي، 
23 لقم  بطنجة، تجزئة بلع ون زنقة 
13 بلحامل لبطاقة بلتعريف بلوطن ة 
لقم LC64766، قد تم تع ينه كديي9 

وح د للشركة ملدة غي9 محدمة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   16 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235658.

3((I

karama conseil

STE FS MALAK SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
قفل بلتصف ة

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، 

39999، فاس بملغرب
STE FS MALAK SARL AU شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

 N 65 : وعنوبن مقرها بإلجتداعي
 LOTS MOUNTAZAH  2 TGHAT

FES - 30000 فاس بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.6939(

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل حل   2929 نون 9   9( بملؤلخ في 

شركة   STE FS MALAK SARL AU

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

 199.999 لأسدالها  مبلغ  بلوح د 

 N 65 ملهم وعنوبن مقرها بإلجتداعي

 LOTS MOUNTAZAH  2 TGHAT

نت جة  بملغرب  فاس   FES - 30000

لعجز و لكوم بلتجالة .

و عين:

بملالك  بنعبد  سل م    بلي د)ة) 

 2 بملنتزه  تجزئة  65ب  عنوبنه)ب)  و 

بلشقة 8 تغات  39999 فاس بملغرب 

كدصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

65ب  وفي   2929 نون 9   9( بتاليخ 

 - تغات   8 بلشقة   2 بملنتزه  تجزئة 

39999 فاس بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3255/29.

499I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

MAX FASHION
إعالن متعدم بلقربلبت

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

-04 زنقة جبل طالق، إقامة جبل 

طالق، بلطابق بلرببع لقم ) ، 

9999)، طنجة بملغرب

MAX FASHION «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: بملنطقة 

بلحرة للصاملبت بطنجة، قطعة 
لقم 14 تجزئة 1 مكتب لقم 7 - - 

طنجة بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.199673

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 19 أكتوار 2929 تم بتخاذ 

بلقربلبت بلتال ة: 
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قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

حصة بجتداع ة   (59( ب ع  ديون 

لكربكر  ياسين  بلي د  طرف  من 

بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

بلي د  لفائدة   A784391 لقم 

كدال بلحين بلحامل لجوبز بليفر 

بلفرن�صي لقم DD8((17))1 بمليلم 

بفرنيا بتاليخ )13/95/291 و ينتهي 

بتاليخ 94/98/2925

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بستقالة بلي د ياسين لكربكر بلحامل 

لقم  بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

A784391 من مهامه كديي9 و تع ين 

بلي د كدال بلحين بلحامل لجوبز 

 1((DD8((17 بليفر بلفرن�صي لقم

 13/95/291( بمليلم بفرنيا بتاليخ 

و ينتهي بتاليخ 94/98/2925 كديي9 

وح د للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :6 لقم  بند 

بلتالي  بلوح د  بلشريك  يقوم  مايلي: 

بتقديم بملياهدات بلنقدية بلخاصة 

برأسدال بلشركة ، وهي:  دية بالف 

)5999) يولو مدلوكة بالكامل للي د 

كدال بلحين

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

يبلغ لأس مال بلشركة  دية بالف 

مائة  إلى  يولو وهي مقيدة   (5999(

)199) سهم بجتداعي بق دة  ديون 

يولو تم بالكتتاب فيها بالكامل   (59(

ومخصصة  بالكامل  ومدفوعة   ،

مع  يتناسب  بدا  بلوح د  للدياهم 

مياهدته ، وهي: 199 سهم بجتداعي 

مدلوكة للي د كدال بلحين

على  ينص  بلذي   :15 لقم  بند 

مايلي: تم تع ين بلي د كدال بلحين 

لقم  بلفرن�صي  بليفر  لجوبز  بلحامل 

بفرنيا  بمليلم   1((DD8((17

و ينتهي بتاليخ   13/95/291( بتاليخ 

94/98/2925 كديي9 وح د للشركة 

و ذلك ملدة غي9 محدومة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235731.

491I

F&O

IDARZO SARLAU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

F&O
 rue mohamed el Beqqal ,(6
 96, rue mohamed el Beqqal،
40000، MARRAKECH maroc
IDARZO SARLAU شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 3 

حي بلوحدة أزيالل - 22999 أزيالل 
بملدلكة بملغرا ة

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
439(

 28 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 شتن 9 
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.IDARZO SARLAU
أعدال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

متنوعة و بعدال بناء.
شربء وا ع بللوبزم بملكتب ة..

 3 لقم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
أزيالل   22999  - حي بلوحدة أزيالل 

بملدلكة بملغرا ة.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلرب�صي  زهرة  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلرب�صي  زهرة  بلي دة 

أزيالل    22999 أزيالل  بلوحدة  حي 

بملدلكة بملغرا ة.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلرب�صي  زهرة  بلي دة 

أزيالل    22999 أزيالل  بلوحدة  حي 

بملدلكة بملغرا ة

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بازيالل   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 321.

492I

مكتب بألستاذ لش د بكرض للدحاماة

ديليس ميري
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

مكتب بألستاذ لش د بكرض 

للدحاماة
زنقة ميلم إقامة بوكال بلطابق 

بألول بلشقة 3  حي بوكال باب مكالة 

مربكش ، 49939، مربكش بملغرب

ميليس مي9ي شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي  إقامة 

مبلبليالم لقم 265 سعامة  - 

49251 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19794(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   9(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
بإلقتضاء بدختصر تيد تها : ميليس 

مي9ي.
مخ زة و   : غرض بلشركة بإيجاز 

حلويات و مطعم.
إقامة    : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
مبلبليالم لقم 265 سعامة  - 49251 

مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 (9.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
 (99   : لبش دي   مريم  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي دة مريم لبش دي  عنوبنه)ب) 
إقامة جوهرة عدالة 15 بلحي بلشتوي  

49929 مربكش بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي دة مريم لبش دي عنوبنه)ب) 
إقامة جوهرة عدالة 15 بلحي بلشتوي  

49929 مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
98 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 6421.

493I

Alassaire Juriconseil

DIGITAL & CO
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تغ ي9 نشاط بلشركة

Alassaire Juriconseil
 Imm. BAB ABELAZIZ, bureau 62
 bis, 6ème étage, angle Bb d’Anfa
 et Bd Moulay Youssef, ، 20020،

Casablanca Maroc
DIGITAL & CO شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بالجتداعي 46، شالع 
بلزلقطوني، بلطابق 3، شقة لقم 6، 

بلدبل بلب ضاء   - 29999 
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بلدبل بلب ضاء   بملغرب.

تغ ي9 نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.3(3863

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تم   2929 أكتوار   21 في  بملؤلخ 

«بلغرض  من  بلشركة  نشاط  تغ ي9 

بلخالج  وفي  بملغرب  في  بلشركة  من 

لحيابها بلخاص ولحياب بلغي9:

 - تصد م ه اكل بألنظدة

-  إمبلة بملجتدع وبلرصد بالجتداعي

-  تصد م وتنظ م وترويج بألحدبث

-  تصد م بملحتوى و تربنيد ديا

بملعلومات  تكنولوج ا  تطوير    -

ملختلف بملنصات وبلتطب قات ؛

-  إنشاء وإمبلة بملوبقع باللكت9ون ة 

وبملنصات  بملدونات  تنش ط    -

بلتجالية

مربقبة بلويب وكذلك بملربجع    -

بلطب ع ة 

تطوير بوببات بلتيويق بجد ع    -

أشكالها 

باللكت9ون ة  بملوبقع  بفتحاص    -

وبليالمة وبألمن 

-  بلتكوين 
-  بلتدليب واناء بلفرق

-  بمبلة مشروع 

-  بلتوبصل لقمي

- بإلمبلة وبلتيويق

-  وسائل بلتوبصل بالجتداعي

-  بملشولة بالست9بت ج ة

-  بلدعم
-  إنتاج وتوزيع بملحتوى

وتطب قات  بل 9مج ات  تطوير    -

تكنولوج ا بملعلومات

-  وسائل بإلعالم ووسائل بإلعالم 

بلجديدة

-  تقديم وتحل ل بألسوبق بلناشئة

- بالنتداء
- بلتيويق ع 9 بلهاتف بملحدول

- بلب انات بلكبي9ة

- بلتيويق بليلوكي

في  وبلنظام  بلتطب ق  تصد م   -

بلوبقع بملعزز.

- بالستشالبت في مجال بلتقن ات 

بلجديدة

وتوج ه قوبعد  تأجي9  تأسيس،   -

بلب انات

أشكالها،  بجد ع  بملتاجرة   -

بجد ع  وبلتدليب  بليوق  ملبسات 

بلتيويق  بستشالبت  أشكاله، 

بإلنتاج،  بلتصد م،  وبالتصال، 

من  بلتعاقد  بلتدليب،  بملربقبة، 

بالتصال  وثائق  جد ع  على  بلباطن 

باستخدبم  أو بلوسائط أو بملفاه م، 

جد ع بلتقن ات بملتقدمة أو بلحال ة 

أو بمليتقبل ة

وتطوير وتيويق وتأجي9  إنشاء    -

جد ع  على  إعالن ة  مياحات 

بلوسائط بملوجومة في بمليتقبل

وتنظ م  بالتصال  نصائح    -

بألحدبث

-  إنشاء وتطوير وتيويق بألنشطة 

بلرسوم ة )مقاول من بلباطن أم ال : 

إبدبعات لسوم ة)

تيويق موبم بلدعاية وبلت9ويج   -

للدب عات بكل بلوسائل

بلتصوير بلفوتوغربفي وبلف ديو   -

وأي نوع من أنوبع محتوى بلوسائط 

بملتعدمة لإلعالن عن منتج أو  دمة

جد ع  تصدير  أو   / و  بستي9بم   -

بملتعلقة بشكل مباشر أو غي9  بملوبم 

مباشر بال�صيء بملذكول أعاله

جد ع بلعدل ات  واصولة أعم،   -

أو  بملنقولة  أو  بملال ة  أو  بلصناع ة 

مرتبطة  تكون  قد  بلتي  بلعقالية 

بلتي  أو  أعاله  بملذكولة  باألنشطة 

إلى  قد تياعد على تطوير بلشركة» 

«بلغرض من بلشركة في بملغرب وفي 

ولحياب  بلخاص  لحيابها  بلخالج 

بلغي9:

- بالستشالبت وبإلمبلة بلتشغ ل ة 

وبلتيويق  بالتصاالت  مجال  في 

بلرقمي

في  وبالستشالبت  -بلتدق ق 

بلتكوينات

- ملبسات كد ة ونوع ة.

-  مربقبة بست9بت ج ة ومعلومات ة
وبلدلبسات  بلبحوث   -
بلب انات  وجدع  بالستقصائ ة 

لألغربض بلتجالية وبالتصال ة
- بست9بت ج ة بالتصال

- تطوير وتفع ل بلحدالت بإلعالن ة 
وبلتيويق ة متعدمة بلقنوبت

)بلحق ق ة  بألحدبث  تنظ م   -
وبالفت9بض ة)

- شربء وا ع مياحات إعالن ة
شبكة  على  بلتوبجد  إمبلة   -
على  بلتجالية  للعالمات  بإلنت9نت 
وبملربجع  بالجتداع ة  بلشبكات 
وتحيين ترتيب بلظهول في محركات 

بلبحت
- إنتاج ومربجع بملحتوى

بالتصال  موبم  كافة  تصد م   -
وبلتكوين

بملنصات  وتنف ذ  تطوير   -
وبملوبقع  بإلنت9نت  ع 9  بلب ع  وحلول 

بإللكت9ون ة وبلتطب قات بلرقد ة
- وكذلك جد ع بلعدل ات بملتعلقة 
بدجاالت بالتصال وبلتيويق بلرقمي 
أو  بملامية  بلوسائط  جد ع  على 

بالفت9بض ة بملتعلقة بهذه بملجاالت».
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 28411.

494I

STE AGEFICO SARL

ELECSAN
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

STE AGEFICO SARL
12 شالع عدر بلخ ام بلطابق بلثاني 

لقم 4 ، 9999)، طنجة بملغرب
ELECSAN شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة)في طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي طريق 

بلرااط بلعرفان إقامة 8 لقم )1 - 
9999) طنجة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.38695

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

)291 تقرل حل  )9 مجن 9  بملؤلخ في 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

 199.999 ELECSAN  مبلغ لأسدالها 

ملهم وعنوبن مقرها بإلجتداعي طريق 
 -  1( لقم   8 إقامة  بلعرفان  بلرااط 

لم   : 9999) طنجة بملغرب نت جة ل 

تعد تحقق بلهدف بلذي أسيت من 

أجله.

طريق  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
 -  1( لقم   8 إقامة  بلعرفان  بلرااط 

9999) طنجة بملغرب. 

و عين:

و  مزلين  مج د   بلي د)ة) 

حي بلرهربه حومة بلزهربء  عنوبنه)ب) 

)ة)  بملغرب كدصفي  طنجة   (9999

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

طريق   : بالتصف ة  بملتعلقة  بلوثائق 
بلرااط بلعرفان إقامة 8 لقم )1

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

مجن 9   23 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

)291 تحت لقم 228873.

495I

بمغال عبد بلغافول

 LUXURY CAR ELECTRO
DIAG

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

بمغال عبد بلغافول

شالع بلجيش بمللكي بقامة بلنول لقم 

1 بلطابق بالول تطوبن ، 3999)، 

تطوبن بملغرب

 LUXURY CAR ELECTRO DIAG

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

بلجيش بمللكي بقامة بلنقاء طريق 

سبتة لقم 879 و 872 تطوبن - 

3999) تطوبن بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
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لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
28927

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.LUXURY CAR ELECTRO DIAG
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلتشخ صات باللكت9ون ة للي البت.

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
طريق  بلنقاء  بقامة  بمللكي  بلجيش 
 - تطوبن   872 و   879 لقم  سبتة 

3999) تطوبن بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د بن بلش خ بلفقون عبدهللا  
ملهم   1.999 بق دة  حصة   59   :

للحصة .
عبد  بلفقون  بلش خ  بن  بلي د 
بق دة  حصة   59   : بلحف ظ سل م 

1.999 ملهم للحصة .
 بلي د بن بلش خ بلفقون عبدهللا 

: 59 بق دة 1.999 ملهم.
عبد  بلفقون  بلش خ  بن  بلي د 
 1.999 بق دة   59  : سل م  بلحف ظ 

ملهم.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د بن بلش خ بلفقون عبدهللا 
بلجزبئر   16999 بلجزبئر  عنوبنه)ب) 

بلجزبئر.
عبد  بلفقون  بلش خ  بن  بلي د 
بلجزبئر  عنوبنه)ب)  سل م  بلحف ظ 

16999 بلجزبئر بلجزبئر.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د بن بلش خ بلفقون عبدهللا 
بلجزبئر   16999 بلجزبئر  عنوبنه)ب) 

بلجزبئر.

عبد  بلفقون  بلش خ  بن  بلي د 

بلجزبئر  عنوبنه)ب)  سل م  بلحف ظ 

16999 بلجزبئر بلجزبئر

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   13 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 35)5.

496I

Bureau de La competences consultation

 BUSINESS LEMAISSI
SOUTH

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 Bureau de La competences

consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD

 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03

 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

79999، بلع ون بملغرب

 BUSINESS LEMAISSI SOUTH

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي ملتقى 

شالع بلبعث مع شالع بلفرسان 

وزنقة بلقدل.عدالة بلبشرى. بلشقة 

93 بلطابق بلثاني بلع ون. - 7999 

بلع ون بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

39(93

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 ف 9بير   12

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.BUSINESS LEMAISSI SOUTH

بالشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 
باالنشاءبت،  بلخاصة  بملتعدمة 
جد ع  في  ،وبلخدمات  وبلتجالة 

بملجاالت.
ملتقى   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلفرسان  شالع  مع  بلبعث  شالع 
بلشقة  بلبشرى.  بلقدل.عدالة  وزنقة 
 7999  - بلع ون.  بلثاني  بلطابق   93

بلع ون بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : ملي�صي  محدد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د محدد ملي�صي عنوبنه)ب) حي 
بلع ون   97 بليعامة زنقة فاس لقم 

79999 بلع ون بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د محدد ملي�صي عنوبنه)ب) حي 
بلع ون   97 بليعامة زنقة فاس لقم 

79999 بلع ون بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
18 ف 9بير  بالبتدبئ ة بالع ون  بتاليخ 

2929 تحت لقم 2929/)41.
497I

eurest compta sarl

ARWA.GREEN BOUCHTAT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،
FES MAROC

 ARWA.GREEN BOUCHTAT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 49 

بلشقة2 بلطابق 2 شالع بلشفشاوي 
فاس - 39999 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64847

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   12

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

ARWA. : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.GREEN BOUCHTAT

بألشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلتجالة  بلبناء،  أشغال  و  بلعامة 

بلعامة ، بإلستغالل بلفالحي.

 49 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

2 شالع بلشفشاوي  بلطابق  بلشقة2 

فاس - 39999 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : لببح  بلك حل  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  لببح  بلك حل  بلي د 

بلدليوش  تفرسيت  بملركز  بزالف 

62954 بلدليوش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  لببح  بلك حل  بلي د 

بلدليوش  تفرسيت  بملركز  بزالف 

62954 بلدليوش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3212.

498I
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ILIAS BOUJIDA

NAZ TRAV

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA TAZA، 35000، TAZA

MAROC

NAZ TRAV شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلطابق 

بألل�صي لقم 226 حي بملنتزه - 35999 

تازة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5691

 14 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 شتن 9 

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 NAZ  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.TRAV

بألشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة،بلتشجي9 و بلتدوين .

بلطابق   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بألل�صي لقم 226 حي بملنتزه - 35999 

تازة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 69.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

399 حصة    : بلي د يزيد زليق  

بق دة 199 ملهم للحصة .

 399   : بلي دة بليعدية بلنطاح 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د يزيد زليق  عنوبنه)ب) موبل 

بوشفاعة بوحلو 35999 تازة بملغرب.

بلنطاح  بليعدية  بلي دة 

عنوبنه)ب) لقم 226 حي بملنتزه 35999 

تازة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د يزيد زليق  عنوبنه)ب) موبل 

بوشفاعة بوحلو 35999 تازة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   9( بتاليخ  بتازة   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 511.

49(I

عدر بلغريب

L.I.Z.O CAR
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

إنشاء فرع تابع للشركة

عدر بلغريب

75 شالع بلحي دة مكاتب بالطلس 

بلطابق بلثالث بملكتب 21 ، 39999، 

فاس بملغرب

L.I.Z.O CAR شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

بمليي9ة بلخضربء لقم 197 حي 

بلوفاء1 طريق صفرو - 39999 فاس 

بملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.41897

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 95 مالس 2918 تقرل إنشاء 

فرع  تابع للشركة  تحت بلتيد ة - و 

 ESC A2 بلكائن بالعنوبن تجزئة منال

ETG RD شقة م ج 3 عدالة أ2 شالع 

بملحددية   28839  - سبتة بملحددية 

بملغرب و بمليي9 من طرف بلي د)ة) 

ببن بوط ب  عبد بليالم .

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

مالس   14 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2918 تحت لقم 845/18.

419I

بلحيين فاض ل

MARIAVERRE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

بلحيين فاض ل
مكتب لقم 15، بملجدع بملنهي ،تجزئة 
2 شالع عالل بلفا�صي، إقامة حرف 

ب، مربكش ، 49999، مربكش 
بملغرب

MARIAVERRE شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي مكتب 
لقم 15, بملجدع بملنهي تجزئة لقم 2 

شالع عالل بلفا�صي, إقامة حرف ب, 
مربكش - 49999 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198223
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   1(
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MARIAVERRE
بنتاج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وتيويق بلزجاج
بستي9بم-تصدير.

مكتب   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 2 بملجدع بملنهي تجزئة لقم   ,15 لقم 
إقامة حرف ب,  شالع عالل بلفا�صي, 

مربكش - 49999 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 599   : ومبم  بملتصدق  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 599   : أمين  بلرعربعي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي دة بملتصدق ومبم عنوبنه)ب) 

مربكش   تالكة   11 لقم  بلخي9  تجزئة 

49999 مربكش بملغرب.

عنوبنه)ب)  أمين  بلرعربعي  بلي د 

مربكش   تالكة   11 لقم  بلخي9  تجزئة 

49999 مربكش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي دة بملتصدق ومبم عنوبنه)ب) 

مربكش   تالكة   11 لقم  بلخي9  تجزئة 

49999 مربكش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   13 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 7788.

411I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

IROUDA TRAVAUX
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

شالع محدد بلخامس لقم 14 

بلطابق بالول بلشقة 2 قصبة تاملة 

، 23354، قصبة تاملة بملغرب

IROUDA TRAVAUX شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي تيزي 

نيلي بملركز بغبالة  - 23973 بغبالة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1(91

 95 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 غشت 

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.



17115 الجريدة الرسميةعدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929) 

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.IROUDA TRAVAUX

 TRAVAUX : غرض بلشركة بإيجاز

DIVERS OU CONSTRUCTION/

 NÉGOCIANT/LOUEUR DE

 MACHINES ET EQUIPEMENTS

.POUR LA CONSTRUCTION
تيزي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

23973 بغبالة   - نيلي بملركز بغبالة  

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلحيين  بسكا  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلحيين  بسكا  بلي د 

 23973 بغبالة  بملركز  نيلي  تيزي 

بغبالة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلحيين  بسكا  بلي د 

 23973 بغبالة  بملركز  نيلي  تيزي 

بغبالة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالبتدبئ ة بقصبة تاملة  

أكتوار 2929 تحت لقم 8).

412I

بمغال عبد بلغافول

 IMMOBILIERE SALIM
ABDALLAH

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

بمغال عبد بلغافول

شالع بلجيش بمللكي بقامة بلنول لقم 

1 بلطابق بالول تطوبن ، 3999)، 

تطوبن بملغرب

 IMMOBILIERE SALIM

ABDALLAH  شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

بلجيش بمللكي بقامة بلنقاء طريق 

سبتة لقم 879 و 872 تطوبن - 

3999) تطوبن بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

28945

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 IMMOBILIERE SALIM  :

. ABDALLAH

غرض بلشركة بإيجاز : بلتخف ض 

بلعقالي.

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

طريق  بلنقاء  بقامة  بمللكي  بلجيش 

 - تطوبن   872 و   879 لقم  سبتة 

3999) تطوبن بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

عبد  بلفقون  بلش خ  بن  بلي د 

1.999 ملهم  59 حصة بق دة    : هللا 

للحصة .
بلفقون  بلش خ  بن  بلي د 

حصة   59   : سل م  عبدبلحف ظ 

بق دة 1.999 ملهم للحصة .

 بلي د بن بلش خ بلفقون عبد هللا 

: 59 بق دة 1.999 ملهم.
بلفقون  بلش خ  بن  بلي د 

بق دة   59  : سل م  عبدبلحف ظ 

1.999 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بن بلش خ بلفقون عبد هللا 

بلجزبئر   16999 بلجزبئر  عنوبنه)ب) 

بملغرب.

بلفقون  بلش خ  بن  بلي د 
عبدبلحف ظ سل م عنوبنه)ب) بلجزبئر 

16999 بلجزبئر بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د بن بلش خ بلفقون عبد هللا 
بلجزبئر   16999 بلجزبئر  عنوبنه)ب) 

بملغرب
بلفقون  بلش خ  بن  بلي د 
عبدبلحف ظ سل م عنوبنه)ب) بلجزبئر 

16999 بلجزبئر بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   16 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم )5)5.

413I

بلع ون بستشالبت

LUCES NEGOCE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

بلع ون بستشالبت
لقم 31 شالع بالمي9 موالي عبد هللا ، 

79999، بلع ون بملغرب
LUCES NEGOCE شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 
بلوكالة 91 بلوك ف لقم 153  - 

79999 بلع ون بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
33851

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   16
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 LUCES : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.NEGOCE

غرض بلشركة بإيجاز : كل مايتعلق 

 ، وبلخدماتي  بلتجالي  بالنشاط 

بالست9بم وبلتصدير وبلتجالة بلعامة، 

تجالة بملالبس وبلني ج ....

تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 -   153 لقم  ف  بلوك   91 بلوكالة 

79999 بلع ون بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عبد بملومن  ي9ي :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بملومن  ي9ي  عبد  بلي د 

شالة  شالع  بلتقدم  حي  عنوبنه)ب) 

سوق بليبت بوالم بلندة   5( بلرقم 

79999 بلع ون بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بملومن  ي9ي  عبد  بلي د 

شالة  شالع  بلتقدم  حي  عنوبنه)ب) 

سوق بليبت بوالم بلندة   5( بلرقم 

79999 بلع ون بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2744.

414I

بلع ون بستشالبت

AYANISCO
إعالن متعدم بلقربلبت

بلع ون بستشالبت
لقم 31 شالع بالمي9 موالي عبد هللا ، 

79999، بلع ون بملغرب

AYANISCO «شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: مدينة 

بلوفاق بلوك ب عدالة لقم 479 

شقة لقم 91 - - بلع ون بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.26521
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بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
تم بتخاذ   2929 نون 9   23 بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :91 لقم  قربل 
مايلي: تفويت حصص: تفويت بلي د 
لفائدة  حصة   169 بلعدربوي  بحدد 
لفائدة   179 و  بلي د حدزة زيدبن، 

عدر بغاض.
على  ينص  بلذي   :92 لقم  قربل 
بحدد  بلي د  بستقالة  قبول  مايلي: 
حدزة  وبلي د  كشريك  بلعدربوي 
زيدبن كديي9 للشركة وتع ين بلي د 

عدر بغاض كديي9 للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
بلذي ينص على  بند لقم 06-07: 
مايلي: تفويت حصص: تفويت بلي د 
لفائدة  حصة   169 بلعدربوي  بحدد 
لفائدة   179 و  بلي د حدزة زيدبن، 

عدر بغاض.
بلذي ينص على  بند لقم 15-43: 
بحدد  بلي د  بستقالة  قبول  مايلي: 
حدزة  وبلي د  كشريك  بلعدربوي 
زيدبن كديي9 للشركة وتع ين بلي د 

عدر بغاض كديي9 للشركة
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالع ون  بتاليخ 23 أكتوار 

2929 تحت لقم 2548.
415I

CAF MAROC

DETROIT MATIQUE
إعالن متعدم بلقربلبت

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
DETROIT MATIQUE «شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة ذبت بلشريك 

بلوح د»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: تجزئة 

بل 9بنص I قطعة لقم ))1 - 999) 
طنجة بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.57111

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 94 شتن 9 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
سعيش،  ببن  محدد  بلي د  تفويت 
بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
299حصة  بملغربي،   ،K(2495 لقم 
للشركة  بالجتداع ة  بلحصص  من 
بلصباحي،  نوبف  بلي د  لفائدة 
بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

.K399367 لقم
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
سعيش،  ببن  محدد  بلي د  تفويت 
بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
لقم  K(2495 ، بملغربي، 299 حصة 
للشركة  بالجتداع ة  بلحصص  من 
بلحامل  سعيش،  ببن  ببربه م  للي د 
لقم  بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

.K515981
على  ينص  بلذي   :3 لقم  قربل 
تغ ي9بلشكل بلقانوني للشركة  مايلي: 
من شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 
ذبت بلشريك بلوح د بلى شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة 
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

تغ ي9 نشاط بلشركة
قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 

تحديث بلقانون بألسا�صي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
بلذي  بملعن ة:  بلبنوم  لقم  بند 

ينص على مايلي: بالتعديل
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6534.
416I

UNIVERSAL CURE

NACHATH ANIMALERIE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

NACHATH ANIMALERIE
 Bd Abdeloumen N°5 RDC ,292
 202, Bd Abdeloumen N°5 RDC،
20230، CASABLANCA MAROC
NACHATH ANIMALERIE شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 292  شالع 

عبدبملومن  لقم 5 بلدبلبلب ضاء 

29399 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

478521

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   16

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.NACHATH ANIMALERIE

بلغرض   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

أو غي9  مباشر  بشكل   ، بلشركة  من 
مباشر ، لنفيها و / أو ألطربف آ رى 

وميتلزمات  أغذية  وا ع  شربء 

بلح وبنات بألل فة ؛

بلب ع بالجدلة وبلتجزئة ، وال س دا 

عن طريق بستي9بم وتصدير بملنتجات 

بلغذبئ ة لالستهالك بلح وبني ولوبزم 

بلح وبنات بألل فة ؛

بلعدل ات  جد ع  على  بلحصول 

بهذه  بملتعلقة  بال ت9بع  واربءبت 

أو  عليها  بلحصول  أو  بألنشطة 

تصديرها أو بلتنازل عنها ؛

عن  مصلحة  على  بالستحوبذ 

طريق بملياهدة وبالندماج وبالشت9بك 

وبملشالكة ، بشكل مباشر أو غي9 مباشر 

، في جد ع بلشركات بلتي  بأي وس لة 

إنشاؤها  سيتم  بلتي  أو  إنشاؤها  تم 

وبلشركات أو غي9ها بلتي لها غرض   ،

مداثل أو مرتبط ؛

بملعامالت  جد ع   ، أعم  وبشكل 

أو  بملال ة  أو  بلصناع ة  أو  بلتجالية 
تكون  قد  بلتي  بلعقالية  أو  بملنقولة 

مرتبطة أو مف دة بشكل مباشر أو غي9 

مباشر لغرض بلشركة أو بأي غرض 

مشابه أو مرتبط أو يحتدل أن تيهل 

تطويره أو تنف ذه..

  292  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
شالع عبدبملومن  لقم 5 بلدبلبلب ضاء 

29399 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 59.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د نشاط لش د  :  168 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 166   : ببربه م  نشاط  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د نشاط لحين :  166 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د نشاط لش د  عنوبنه)ب) حي 
بالمليي ة 1 زنقة 19 لقم 37 29999 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

عنوبنه)ب)  ببربه م  نشاط  بلي د 
 37 لقم   19 زنقة   1 بالمليي ة  حي 

29999 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

عنوبنه)ب)  لحين  نشاط  بلي د 
 37 لقم   19 زنقة   1 بالمليي ة  حي 

29999 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د نشاط لش د  عنوبنه)ب) حي 
بالمليي ة 1 زنقة 19 لقم 37 29999 

بلدبلبلب ضاء بلدبلبلب ضاء

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 94 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 9)267.

417I

MASTERS CONSULTING

MARRAKONSEIL
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

MASTERS CONSULTING

32 زنقة بلبنفسج بقامة بلزيتونة 

مرس بليلطان بلدبلبلب ضاء ، 

29149، بلدبلبلب ضاء بملغرب

 MARRAKONSEIL
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شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د)في طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 217 

شالع ببربه م بلرومبني إقامة بلفتح 
بلطابق 1 لقم 3 بلدبل بلب ضاء - 
29299 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.2(9493
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
2929 تقرل حل  )9 شتن 9  بملؤلخ في 
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
  MARRAKONSEIL بلشريك بلوح د
مبلغ لأسدالها 19.999 ملهم وعنوبن 
217 شالع ببربه م  مقرها بإلجتداعي 
 1 بلطابق  بلفتح  إقامة  بلرومبني 
29299 بلدبل   - 3 بلدبل بلب ضاء  لقم 
توقف   : ل  نت جة  بملغرب  بلب ضاء 

بلنشاط بلتجالي.
و حدم مقر بلتصف ة ب 217 شالع 
ببربه م بلرومبني إقامة بلفتح بلطابق 
1 لقم 3 بلدبل بلب ضاء - 29299 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب. 
و عين:

أندليا  شاللوت كام ل   بلي د)ة) 
شالع موليس تولي   24 و عنوبنه)ب) 
مالس ل ا   13997 فرنيا   13997

فرنيا كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 12 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753844.
418I

LEADER FINANCE

NINTH CAFE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT  N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ninth cafe  شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلطابق 

بألول لقم 2 عدالة 529 بملنال 3 

عدل ة بلشرف مربكش  - 49999 

مربكش  بملغرب .

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.192(71

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   2929 أكتوار   16 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

أطرحي محدد   )ة)  تفويت بلي د 

599 حصة بجتداع ة من أصل 599 

حصة لفائدة  بلي د )ة) بازي  موني9 

بتاليخ 16 أكتوار 2929.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

نون 9   1( بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 88)7.

41(I

 Société AMIGOS DE DISTRIBUTION ET

D’IMPORTATION Sarl

 Société AMIGOS DE
 DISTRIBUTION ET

D’IMPORTATION Sarl
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

 Société AMIGOS DE

 DISTRIBUTION ET

D›IMPORTATION Sarl

22 شالع عالل بلفا�صي ، 32999، 

بلحي دة بملغرب

 Société AMIGOS DE

 DISTRIBUTION ET

D’IMPORTATION Sarl  شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي حوز 

تاليوسف تفرت جداعة بزمولن - 

32999 بلحي دة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

3167

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 Société : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

 AMIGOS DE DISTRIBUTION ET

. D’IMPORTATION Sarl

بستي9بم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وتصدير موبم بلتغذية بلعامة

بائع موبم بلتغذية بلعامة.
حوز   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 - بزمولن  جداعة  تفرت  تاليوسف 

32999 بلحي دة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : محدد  كبدبني  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : محدد  بلخطابي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  محدد  كبدبني  بلي د 

 62929 حي بوالم بوط ب سكتول ب  

بلناظول بملغرب.

بلي د بلخطابي محدد عنوبنه)ب) 
بلعل ا  مي9بمول  حي   92 زنقة   58

32999 بلحي دة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  محدد  كبدبني  بلي د 

 62929 حي بوالم بوط ب سكتول ب  

بلناظول بملغرب

بلي د بلخطابي محدد عنوبنه)ب) 
بلعل ا  مي9بمول  حي   92 زنقة   58

32999 بلحي دة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالحي دة  بتاليخ 29 نون 9 

2929 تحت لقم 559.

429I

NEOXIS CONSULTING

بيو فروا
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

NEOXIS CONSULTING
 IMM DOUHI BD DERFOUFI
 ETAGE 1 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC
ب و فروب شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 32 ززنقة 
ب) فالج عدر بلبوليس وجدة - 

69999  وجدة بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
35(91

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   15
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
ب و   : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

فروب.
بلت9ك ب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وبلتك  ف.
عنوبن بملقر بالجتداعي : 32 ززنقة 
ب) فالج عدر بلبوليس وجدة - 69999  

وجدة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : بلي د حين بلخالمي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د حين بلخالمي عنوبنه)ب) 
لقم  بلطلحاوي  تجزئة  مغن ة  طريق 

154 69999  وجدة بملغرب.
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وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 
وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د حين بلخالمي عنوبنه)ب) 
لقم  بلطلحاوي  تجزئة  مغن ة  طريق 

154 69999  وجدة  وجدة
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوار   28 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم )248.

421I

STE AGEFICO SARL

ECOBRISA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
12 شالع عدر بلخ ام بلطابق بلثاني 

لقم 4 ، 9999)، طنجة بملغرب
ECOBRISA شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع أبو 
بكر بلربزي إقامة إبربه م لقم 12 

طنجة 9999) طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
19(65(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 مالس   94
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ECOBRISA
إعامة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلتدوير.
عنوبن بملقر بالجتداعي : شالع أبو 
 12 لقم  إبربه م  إقامة  بلربزي  بكر 

طنجة 9999) طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلرزبق  عبد  بملزكلدي  بلي د 

ملهم   1.999 بق دة  حصة   199   :

للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلرزبق  عبد  بملزكلدي  بلي د 

لقم  لش د  موالي  شالع  عنوبنه)ب) 

 (9999  4 بقامة حفصة طابق   114

طنجة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلرزبق  عبد  بملزكلدي  بلي د 

لقم  لش د  موالي  شالع  عنوبنه)ب) 

 (9999  4 بقامة حفصة طابق   114

طنجة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   13 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235579.

422I

STE OVADA SARL AU

 STE ETABLISSEMENT EL
  MOUAFAK MOHAMMED

SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
توس ع نشاط بلشركة 

STE OVADA SARL AU

 mezanine n°2 melk el khamar

 av tayeb guennad ، 35100،

guercif بملغرب

 STE ETABLISSEMENT EL

  MOUAFAK MOHAMMED

SARL AU شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بالجتداعي 279 شالع 

محدد بلخامس ، بلطابق بلرببع 

بلشقة A -  - 35100 جرس ف 

بملغرب.

توس ع نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.82(

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تدت   2929 نون 9   12 في  بملؤلخ 

نشاط  إلى  بلتال ة  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :

-بإلستي9بم وبلتصدير..

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

بالبتدبئ ة بجرس ف  بتاليخ )1 نون 9 

2929 تحت لقم 26/2929).

423I

بئتدان ة  بلخ 9ة

SWANI CASH
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

بئتدان ة  بلخ 9ة

)4  زنقة  بملدينة ، 26199، برش د 

بملغرب

 SWANI CASH

شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي متجرلقم 

5 مركز س دي لحال بلشاطئ - 

26199 برش د بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1427(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SWANI CASH

وك ل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالعدولة.

عنوبن بملقر بالجتداعي : متجرلقم 

 - بلشاطئ  لحال  س دي  مركز   5

26199 برش د بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلهام   مفتاح  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلهام   مفتاح  بلي دة 

لحال  س دي  بالفق  تجزئة   64

بلشاطئ 26199 برش د بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلهام   مفتاح  بلي دة 

لحال  س دي  بالفق  تجزئة   64

بلشاطئ 26199 برش د بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  ب 9ش د   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 1488.

424I

عامل بلزم تة - محاسب-

 STE SAADOUNI
STARSOLIDE

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
لفع لأسدال بلشركة

عامل بلزم تة - محاسب-

259 حي بالمبلسة بلوك 2 تازة ، 

35999، تازة بملغرب

 STE SAADOUNI STARSOLIDE

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بلرشام 

بلوك 1 لقم 23 - 35999 تازة 

بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.3(87

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم   2929 نون 9   92 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 

»499.999 ملهم» أي من «199.999 

عن  ملهم»   599.999» إلى  ملهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.
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باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بتازة   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 549.

425I

TECO GEST SARLAU

BEWHY SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU

 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation

 Erreda Oulfa CASABLANCA،

20202، CASABLANCA MAROC

BEWHY SARL شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 

نايت 2 لقم 1 بلطابق بلثاني بلدلوة  

- 26292 برش د بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

14281

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   92

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.BEWHY SARL

شربء،   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

ب ع، تأجي9 وترك ب بملولدبت

بلطاقة  أنظدة  وتوليد  ص انة 

بلشدي ة

أو  بلوقوم  وتوزيع  وشربء  ب ع 

بلصناع ة  وبلزيوت  بليائل  بلوقوم 

وبلشحوم )بالجدلة)

بلطاقة  معدبت  شربء  و  ب ع 

بلشدي ة أو طاقة بلرياح.

تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلطابق بلثاني بلدلوة    1 لقم   2 نايت 

- 26292 برش د بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة .

بلشركة:   لأسدال  مبلغ 
2.999.999 ملهم، مقيم كالتالي:

 18.999   : بنحوم  يونس  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 2.999   : عامر  نرجس  بلي دة 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بنحوم  يونس  بلي د 
بلف الت  منطقة  بلحضري  بلقطب 
بلدبل    27182 بلنوبصر    316 لقم 

بلب ضاء بملغرب.
عنوبنه)ب)  عامر  نرجس  بلي دة 
بلقطب بلحضري حي بلريان ف ال لقم 
316 بلنوبصر  27182 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بنحوم  يونس  بلي د 
بلف الت  منطقة  بلحضري  بلقطب 
بلدبل    27182 بلنوبصر    316 لقم 

بلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  ب 9ش د   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 9)14.

426I

ALIANZA ADVISORY

NAMA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

ALIANZA ADVISORY
)4، زنقة جون جوليس، بلطابق 

لقم 6، حي غوتي ه ، 29969، 
بلدبلبلب ضاء بملغرب

NAMA شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي )4، زنقة 
جون جوليس، حي غوتي ه، بلطابق 
لقم 6، شقة لقم 12 - 29969 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
478615

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   12
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.NAMA
غرض   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلشركة مب ل و الج بملغرب:
بلدلبس ة  بألنشطة  جد ع   -
بلعقالبت  مجال  في  وبالستشالية 
وبلي احة وجد ع قطاعات بلنشاط 

بأل رى ؛
بملتعلقة  بألنشطة  جد ع   -
بملشاليع  تحق ق  في  باملياعدة 
وبلي اح ة  بلعقالية  بالستثدالية 

وجد ع قطاعات بألعدال بأل رى ؛
بستشالبت  أنشطة  جد ع   -

بالستثدال بلعقالي ؛
بملتعلقة  بألنشطة  جد ع   -
وبالستثدال  بلعقالية  باملعامالت 
وبلي احة وقطاعات بلنشاط بأل رى 
- جد ع بألنشطة بملتعلقة بتيويق 

بألصول بلعقالية للب ع أو بإليجال ؛
- جد ع بألنشطة بملتعلقة بالخ 9ة 

بلعقالية ؛
جد ع بألنشطة بملتعلقة بإمبلة   -
بالستحوبذ وبلب ع  بألصول بلعقالية: 

وبإليجال وبلتشغ ل وبإلمبلة ، إلخ ؛
لتحق ق وبإلشربف وبملشولة في   -

بناء بملشاليع ؛
تنف ذ جد ع بلعقوم بلعامة أو   -
بلخاصة بملتعلقة باألنشطة بملذكولة 
- بملشالكة بملباشرة أو غي9 بملباشرة 
للشركة في جد ع بلعدل ات بملتعلقة 
من  س دا  وال   ، بملذكول  بالنشاط 
أو   ، جديدة  شركات  إنشاء   الل 
بالكتتاب  أو   ، بلرعاية  في  بملياهدة 
حقوق  أو  بملال ة  بألولبق  شربء  أو 
تحالف أو   ، أو بالندماج   ، بلشركات 

جدع ة وبملشالكة أو غي9 ذلك ؛

جد ع بألنشطة   ، وبشكل أعم   -
هدف  تحق ق  في  تياهم  قد  بلتي 
مداثلة أو ذبت  بلشركة أو أي أش اء 

صلة..
عنوبن بملقر بالجتداعي : )4، زنقة 
بلطابق  حي غوتي ه،  جون جوليس، 
لقم 6، شقة لقم 12 - 29969 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
 ((   : بلي د هشام ببن ببربه م 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
1 حصة    : بلي دة زينب بنجلون 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
ببربه م  ببن  هشام  بلي د 
 33 لقم  ف ال  أواا  تجزئة  عنوبنه)ب) 
أنفا  بوطالب  بلهامي  عبد  شالع 

29229 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
عنوبنه)ب)  بنجلون  زينب  بلي دة 
شالع عبد   33 لقم  أواا ف ال  تجزئة 
بلدبل   29229 أنفا  بوطالب  بلهامي 

بلب ضاء بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
ببربه م  ببن  هشام  بلي د 
 33 لقم  ف ال  أواا  تجزئة  عنوبنه)ب) 
أنفا  بوطالب  بلهامي  عبد  شالع 

29229 بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 94 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 752891.
427I

fidomek

ESS MEK TRAV
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

fidomek
 N A11 ALAMIRA 1 6EME ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN
 AL MARINI ، 50000، meknes

maroc
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ESS MEK TRAV شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 184 
جنان مرجان مكناس - 59999 

مكناس بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.4885(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 أكتوار   26 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
بلهامي  )ة)  بلي د  تفويت 
بجتداع ة  حصة   5.959 بلصويري  
لفائدة   حصة   19.199 أصل  من 
بتاليخ  )ة)  ديجة بلصويري   بلي د 

26 أكتوار 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   29 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3822.

428I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

N CIRI RENTAL CAR
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شالع س دي محدد ، 15999، 
بلخدييات بملغرب

N CIRI RENTAL CAR شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 598 حي 
بملنى  - 15999 بلخدييات بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
27843

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2916 نون 9   13
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 N CIRI : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.RENTAL CAR

كربء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلي البت بدون سائق.

حي   598  : عنوبن بملقر بالجتداعي 

بملنى  - 15999 بلخدييات بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 59.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : عبدهللا   نصري  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلي د نصري عبدهللا  

بلزهربء  حي  بللكوس  وبم  زنقة   23

15999 بلخدييات بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلي د نصري عبدهللا  

بلزهربء  حي  بللكوس  وبم  زنقة   23

15999 بلخدييات بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 21 بتاليخ  بالخدييات   بالبتدبئ ة 

نون 9 2916 تحت لقم -.

42(I

موثقة

PHARMACIE BAHAEDINNE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

موثقة

21  زنقة بابوم  عدالة س تي تاول 

طابق 1 مكتب لقم 2 بلدبل بلب ضاء 

، 29319، بلدبل بلب ضاء بملغرب

 PHARMACIE BAHAEDINNE

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

 ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 

بلدبلبلب ضاء بملجدع بليكني بلفجر 

م س 2 عدالو 8 متجر 6 بوالم بحدد 

مبل بوعزة 29669 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.3(7375

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تدت   2929 يول وز   39 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

تفويت بلي د )ة) فدوى مسخاوي 

أصل  من  بجتداع ة  حصة   1.999

)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   1.999

بيدان بناني بلزياتني بتاليخ 39 يول وز 

.2929

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 15 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم )75999.

439I

STE CECONA SARL

STE SADFER SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

توس ع نشاط بلشركة 

STE CECONA SARL

شالع جيش بمللكي لقم 74 بلناظول ، 

62999، بلناظول بملغرب

STE SADFER SARL شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بالجتداعي زنقة بوالم 

سالم  بني بنصال- بلناظول زنقة بوالم 

سالم بني بنصال- بلناظول 62959 

بلناظول بملغرب.

توس ع نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.8693

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في )9 نون 9 2929 تدت إضافة 

إلى نشاط بلشركة  بلتال ة  بألنشطة 

بلحالي :

مقاول بلنقل لحياب بلغي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 13 نون 9 

2929 تحت لقم 3556.

431I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

بريسنغ وازيس
إعالن متعدم بلقربلبت

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

بريينغ وبزيس «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة ذبت بلشريك 

بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: إقامة 

بالك بالزب 1 عدالة H  لقم 1 

بملحددية  - _ بملحددية  بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.17957

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في )1 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بإلجتداع ة  بلحصص  جد ع  ب ع  ـ 

بلحاج  بلي د  طرف  من   (1999(

بلحين إلى بلي د عيلي محدد

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

عيلي  بلي د  جديد  ميي9  تع ين  ـ 

محدد ذو بلجني ة بملغرا ة بلحامل 

ب   B622552 لقم  بلوطن ة  للبطاقة 
لقاطن بتجزئة بملنالة زنقة 16 لقم  2 

كال فولن ا بلدبل بلب ضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :6,7 لقم  بند 

بألسا�صي  بلنظام  تعديل  ـ  مايلي: 

)بلفصل7,6).

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 26 بتاليخ  باملحددية   بالبتدبئ ة 

أكتوار 2929 تحت لقم 1491.

432I
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FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

ELKADMIRI PROMO
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ELKADMIRI PROMO

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي إقامة 

بلبيدة 2 عدالة 2 لقم 8 عين بليبع 

بلدبلبلب ضاء - 29999 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489521

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   16

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ELKADMIRI PROMO

منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي.

إقامة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلبيدة 2 عدالة 2 لقم 8 عين بليبع 

29999 بلدبلبلب ضاء  بلدبلبلب ضاء - 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : بلي د بشهل عبدبلرزبق 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي دة بشهل سلوى :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عبدبلرزبق  بشهل  بلي د 

 13 زنقة  بلرحداني  حي  عنوبنه)ب) 
 19999 مومن  س دي   37 لقم 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

عنوبنه)ب)  سلوى  بشهل  بلي دة 
حي بلرحداني زنقة 13 لقم 37 س دي 

مومن 19999 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  سلوى  بشهل  بلي دة 
حي بلرحداني زنقة 13 لقم 37 س دي 

مومن 19999 بلدبلبلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 23 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم ))7546.

433I

BEN.COMPTA

SOBELCAS TRAV
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

BEN.COMPTA

شالع بلدلفوفي عدالة بإلتحام 

بليكن ة بلطابق بلثاني لقم 17 

OUJDA MAROC ،69999 ، وجدة

SOBELCAS TRAV شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

محدد عبدو لقم 1 مكرل بقامة 

حدزة  شقة 8 - 69999 وجدة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

35(8(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   92

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SOBELCAS TRAV

بعدال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء

بملقايضة

بلهندسة بملدن ة.

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

محدد عبدو لقم 1 مكرل بقامة حدزة  

شقة 8 - 69999 وجدة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 (99   : محدد  بلقاسمي   بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 199   : بحدد  بفجدغان  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بلقاسمي  محدد عنوبنه)ب) 
بلع ون   69999 بلع ون  بلوفاق  حي 

بملغرب.

بلي د بفجدغان بحدد عنوبنه)ب) 

حي بلنخلة بلزنقة 32 لقم 42 69999 

بلع ون بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د بلقاسمي  محدد عنوبنه)ب) 
بلع ون   69999 بلع ون  بلوفاق  حي 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2631.

434I

م نالة ف نانس جروب

كيدادريا
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

م نالة ف نانس جروب

52 شالع موالي لش د شقة لقم 

7 بلطابق بلرببع جليز مربكش ، 

49999، مربكش بملغرب

ك دبمليا شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 52 شالع 

موالي لش د شقة لقم 7 بلطابق 

بلرببع جليز - 49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19845(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   16

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

ك دبمليا.

- بستي9بم   : غرض بلشركة بإيجاز 

و تصدير ؛

 -تقديم بلخدمات ؛

 - بملعامالت بلعقالية.

52 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

بلطابق   7 لقم  شقة  لش د  موالي 

بلرببع جليز - 49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 499   : بلي دة بمليا م نكاسون 

حصة بق دة 19 ملهم للحصة .

 699   : غربي  مبف د  كي  بلي د 

حصة بق دة 19 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي دة بمليا م نكاسون عنوبنه)ب) 

) مدر كوتيي  )7591 باليبس فرنيا.

بلي د كي مبف د غربي عنوبنه)ب) 

48 شالع بين ا بلطابق 3 مقاطعة 16 

75116 باليبس فرنيا.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د كي مبف د غربي عنوبنه)ب) 

48 شالع بين ا بلطابق 3 مقاطعة 16 

75116 باليبس فرنيا.
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باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم )11752.

435I

UNIVERSAL CURE

UNIVERSAL CURE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

UNIVERSAL CURE

 Bd Abdeloumen N°5 RDC ,292

 202, Bd Abdeloumen N°5 RDC،

20230، CASABLANCA MAROC

UNIVERSAL CURE شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 292 

شالع عبدبملومن لقم 5 ، 29239 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.46(581

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 13 أكتوار 2929 تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 

 ،  5 لقم  عبدبملومن  شالع   292«

إلى  بملغرب»  بلدبلبلب ضاء   29239
«عدالة BR2B لقم 3 بلطابق 2 بقامة 

 - بلدلة  جدال  محدد  شالع  بلحدد 

29399 بلدبلبلب ضاء  بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 93 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 26674.

436I

بمغال عبد بلغافول

NOURDDINE LISSAKAN
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

بمغال عبد بلغافول

شالع بلجيش بمللكي بقامة بلنول لقم 

1 بلطابق بالول تطوبن ، 3999)، 

تطوبن بملغرب

 NOURDDINE LISSAKAN

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 
بلحين 2 تجزئة بلحجوي بلتزغ تي 
بالغربس بقامة 314 بلطابق 1 شقة 

لقم 18 مرت ل - 3159) مرت ل 
بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.23491
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تدت   2929 نون 9   12 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
تفويت بلي د )ة) بنصاف بلوك لي 
حصة بجتداع ة من   699 عيربوي 
)ة)  بلي د  699 حصة لفائدة   أصل 
 92 نول بلدين بلطوم بلحيني بتاليخ 

نون 9 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   11 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 1)57.
437I

بلع ون بستشالبت

NOUR SOUTH IMEX
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

بلع ون بستشالبت
لقم 31 شالع بالمي9 موالي عبد هللا ، 

79999، بلع ون بملغرب
NOUR SOUTH IMEX شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي  ط 
بلرملة 92 زنقة ملنول عدالة بليفي9 
شقة 91  - 79999 بلع ون بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
33853

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   19
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 NOUR : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.SOUTH IMEX

غرض بلشركة بإيجاز : كل مايتعلق 

 ، وبلخدماتي  بلتجالي  بالنشاط 

بالست9بم وبلتصدير وبلتجالة بلعامة، 

تجالة بملالبس وبلني ج.....

: حي  ط  عنوبن بملقر بالجتداعي 
زنقة ملنول عدالة بليفي9   92 بلرملة 

شقة 91  - 79999 بلع ون بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بمبالك  بحدد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بمبالك  بحدد  بلي د 
زنقة ملنول لقم 36 حي  ط بلرملة 92  

79999 بلع ون بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بمبالك  بحدد  بلي د 
زنقة ملنول لقم 36 حي  ط بلرملة 92  

79999 بلع ون بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2746.

438I

o.b.compta

NEW DREAM HOUSE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

o.b.compta

161 شالع محدد بلديولي عدالة ب 
لقم 33 ، 14999، بلقن طرة بملغرب

NEW DREAM HOUSE شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 47 عدر 

ببن بلعاص مكتب 4 - 14999 

بلقن طرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

579(3

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   22

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 NEW  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.DREAM HOUSE

بشغال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء.

 47  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 14999  -  4 عدر ببن بلعاص مكتب 

بلقن طرة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د بلجربلي محين 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بلجربلي محين عنوبنه)ب) 

بلقن طرة 14999 بلقن طرة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د بلجربلي محين عنوبنه)ب) 

بلقن طرة 14999 بلقن طرة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

تحت   - بتاليخ  بالبتدبئ ة بالقن طرة  

لقم -.

43(I
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ACO CONSULTING

STUDIO R ARCHITECTE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,79

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

  STUDIO R ARCHITECTE

شركة ذبت ميؤول ة محدومة

 ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 46 ، شالع 

بلزلقطوني - بلطابق  -3 شقة 6 - 

29259 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

48929(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   96

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. STUDIO R ARCHITECTE

بلهندسة   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملعدالية.

 ،  46  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

-3 شقة  بلطابق    - شالع بلزلقطوني 

6 - 29259 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي دة لق ة ببن منصول بلحوتي 

 199 1.999 حصة بق دة    : بلحيني 

ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي دة لق ة ببن منصول بلحوتي 
بلحيني عنوبنه)ب) زبوية زنقة بجاية - 
فاس   39119 طريق بيدوزبل  

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي دة لق ة ببن منصول بلحوتي 
زبوية زنقة بجاية  بلحيني عنوبنه)ب) 
- طريق بيدوزبل 39119 فاس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754412.

449I

بمغال عبد بلغافول

NOURDINE RENT CAR
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

بمغال عبد بلغافول
شالع بلجيش بمللكي بقامة بلنول لقم 
1 بلطابق بالول تطوبن ، 3999)، 

تطوبن بملغرب
NOURDINE RENT CAR  شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 314 بقامة 
بلبقة تجزئة بلحجوي بلتزغ تي شالع 

بلحين 2 بلطابق بالول لقم 12 
مرت ل - 3159) مرت ل بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.2374(
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 نون 9   92 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
تفويت بلي د )ة) بنصاف  وك لي 
حصة بجتداع ة من   499 عيربوي 
)ة)  بلي د  499 حصة لفائدة   أصل 
 92 نول بلدين بلطوم بلحيني بتاليخ 

نون 9 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   9( بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 5763.

441I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

IMMOB REAL ESTATE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تقل ص هدف بلشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL

 PLACE MOHAMMED V

 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

IMMOB REAL ESTATE شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بالجتداعي إقامة 

بألمان، م س 24، عدالة 2)1، لقم 

5، عين بليبع - 29999

 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تقل ص هدف بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

39(837

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم حذف   2929 نون 9   93 بملؤلخ في 

بألنشطة بلتال ة من نشاط بلشركة 

بلحالي :

بإلنعاش  عدل ات  تحق ق 

بلعقالي تحت جد ع أشكاله بدا فيها 

بلبناء  وعدل ات  بلتجزئة  عدل ات 

لها أو من أجل بلب ع أو كربء أي عقال 

بلتجالية  لألعدال  أو  لليكن  مجهز 

وبلصناع ة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754451.

442I

بمغال عبد بلغافول

KAPUB
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

بمغال عبد بلغافول

شالع بلجيش بمللكي بقامة بلنول لقم 

1 بلطابق بالول تطوبن ، 3999)، 

تطوبن بملغرب

KAPUB شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تطوبن 

شالع موالي بلحين باملهدي لقم 31  

- 3999) تطوبن بملغرب

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.248((

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تقرل حل   2929 نون 9   95 بملؤلخ في 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

 199.999 لأسدالها  مبلغ    KAPUB

بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن  ملهم 

تطوبن شالع موالي بلحين باملهدي 

بملغرب  تطوبن   (3999  -   31 لقم 

نت جة ل : بلخيالة.

شالع  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

 31 لقم  باملهدي  بلحين  موالي 

تطوبن - 3999) تطوبن بملغرب. 

و عين:

بلي د)ة) عبد بلكريم   بوعالم و 

عنوبنه)ب) شالع طهربن زنقة 94 طابق 

تطوبن   (3999 تطوبن   93 شقة   91

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

بلحدوم  بإلقتضاء  وعند   

بملخولة  بلصالح ات  على  بملفروضة 

تبل غ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 

بلعقوم و بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : 

شالع موالي بلحين باملهدي لقم 31 

تطوبن

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   13 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 46)5.

443I

ste cofiguer sarl

GAMAVI
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

GAMAVI  شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
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 DR SIDI وعنوبن مقرها بإلجتداعي
 BEN JAAFER HOUARA OULED

 RAHOU GUERCIF  - 35100
. GUERCIF  MAROC
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.1837

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تم   2929 نون 9   95 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
»499.999 ملهم» أي من «199.999 
عن  ملهم»   599.999» إلى  ملهم» 
طريق :  لفع بلق دة بإلسد ة لألسهم 

بملوجومة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بجرس ف  بتاليخ 23 نون 9 

2929 تحت لقم 39/2929).
444I

LA VIE FISCALE

OUADAH INOX
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
توس ع نشاط بلشركة 

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC
OUADAH INOX شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بالجتداعي طريق 
 E587 - بلجزبئر تجزئة بلبيتان لقم

oujda 60000 بملغرب.
توس ع نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.2(78(

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تدت   2929 أكتوار   29 في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتال ة  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :
منعش عقالي.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   29 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2666.
445I

CONCILIUM EXPERTISE

PRODUCTION 27
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
156،زنقة ببو زبيد بلدبمو�صي، 

لقم )، بملعاليف، بلدبل بلب ضاء ، 
29339، بلدبل بلب ضاء بملغرب

PRODUCTION 27 شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 156 
زنقة ببو زبيد بلدبمو�صي، لقم ، 

)بملعاليف، بلدبل بلب ضاء - 29379 
بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
489525

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   93
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 27  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.PRODUCTION
إنتاج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

سيندائي.
عنوبن بملقر بالجتداعي : 156 زنقة 
ببو زبيد بلدبمو�صي، لقم ، )بملعاليف، 
بلدبل بلب ضاء - 29379 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : بملويزغ  بلي د سف ان 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بملويزغ  سف ان  بلي د 
بوبلكان  بيربك   37 لقم   591 زنقة 

بكامير 89999 بكامير بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بملويزغ  سف ان  بلي د 
بوبلكان  بيربك   37 لقم   591 زنقة 

بكامير 89999 بكامير بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 23 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754791.

446I

BUSINESS FOREVER

SMART AND FAST
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

BUSINESS FOREVER
71 إقامة ببن بطوطة تقاطع ببن 
بطوطة و عبد بلكريم بلديولي 

بلطابق بألول لقم 3 ، 29999، بلدبل 
maroc بلب ضاء

Smart and Fast شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل 
ملحامدية سابع جداعة بلويدبن  - 

49169 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19893(
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   9(
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 Smart : بإلقتضاء بدختصر تيد تها 

.and Fast
بصالح   -  : غرض بلشركة بإيجاز 
باللكت9ون ة  بملنتجات  وترك ب 

وبالجهزة بملنزل ة
باللكت9ون ة  بملنتجات  تيويق   -

وبألجهزة بملنزل ة.

موبل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 - بلويدبن   جداعة  سابع  ملحامدية 

49169 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 34.999   : بلفق هي  بلي د بمين 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 33.999   : بلي دة بكربم كالني  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 33.999   : بيدان كالني  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بلفق هي  بمين  بلي د 
 73 عدالة   58 س  م  بالزهال  تجزءة 
بلب ضاء  بلدبل   1 باللفة    11 شقة 

بملغرب.
عنوبنه)ب)  كالني   بكربم  بلي دة 
تجزءة بالزهال م س 27 س عدالة )32  
بلب ضاء  بلدبل   1 باللفة    21 شقة 

بملغرب.
عنوبنه)ب)  كالني  بيدان  بلي دة 
23 زنقة سويب ط 2 ش 4 بنجدية  1 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلفق هي  بمين  بلي دة 
 73 عدالة   58 س  م  بالزهال  تجزءة 
بلب ضاء  بلدبل   1 باللفة    11 شقة 

بملغرب
 - بتاليخ  تم بإليدبع بلقانوني ب-  

تحت لقم -.
447I

CONCILIUM EXPERTISE

 ASLAN CAPITAL
CONSULTING

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
156،زنقة ببو زبيد بلدبمو�صي، 

لقم )، بملعاليف، بلدبل بلب ضاء ، 
29339، بلدبل بلب ضاء بملغرب
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 ASLAN 100.000 CONSULTING

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 156 
زنقة ببو زبيد بلدبمو�صي، لقم ،) 

بملعاليف، بلدبل بلب ضاء بلدبل 

بلب ضاء 29379 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489523

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   93

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 ASLAN : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.199.999 CONSULTING

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بإلستشالبت في بلتوبصل.
عنوبن بملقر بالجتداعي : 156 زنقة 
ببو زبيد بلدبمو�صي، لقم ،) بملعاليف، 

 29379 بلدبل بلب ضاء بلدبل بلب ضاء 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د حاتم عب د :  1.999 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  عب د  حاتم  بلي د 
بلدبل   5 شقة   3 نوفشات ل  زنقة   8

بلب ضاء  بلدبل   29999 بلب ضاء 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  عب د  حاتم  بلي د 
بلدبل   5 شقة   3 نوفشات ل  زنقة   8

بلب ضاء  بلدبل   29999 بلب ضاء 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 23 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754799.

448I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

.Concept Mural S.A.R.L A.U
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

ـ إقامة ماس بالوماس 2 زنقة عدر 

إبن بلخطاب لقم 88 ، 9999)، 

طنجة بملغرب

 .Concept Mural S.A.R.L A.U

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زبوية 
زنقة تالومبنت و زنقة مربكش 

)س.س.إ.ب)1 بلوك 3ـ2 - 9999) 

طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19(843

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   26

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

..Concept Mural S.A.R.L A.U

غرض بلشركة بإيجاز : توزيع ولق 
بلجدلبن وأغط ة بلجدلبن وبلديكول 

بلدب لي.

زبوية   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
مربكش  زنقة  و  تالومبنت  زنقة 
 (9999  - 3ـ2  بلوك  )س.س.إ.ب)1 

طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بوحدبيد  بلباسط  عبد  بلي د 
ملهم   1.999 بق دة  حصة   199   :

للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بوحدبيد  بلباسط  عبد  بلي د 
شالع  نرجس  بل 9بنص  عنوبنه)ب) 

بلينديان لقم 36 9999) طنجة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بوحدبيد  بلباسط  عبد  بلي د 
شالع  نرجس  بل 9بنص  عنوبنه)ب) 

بلينديان لقم 36 9999) طنجة .
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6549.
44(I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

 BOUHADDOUNE DU
COMMERCE ET NEGOCE

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT 29
 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA MAROC

 BOUHADDOUNE DU
 COMMERCE ET NEGOCE

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

 BD 75 وعنوبن مقرها بإلجتداعي
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE
 PROVENCE 9 EME ETG APPT
 B108 CASABLANCA - 20220

بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489183

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   31

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 BOUHADDOUNE DU  :

.COMMERCE ET NEGOCE

تجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملنتجات بلغذبئ ة .

 BD  75  : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE ( EME ETG APPT

 B108 CASABLANCA - 20220

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 199   : مهند  بوحدون  بلي د 

حصة بق دة 19.999 ملهم للحصة .

 199  : مهند  بوحدون  بلي د   

بق دة 19.999 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  مهند  بوحدون  بلي د 
 121 لقم   1 عبدبلربح م  تجزئة 

بلدبل   2(4(9 بلب ضاء  مديونة 

بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  مهند  بوحدون  بلي د 
 121 لقم   1 عبدبلربح م  تجزئة 

بلدبل   2(4(9 بلب ضاء  مديونة 

بلب ضاء بملغرب.
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باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 7)7543.

459I

fj conseil

نطالت
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

fj conseil
لفم 1951 بلطابق 91 حي بلقدس 

92 ب 92  ريبكة ، 25999، 

 ريبكة بملغرب

نطالت شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 

طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 858 

مكرل حي بلفوسفاط بولنوبل  ريبكة 

بملغرب 25999  ريبكة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.51(1

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   291( أكتوار   21 في  بملؤلخ 

ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 

مبلغ  ذبت بلشريك بلوح د نطالت  
وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 

858 مكرل حي  مقرها بإلجتداعي لقم 

بملغرب  بولنوبل  ريبكة  بلفوسفاط 

 : ل  نت جة  بملغرب  25999  ريبكة 

صعواة في بلحصول على بالسوبق.

و حدم مقر بلتصف ة ب لقم 858 

مكرل حي بلفوسفاط بولنوبل  ريبكة 

بملغرب 25999  ريبكة بملغرب. 

و عين:

و  بنخزبل  بلطاهر   بلي د)ة) 

بلفوسفاط  حي   858 عنوبنه)ب) 

25999  ريبكة  بولنوبل  ريبكة 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بالبتدبئ ة بخريبكة  

2929 تحت لقم 713.

451I

FAD CONSULTING

 ج أند أش بارتنرز
إعالن متعدم بلقربلبت

FAD CONSULTING

  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,

  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،

20200، Casablanca MAROC

 ج أند أش بالتن9ز «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي:  29 زنقة 

قي�صي، حي لبسين - بلدبل بلب ضاء – 

بملغرب - - بلدبل بلب ضاء بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.319(27

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 91 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 

مــن  بالجتــداعــي  بملقــر  تحويــل  مايلي: 
بلدبل   - حي لبسين  زنقة قي�صي،   29  :
بلب ضاء.  إلــــى:   26، زنقة الفونتين – 

حي لبسين – بلدبل بلب ضاء – بملغرب

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تغ ي9 بلنشاط بالجتداعي للشركة من 

«مكتب بلدلبسات أنشطة عقالية و 
لياض ة» إلى « بإلنعاش بلعقالي

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

بلنظام  من   4 و   2 بملامتين  تعديل 

بألسا�صي للشركـــة

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

تح ين بلقانون بألسا�صي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 2: بلذي ينص على مايلي:  

بلنشاط بالجتداعي للشركة:  بإلنعاش 

بلعقالي.

بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي:  

بملقــر بالجتــداعــي :  26، زنقة الفونتين 

 – بلب ضاء  بلدبل   – لبسين  حي   –

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 23 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754735.

452I

CONSULTING ET TECHNIQUE COMPTABLE

AMB CAR

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تفويت حصص

 CONSULTING ET TECHNIQUE

COMPTABLE

 AV BEYROUT RUE NAMSA

 N 5 ZOHOU 2 ، 30000، FES

MAROC

AMB CAR شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 8 

شالع بلشفشاوني بملدينة بلجديدة  - 

39999 فاس بملغرب.

تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي -.

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   291( يول وز   9( في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

تفويت بلي د )ة) محدد عز بلدين 

من  بجتداع ة  حصة   5.999 بربمة 

بلي د  لفائدة   حصة   5.999 أصل 

يول وز   9( بلزبيدي بتاليخ  زهي9   )ة) 

.291(

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

23 شتن 9  بتاليخ  بالبتدبئ ة بصفرو  

)291 تحت لقم 115.

453I

EL OUARRAD AZIZ

MEKNES POTEAUX
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a

 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc

MEKNES POTEAUX شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تعاون ة 

بألنوبل أيت بولزوين بلحاجب - 

51999 بلحاجب بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51217

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   96

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MEKNES POTEAUX

أشغال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة

إنشاء بألعددة.

تعاون ة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 - بلحاجب  بولزوين  أيت  بألنوبل 

51999 بلحاجب بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : ببربه م  فيكا  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
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عنوبنه)ب)  ببربه م  فيكا  بلي د 
بوفكربن  ملوكي  تجزئة   34 لقم 

59399 بوفكربن بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  ببربه م  فيكا  بلي د 
بوفكربن  ملوكي  تجزئة   34 لقم 

59399 بوفكربن بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   94 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3589.

454I

 centre de developpment profesionnel des

competences

TIDAKT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
TIDAKT شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 
بمليي9ة بلخضربء بلشطر بلثالث لقم 
C 414   بلشقة 2 بملر�صى بلع ون - 

79999 بلع ون بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
33(31

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   16
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.TIDAKT

بلنقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلوطني وبلدولي لجد ع بلوجهات من 

جد ع بلبضائع.
تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلشطر بلثالث لقم  بمليي9ة بلخضربء 
 - بملر�صى بلع ون   2 بلشقة     C  414

79999 بلع ون بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : عزوز  محدد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  عزوز  محدد  بلي د 
بلف   6 باء  عدالة  بل اقوت  بقامة 
بلشقة 95 بوزن قة  2999) بلعربئش 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  عزوز  محدد  بلي د 
بلف   6 باء  عدالة  بل اقوت  بقامة 
بلشقة 95 بوزن قة 2999) بلعربئش 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2899/2929.
455I

comptoir expertise du maroc

SALA BINAE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
قفل بلتصف ة

comptoir expertise du maroc
 n°36 CITE EL HANAA
 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
SALA BINAE شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي : 

 RESIDENCE SAFAE 3 N°4 IMM
 B HASSAINE SALA AL JADIDA -

11939 سال بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.12973

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 29 أكتوار 2929 تقرل حل 

SALA BINAE شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د مبلغ 

وعنوبن  ملهم   19.999 لأسدالها 

 RESIDENCE بإلجتداعي  مقرها 

 SAFAE 3 N°4 IMM B HASSAINE

سال   SALA AL JADIDA - 11030

بملغرب نت جة لنقص في بملوبلم بملال ة 

و عين:

و  محدد  موصوف   بلي د)ة) 

 VILLA 48 RES LES عنوبنه)ب) 

 ORANGERS SOUISSI RUE BNI

 MESKINE  SOUISSI RABAT

)ة)  بلرااط بملغرب  كدصفي   19179

للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

وفي   2929 أكتوار   29 بتاليخ 

 RESIDENCE SAFAE 3 N°4 IMM

 B HASSAINE SALA AL JADIDA -

19179 سال بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بيال   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 35425.

456I

aice compta

PRETTY INVEST
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تع ين ميي9 جديد للشركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

PRETTY INVEST  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة سد ة 

إقامة شهرزبم 3 بلطابق 5 لقم 22   

بلنخ ل - 29349 بلب ضاء بملغرب.

تع ين ميي9 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.412965

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم تع ين   2929 نون 9   93 بملؤلخ في 

بلي د)ة)  للشركة  جديد  ميي9 

بشت وي بملهدي  كديي9 آ ر

تبعا إلقالة ميي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754358.

457I

cafge

3D PYRAMIDES
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

cafge

 Mustapha el maani، 234

20130، casablanca maroc

3D PYRAMIDES شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 157 شالع 

ملوية بلطابق بالول باللفة  - 29299 

بلدبل بلب ضاء  بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489465

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   19

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 3D  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.PYRAMIDES

غرض بلشركة بإيجاز :  - بلتجالة 

جد ع  وتدث ل  وتوزيع  ب ع   -

بملالكات وبملنتجات

- بستي9بم وتصدير.

عنوبن بملقر بالجتداعي : 157 شالع 

ملوية بلطابق بالول باللفة  - 29299 

بلدبل بلب ضاء  بملغرب .

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
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 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  شوقي  محدد  بلي د 
157 شالع ملوية بلطابق بالول باللفة  

29299 بلدبلبلب ضاء  بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  شوقي   محدد  بلي د 
157 شالع ملوية بلطابق بالول باللفة  

29299 بلدبل بلب ضاء  بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 23 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم )75466.

458I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

TALAL AKAR
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 IMB. 57 RUE IBN MAJA

 L›HABITAT FES FES، 300000،
FES MAROC

TALAL AKAR شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة)في طول 

بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلطابق 
بلثالث بلشقة لقم 93 شالع بمللك 

حيين بقامة بلنخ ل 1 طريق 
بيدوزبل - 39999 فاس بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.53(37
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
2929 تقرل حل  )2 شتن 9  بملؤلخ في 
بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 
لأسدالها  مبلغ    TALAL AKAR
مقرها  وعنوبن  ملهم   199.999
بإلجتداعي بلطابق بلثالث بلشقة لقم 
93 شالع بمللك حيين بقامة بلنخ ل 
فاس   39999  - بيدوزبل  طريق   1
بلتام  بلتوق ف   : ل  نت جة  بملغرب 

لنشاط بلشركة.

و حدم مقر بلتصف ة ب بلطابق 

بمللك  شالع   93 لقم  بلشقة  بلثالث 

حيين بقامة بلنخ ل 1 طريق بيدوزبل 

- 39999 فاس بملغرب. 

و عين:

بلعالني  محدد طــــالل   بلي د)ة) 

ف ال  بلعندلين  بقامة  عنوبنه)ب)  و 

56 بلكولف بمللكي عين بلشكاك  لقم 

)ة)  صفرو بملغرب كدصفي   31952

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3292.

45(I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

TIWLI PROD SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE

SARL AU

)6 ف ال محاسين شقة 2 بمليي9ة 1  

C مربكش، 49999، مربكش بملغرب

TIWLI PROD SARL AU شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي: لقم 63 

ف ال محاسين شقة 3 بمليي9ة 1 ج 

مربكش بملغرب.     

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د. 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198281

 39 في  مؤلخ  حر  عقد  بدقت�صى 
بلقانون  إعدبم  تم   2929 غشت 

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 TIWLI بدختصر تيد تها:  بإلقتصاء 

PROD SARL AU
بإلنتاج  بإيجاز:  بلشركة  غرض 

بليدعي بلبصري.
 63 لقم  بالجتداعي:  بملقر  عنوبن 
ج   1 بمليي9ة   3 محاسين شقة  ف ال 

مربكش بملغرب.    
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة: 

ملهم، مقيم كالتالي 
إمانويل  فالكنويتز  بلي دة 
 199 بق دة  حصة   1.999 مولي ل: 

ملهم للحصة. 
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 

وصفات وموبطن بلشركاء:
بلي دة فالكنويتز إمانويل مولي ل 
كوغدون  مو  ليمي  شالع  عنوبنها 

)7519 باليس فرنيا. 
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي دة فالكنويتز إمانويل مولي ل 
كوغدون  مو  ليمي  شالع  عنوبنها 

)7519 باليس فرنيا
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بدربكش  بلتجالية 
لقم   تحت   2929 نون 9   16
 M11_20_2201648117349

./2929/D.A.C.E
469I

موثق لزلق علي

 SOCIÉTÉ DE TRAVAUX
 AGRICOLES INDUSTRIELS

 ET PUBLICS
par abréviation STAIP 

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تفويت حصص

موثق لزلق علي
387 شالع محدد بلخامس ، 
29259، بلدبل بلب صاء بملغرب
 SOCIÉTÉ DE TRAVAUX

 AGRICOLES INDUSTRIELS ET

   PUBLICS  par abréviation STAIP

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 37/35 

مدر بلل دون عين بليبع بلدبل 

بلب ضاء - 29259 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.174(17

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   2929 ف 9بير   24 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

بنطون و  )ة)   بلي د  تفويت 

حصة   19(.685 لويزسولي9 

بجتداع ة من أصل 375.)21 حصة 

لفائدة  بلي د )ة) بمل ين لويز صلي9 

بتاليخ 29 ف 9بير 2929.

بنطون و  )ة)   بلي د  تفويت 

حصة   19(.6(9 لويزسولي9 

بجتداع ة من أصل 375.)21 حصة 

بنطون و  جوبن  )ة)  بلي د  لفائدة  

لويزمالتنيز بتاليخ 29 ف 9بير 2929.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

مالس 2929 تحت لقم 734669.

461I

ML EXPERTS

SADRIKA 
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

إضافة تيد ة تجالية أو شعال 

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

                                                  SADRIKA 

«شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 3 شالع 

بلجيهاني ، إقامة عثدان ، لبسين  - - 

بلدبل بلب ضاء  بملغرب.

«إضافة تيد ة تجالية أو شعال»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.1(2227
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بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
تقرل   2929 غشت   31 في  بملؤلخ 

إضافة شعال تجالي للشركة وهو:
إلغاء  و   DRINKS & CO
 EPICURIEN DES بلشعالبلتجالي 

IRIS
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 11 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

شتن 9 2929 تحت لقم 745893.
462I

FIDUCIAIREJAD

MO&SA-BROWS CENTRE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIREJAD
 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE APPT N°5 AVENUE
 ALLAL EL FASSI MARRAKECH،

MAROC 49999، مربكش
 MO&SA-BROWS CENTRE

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شقة 
لقم 11 عدالة لقم 265 منطقة 44 
أبوبب مربكش  - 49999 مربكش 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
196757

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   91
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MO&SA-BROWS CENTRE
-حالق   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
للي دبت أو بلرجال سشغل أكث9 من 

ميتخدمين

-ب تصا�صي بعلم بلجدال.

عنوبن بملقر بالجتداعي : شقة لقم 

11 عدالة لقم 265 منطقة 44 أبوبب 

مربكش  - 49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عبد بلوبحد مكول :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

مكول  بلوبحد  عبد  بلي د 

 22 لقم  -أ-   2 بمليي9ة  عنوبنه)ب) 

مربكش 49999 مربكش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

مكول  بلوبحد  عبد  بلي د 

 22 لقم  -أ-   2 بمليي9ة  عنوبنه)ب) 

مربكش 49999 مربكش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 9   2( بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 115856.

464I

FIDUCIAIREJAD

AMIFIRSTCOM  SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FIDUCIAIREJAD

 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE APPT N°5 AVENUE

 ALLAL EL FASSI MARRAKECH،

MAROC 49999، مربكش

AMIFIRSTCOM  SARL شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 829 

بقامة بدل متجر لقم 7 بمليي9ة 2 -أ- - 

49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

196(61

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 يول وز   22

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.AMIFIRSTCOM  SARL

-صاحب   : غرض بلشركة بإيجاز 

بمت از  دمات بلهاتف

-تاجر

-متعهد.
عنوبن بملقر بالجتداعي : لقم 829 

بقامة بدل متجر لقم 7 بمليي9ة 2 -أ- - 

49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

599 حصة    : بلي د أنس بلعالم 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : بلي د محدد بمين تابت 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلعالم  أنس  بلي د 

 95 شقة   696 عدالة   2 بمليي9ة 

مربكش 49999 مربكش بملغرب.

بلي د محدد بمين تابت عنوبنه)ب) 
مربكش   3(2 لقم  -ب-   3 بمليي9ة 

49999 مربكش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلعالم  أنس  بلي د 

 95 شقة   696 عدالة   2 بمليي9ة 

مربكش 49999 مربكش بملغرب

بلي د محدد بمين تابت عنوبنه)ب) 
مربكش   3(2 لقم  -ب-   3 بمليي9ة 

49999 مربكش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

96 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 116942.

468I

ميتامنة شامة

SEGONAD
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

ميتامنة شامة
شالع بمليي9ة لقم 142 بلطابق بالول 

بلناظول شالع بمليي9ة لقم 142 
بلطابق بالول بلناظول، 62999، 

بلناظول بملغرب
SEGONAD شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي س دي 
بلفاضل بني بنصال بلناظول - 62999 

بلناظول بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.18935

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تدت   2929 شتن 9   24 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
)ة) محدد بكرماني  تفويت بلي د 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   333
)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   1.999
شتن 9   24 بتاليخ  بكرماني  يونس 

.2929
تفويت بلي د )ة) محدد  بكرماني 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   333
)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   1.999
شتن 9   24 بتاليخ  بكرماني  محدد  

.2929
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 95 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئ ة 

أكتوار 2929 تحت لقم 3268.
479I

somadik

 STE SOLVAY ECONOMICS
AND MANAGEMENT PRIVE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc
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 STE SOLVAY ECONOMICS
  AND MANAGEMENT PRIVE

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بلفتح 
زنقة تاف الت لقم 97 بلعي9ن - 7999 

بلع ون بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
33117

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   16
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 
 SOLVAY ECONOMICS AND

. MANAGEMENT PRIVE
مركز   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بللغات وبلعالم ات .
عنوبن بملقر بالجتداعي : حي بلفتح 
زنقة تاف الت لقم 97 بلعي9ن - 7999 

بلع ون بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د قاسم سامي بلصلح :  199 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 بلي د قاسم سامي بلصلح : 199 

بق دة 199 ملهم.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلصلح  سامي  قاسم  بلي د 
عنوبنه)ب) حي بلفتح زنقة تاف الت لقم 

97 بلعي9ن 7999 بلع ون بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلصلح  سامي  قاسم  بلي د 
عنوبنه)ب) حي بلفتح زنقة تاف الت لقم 

97 بلعي9ن 7999 بلع ون بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
22 شتن 9  بالبتدبئ ة بالع ون  بتاليخ 

2929 تحت لقم 6)21.
471I

ميتامنة شامة

SEGONAD SERVICES
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تع ين ميي9 جديد للشركة

ميتامنة شامة
شالع بمليي9ة لقم 142 بلطابق بالول 

بلناظول شالع بمليي9ة لقم 142 
بلطابق بالول بلناظول، 62999، 

بلناظول بملغرب
SEGONAD SERVICES  شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي س دي 
علي بلفاضل بني بنصال - 62999 

بلناظول بملغرب.
تع ين ميي9 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.18935

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
2929 تم تع ين  24 شتن 9  بملؤلخ في 
بلي د)ة)  للشركة  جديد  ميي9 

بكرماني محدد  كديي9 آ ر
تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 24 شتن 9 

2929 تحت لقم 3268.
473I

ML EXPERTS

DK MOH
تأسيس شركة بملياهدة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
DK MOH «شركة بملياهدة» 

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 265، 
شالع بلزلقطوني، بلطابق بلتاسع، 

لقم 2)          -، 29999 بلدبل 
بلب ضاء    بملغرب  

إعالن عن تأسيس « شركة 
بملياهدة»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
..46441(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بلقانون  إعدبم  تم   2929 يون و   15
بألسا�صي لشركة بملياهدة باملديزبت 

بلتال ة:
شكل بلشركة : شركة بملياهدة .

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 DK  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MOH
بألغذية   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعامة ، بلتجالة بالتجزئة
تصدير بألغذية وجد ع   - بستي9بم 

أنوبع بملنتجات؛
إمبلة أي أصل تجالي؛

معامالت  أي  عام،  وبشكل 
وسندبت  ومال ة  وصناع ة  تجالية 
مرتبطة  تكون  قد  عقالية  و  مال ة 
بشكل مباشر أو غي9 مباشر بالغرض 
بالجتداعي أو تعزز تحق قه وتطويره..

 ،265  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلتاسع،  بلطابق  بلزلقطوني،  شالع 
لقم 2)          - 29999 بلدبل بلب ضاء    

بملغرب  .
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة: )) سنة.
 399.999 ويبلغ لأسدال بلشركة 

ملهم،
مقيم كالتالي:

مجلس  أعضاء  أو  بملتصرفون 
بلرقابة: 

بلي د   الد بلدلمولي بصفته)ب) 
عنوبنه)ب)  بإلمبلي  بملجلس  في  عضو 
  28814 مركز س دي مو�صى بن علي 

بملحددية  بملغرب
بلوزبني  بمليس  موالي  بلي د 
بملجلس  في  عضو  بصفته)ب)  بلتهامي 
شالع   16 عنوبنه)ب)   بإلمبلي 
بلخامس،  بلطابق  بلسخاوي، 
بلب ضاء   بلدبل    29999 معاليف 

بملغرب
بلوزبني  ب ي9  سل دان  بلي د   
عضو في بملجلس  بصفته)ب)  بلتهامي  
بليكني  بملجدع  عنوبنه)ب)  بإلمبلي 

بلربحة، 3, ف ال س ديبو, أنفا 29999  
بلدبل بلب ضاء بملغرب

بلتهامي  بلوزبني  بلتهامي   بلي د 
عضو في بملجلس بإلمبلي  بصفته)ب) 
بلسخاوي،  شالع   16 عنوبنه)ب)  
  29999 معاليف  بلخامس،  بلطابق 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
بلشركة Drinks SARL  بصفته)ب) 
عنوبنه)ب)  بإلمبلي  بملجلس  في  عضو 
زي مي أوالم صالح،بملجدع 29، قطاع 
17 بوسكولة، 29999 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
مربقب أو مربقبي بلحيابات :

)ب)بصفته   ml experts بلشركة 
غاندي  مربقب للحيابات عنوبنه)ب) 
بلطابق   ( مبنى  غاندي  شالع  مول 
بلرببع  29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب

بألسا�صي  بلنظام  مقتض ات 
توزيع  و  بالحت اطي  بتكوين  بملتعلقة 

بأللااح :
بملنصوص  بلخاصة  بإلمت ازبت 

عليها لكل شخص :
بقبول  متعلقة  مقتض ات 
تفويت  لهم  بملخول  بألشخاص 
بألسهم وتع ين جهاز بلشركة بملخول 

له بلبث في طلبات بلقبول :
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية بالدبل بلب ضاء بتاليخ - تحت 

لقم 738384.
475I

ميتامنة شامة

SEGONAD
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تغ ي9 نشاط بلشركة

ميتامنة شامة
شالع بمليي9ة لقم 142 بلطابق بالول 

بلناظول شالع بمليي9ة لقم 142 
بلطابق بالول بلناظول، 62999، 

بلناظول بملغرب
SEGONAD شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بالجتداعي حي س دي 
بلفاضل بني بنصال بلناظول - 62999 

بلناظول بملغرب.
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تغ ي9 نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.18935
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تم   2929 شتن 9   24 في  بملؤلخ 
«صباغة  من  بلشركة  نشاط  تغ ي9 

بلعدالبت» إلى «مركز بالتصاالت».
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 95 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئ ة 

أكتوار 2929 تحت لقم 3268.
476I

ML EXPERTS

DK MA
تأسيس شركة بملياهدة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
DK MA «شركة بملياهدة» 

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 265، 
شالع بلزلقطوني، بلطابق بلتاسع، 
لقم 2)  -، 29999  بلدبل بلب ضاء  

بملغرب .
إعالن عن تأسيس « شركة 

بملياهدة»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.4644(3
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بلقانون  إعدبم  تم   2929 ماي   98
بألسا�صي لشركة بملياهدة باملديزبت 

بلتال ة:
شكل بلشركة : شركة بملياهدة .

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 DK  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MA
بألغذية   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعامة ، بلتجالة بالتجزئة
تصدير بألغذية وجد ع   - بستي9بم 

أنوبع بملنتجات؛
إمبلة أي أصل تجالي؛

معامالت  أي  عام،  وبشكل 
وسندبت  ومال ة  وصناع ة  تجالية 
مرتبطة  تكون  قد  عقالية  و  مال ة 
بشكل مباشر أو غي9 مباشر بالغرض 

بالجتداعي أو تعزز تحق قه وتطويره.

 ،265  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلتاسع،  بلطابق  بلزلقطوني،  شالع 
بلب ضاء   بلدبل    29999  -   (2 لقم 

بملغرب ..

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة: )) سنة.

 399.999 ويبلغ لأسدال بلشركة 

ملهم،

مقيم كالتالي:

مجلس  أعضاء  أو  بملتصرفون 

بلرقابة: 

بلتامي  بلوزبني  كد ل  بلي د 
عضو في بملجلس بإلمبلي  بصفته)ب) 

بلربحة،  بليكني  بملجدع  عنوبنه)ب) 

29999  بلدبل  3, ف ال س ديبو, أنفا  

بلب ضاء  بملغرب

بلوزبني  بمليس  موالي  بلي د 

بملجلس  في  عضو  بصفته)ب)  بلتهامي 

شالع   16 عنوبنه)ب)  بإلمبلي 

بلخامس،  بلطابق  بلسخاوي، 

بلب ضاء   بلدبل   29999 معاليف   

بملغرب

بلوزبني  ب ي9  سل دان  بلي د 

بملجلس  في  عضو  بصفته)ب)  بلتهامي 

بليكني  بملجدع  عنوبنه)ب)  بإلمبلي 

بلربحة، 3, ف ال س ديبو, أنفا  29999  

بلدبل بلب ضاء بملغرب

بلتهامي  بلوزبني  بلتهامي  بلي د 
عضو في بملجلس بإلمبلي  بصفته)ب) 

بلسخاوي،  شالع   16 عنوبنه)ب) 

  29999 معاليف  بلخامس،  بلطابق 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

بلشركة Drinks SARL بصفته)ب) 

عنوبنه)ب)  بإلمبلي  بملجلس  في  عضو 

زي مي أوالم صالح،بملجدع 29، قطاع 

29999  بلدبل بلب ضاء  17 بوسكولة 

بملغرب

مربقب أو مربقبي بلحيابات :

)ب)   ML EXPERTS بلشركة 

بصفته مربقبي بلحيابات عنوبنه)ب) 

 ( مبنى  غاندي  شالع  مول  غاندي 

بلطابق بلرببع 29999  29999 بلدبل 

بلب ضاء  بملغرب.

بألسا�صي  بلنظام  مقتض ات 

توزيع  و  بالحت اطي  بتكوين  بملتعلقة 

بأللااح :

بملنصوص  بلخاصة  بإلمت ازبت 

عليها لكل شخص :
بقبول  متعلقة  مقتض ات 

تفويت  لهم  بملخول  بألشخاص 
بألسهم وتع ين جهاز بلشركة بملخول 

له بلبث في طلبات بلقبول :

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بالدبل بلب ضاء بتاليخ - تحت 
لقم )73843.

478I

ML EXPERTS

SADRIKA
إعالن متعدم بلقربلبت

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

SADRIKA «شركة  بملياهدة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 3 شالع 

جيهاني ، إقامة عثدان ، لبسين - - 

بلدبل بلب ضاء  بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.1(2227

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 23 يون و 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

من  كوهين  إل او  بلي د  بستقالة 
واليته كعضو في بملجلس بإلمبلي

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
تع ين بلي د  لا ع بلدلنوني كعضو في 

بملجلس بإلمبلي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم &: بلذي ينص على مايلي: 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 95 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

غشت 2929 تحت لقم 741819.

489I

فون كس بغري سي9فيس

شركة 3ط بويلدينغ
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

3T BUILDING

 HAY AL MASSIRA 1, RUE 5, N°

51000 ، ,65، بلحاجب بملغرب

شركة 3ط بويلدينغ شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بمليي9ة 

1، شالع 5، لقم 65،  - 51999 

بلحاجب بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5196(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   25

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

شركة   : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

3ط بويلدينغ.

بالشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلنظافة،  بشغال  بلبناء،  بملختلفة و 

بملتاجرة.

حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 -   ،65 لقم   ،5 شالع   ،1 بمليي9ة 

51999 بلحاجب بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د أشن عزيز :  1.999 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
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حي  عنوبنه)ب)  عزيز  أشن  بلي د 

بمليي9ة 1، شالع 5، لقم 65،  51999 

بلحاجب بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

حي  عنوبنه)ب)  عزيز  أشن  بلي د 

بمليي9ة 1، شالع 5، لقم 65،  51999 

بلحاجب بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

21 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدكناس  

2929 تحت لقم 3371.

481I

ميتامنة شامة

SEGPNAD SERVICES
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

ميتامنة شامة

شالع بمليي9ة لقم 142 بلطابق بالول 

بلناظول شالع بمليي9ة لقم 142 

بلطابق بالول بلناظول، 62999، 

بلناظول بملغرب

SEGPNAD SERVICES شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

و عنوبن مقرها بالجتداعي حي س دي 

علي بلفاضل بني بنصال - 62999 

بلناظول .

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.18935

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

بملؤلخ في 24 شتن 9 2929 تم تحويل 

بلشكل بلقانوني للشركة من «شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

«شركة ذبت بمليؤول ة  إلى  بلوح د» 

بملحدومة».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 95 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئ ة 

أكتوار 2929 تحت لقم 3268.

482I

ML EXPERTS

SADRIKA
إعالن متعدم بلقربلبت

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
SADRIKA «شركة  بملياهدة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 3 شالع 
جيهاني ، إقامة عثدان ، لبسين  - - 

بلدبل بلب ضاء  بملغرب.
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.1(2227

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
2929 تم بتخاذ  27 غشت  بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بلتهامي  بلوزبني  بلي د كد ل  تع ين 

كعضو في بملجلس بإلمبلي
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
من  بلدلنوني  لا ع  بلي د  بستقالة 

مهامه كعضو في بملجلس بإلمبلي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
بند لقم &: بلذي ينص على مايلي: 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 98 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 72)748.

484I

Audifisc Maroc

ليدك
تع ين متصرفين

ل دك ش. م
بملقر بالجتداعي : 48، زنقة محدد 

بلديولي - بلدبل بلب ضاء
بلسجل بلتجالي: 89617  بلدبل 

بلب ضاء - 
بستقالة متصرفين بدجلس بإلمبلة و 

تع ين متصرفين جدم
للجدع  عرفي  عقد  بدقت�صى   -  1
 11 بتاليخ  بملنعقد  بلعامي  بلعام 
شركة  مياهدو  قرل   ،2929 يون و 

ل دك )ش.م) مايلي :

بستقالة كل من بلي دة مالي   -
آنج ميبون بلحاملة لجوبز بليفر لقم 
PH27248)9 بملق دة في 1 شالع ن ل- 
باليس- فرنيا، وبلي د ب ي9   75917
إيف بول كوين بلحامل لجوبز بليفر 
لقم 13BC16688 بملق م في 25 شالع 
فرنيا  في9وفالي-   78229  ، باستول 

من مهامهم كدتصرفين .
إينيس  بلي دة س لف نا  -تع ين   
سوماسكو بلحاملة لجوبز بليفر لقم 
 Cours 7 16 ، وبملق دة فيCP24736
 ،  Marigny 94300 Vincennes
فرنيا ، لتحل محل بلي دة مالي آنج 

ميبون بمليتق لة
لونج ت  ت فين  بلي دة  -تع ين 
لجوبز  بلحاملة  ه كتيف لر،  زوجة 
وبملق دة   ،13CV55812 بليفر لقم 
 ، باليس   ،  75997 ل ل  زنقة   1 في 
فرنيا ، لتحل محل بلي د ب ي9 إيف 

بول كوين بمليتق ل.
تنتهي والية هذين بملتصرفين عند 
بلتي  بلعامة  بلجدع ة  ب تتام  نهاية 
تبث في حيابات بلينة بملال ة بملنته ة 

في 31 مجن 9 2922.
بلعدلوني  يونس  بلي د  -تع ين 
 FIPAR HOLDING مدثال للدتصرف

 لفا للي د لش د بلعزيري.
ملحضر  بلقانوني  بإليدبع  تم   2-
بلتجالية  باملحكدة  بلقربل  هذب 
بالدبلبلب ضاء بتاليخ 98 أكتوار2929 

تحت عدم 991)74. 
ملخص قصد بلنشر

485I

mohammedia accounting

ATLAS PRO
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

mohammedia accounting
 HASSANIA EXT BD MOKHTAR
 SOUSSI N° 2 ETG 1، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
ATLAS PRO  شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 

طول بلتصف ة)

 ANGLE وعنوبن مقرها بإلجتداعي

 AVENUE DES FAR ET RUE

 ALSACE ETAGE 03 BUREAU N

 12 MOHAMMEDIA - 20800

.MOHAMMEDIA MAROC

حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.2292(

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل   2929 مجن 9   9( في  بملؤلخ 

ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 

 ATLAS بلوح د  بلشريك  ذبت 

39.999 ملهم  PRO   مبلغ لأسدالها 

 ANGLE بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن 

 AVENUE DES FAR ET RUE

 ALSACE ETAGE 93 BUREAU N

 12 MOHAMMEDIA - 20800

نت جة   MOHAMMEDIA MAROC

ل : توق ف بلنشاط بلتجالي لشركة .

ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

 ANGLE AVENUE DES FAR

 ET RUE ALSACE ETAGE 93

 BUREAU N 12 MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA 29899

 .MOHAMMEDIA MAROC

و عين:

  DRISSIA بلي د)ة) 

 CITE EL و عنوبنه)ب)   REDOUANE

 FALLAH N 93 BLOC 95  29899

 MOHAMMEDIA MAROC

كدصفي )ة) للشركة.

بلحدوم  بإلقتضاء  وعند   

بملخولة  بلصالح ات  على  بملفروضة 

تبل غ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 

بلعقوم و بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة 

DRISSIA REDOUANE :

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 39 بتاليخ  باملحددية   بالبتدبئ ة 

مجن 9 )291 تحت لقم )211.

486I
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STE MAKTAB AL KHADAMAT

NOUR EL KHAIR ELEC
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 89BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC
NOUR EL KHAIR ELEC شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي موطنة 
بدركز بالعدال مبي للخدمات 

بملتنوعة بتجزئة بلعثدان ة بلحي 
بالمبلي بلطابق بلثالث  - 23999 بني 

مالل بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
195(5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   14
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 NOUR : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.EL KHAIR ELEC
بعدال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء
بلت9ك بات بلكهراائ ة .

موطنة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
للخدمات  مبي  بالعدال  بدركز 
بلحي  بلعثدان ة  بتجزئة  بملتنوعة 
بالمبلي بلطابق بلثالث  - 23999 بني 

مالل بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلطنجي  بلي د  الد 

بني   23999 حي بلضو س دي جابر  

مالل بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلطنجي  بلي د  الد 

بني   23999 حي بلضو س دي جابر  

مالل بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 23 بتاليخ  مالل   ببني  بالبتدبئ ة 

أكتوار 2929 تحت لقم 714.

48(I

JURIS LEGAL

 ALSHARQ MOROCCO
HOLDING

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ALSHARQ MOROCCO

HOLDING شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زبوية شالع 

عدر بلخ ام وزنقة بلبنفسج باب ب، 

شقة لقم 4 بلطابق 1 بوس جول - 

29999 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

478261

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   12

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 ALSHARQ MOROCCO  :

.HOLDING

تقديم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

كافة بلخدمات وبملشولة وبلدلبسات 

بمليتوى  على  بلشركات  لصالح 

أو  بلفني  أو  بملحاسبي  أو  بإلمبلي 

بلتجالي أو بملالي أو غي9 ذلك.

زبوية   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلبنفسج  وزنقة  بلخ ام  عدر  شالع 

 1 بلطابق   4 لقم  شقة  ب،  باب 

بلدبلبلب ضاء   29999  - بوس جول 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

  : بلشهري  أ  بلي د علي سل دان 

))) حصة بق دة 199 ملهم للحصة 

 AL SHARQ بلشركة 

بق دة  حصة   INVESTMENT :  1

199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلشهري  أ  سل دان  علي  بلي د 

عنوبنه)ب) 4163 شالع آلتن م 13311 

بملدلكة  بلرياض   13311 بلغدير 

بلعرا ة بليعومية.

 AL SHARQ بلشركة 

منطقة  عنوبنه)ب)   INVESTMENT

طريق بلخل ج   11411  ،2 بلصناع ة 

بلعرا ة  بملدلكة  بلرياض   11411

بليعومية.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلشهري  أ  سل دان  علي  بلي د 

عنوبنه)ب) 4163 شالع آلتن م 13311 

بملدلكة  بلرياض   1311 بلغدير 

بلعرا ة بليعومية

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 92 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم -.

4(1I

FIDUCIAIREJAD

KOSA LEGUMES sarl au
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

FIDUCIAIREJAD

 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE APPT N°5 AVENUE

 ALLAL EL FASSI MARRAKECH،

MAROC 49999، مربكش

KOSA LEGUMES sarl au شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بملدينة 

بلجديدة تامنصولت عدالة لقم 154 

بلطابق بلثاني شقة لقم 5 - 49999 

مربكش بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.45125

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

بملؤلخ في 15 يناير 2929 تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 

«بملدينة بلجديدة تامنصولت عدالة 

 5 بلطابق بلثاني شقة لقم   154 لقم 

- 49999 مربكش بملغرب» إلى «طريق 

بيت بولير جداعة بلويدبن بلبول موبل 

ملحددية - 49999 مربكش  بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

يون و   24 بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 113553.

4(3I

MED WAHAB

MED WAHAB
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

MED WAHAB

 N° 14 ANCIEN SOUK 2 ETG

 BLOC D RUE 21 AOUT ،

25000، khouribga MAROC

 MED WAHAB
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شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلرقم 14 
سوق قديم بلطابق 2 بلوك م زنقة 
21 غشت - 25999  ريبكة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
6715

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   93
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 MED  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.WAHAB
بالشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة+ عدل ات تفاوض.
عنوبن بملقر بالجتداعي : بلرقم 14 
بلوك م زنقة   2 سوق قديم بلطابق 
21 غشت - 25999  ريبكة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عبد بلحق وهاب :  1.999 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د عبد بلحق وهاب عنوبنه)ب) 
حي بلطاشرون بوجنيبة  ريبكة   35

25999  ريبكة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د عبد بلحق وهاب عنوبنه)ب) 
حي بلطاشرون بوجنيبة  ريبكة   35

25999  ريبكة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بالبتدبئ ة بخريبكة  

2929 تحت لقم 855.

4(5I

FIDUCIAIREJAD

YAKKOUT STORE sarl au
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIREJAD

 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE APPT N°5 AVENUE

 ALLAL EL FASSI MARRAKECH،

MAROC 49999، مربكش

 YAKKOUT STORE sarl au

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 64 

حرف -O- شطر 5 بملدينة بلجديدة 

تامنصولت - 49999 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1974(3

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   17

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.YAKKOUT STORE sarl au

-بلتغدية   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعامة)ميتغل متجر)

-بائع موبم بلتنظ ف و بلص انة.
 64 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

بملدينة بلجديدة   5 شطر   -O- حرف 

تامنصولت - 49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د يوسف بن حدامو :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

حدامو  بن  يوسف  بلي د 

72 عدالة أ93 بقامة  عنوبنه)ب) شقة 

 24999  3 بليعامة  بملح ط  نول 

بلجديدة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

حدامو  بن  يوسف  بلي د 

72 عدالة أ93 بقامة  عنوبنه)ب) شقة 

 24999  3 بليعامة  بملح ط  نول 

بلجديدة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

22 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 116551.

4(6I

LOCARCHIVES SARL AU

LOCARCHIVES
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

LOCARCHIVES SARL AU

4 زنقة نواال ا بلوك 1 سكتول 17 حي 

بلرياض ، 19999، بلرااط بملغرب

LOCARCHIVES شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 4 زنقة 

نواال ا بلوك 1 سكتول 17 حي 

بلرياض - 19999 بلرااط بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

14755(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   13

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.LOCARCHIVES

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تي ي9باللش ف.
زنقة   4  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

نواال ا بلوك 1 سكتول 17 حي بلرياض 

- 19999 بلرااط بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 299.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 2.999   : بلي د حددبني هشام 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د حددبني هشام عنوبنه)ب) 
زنقة أيت عفان بلطائربت بلرااط   7

19189 بلرااط بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د حددبني هشام عنوبنه)ب) 
زنقة أيت عفان بلطائربت بلرااط   7

19189 بلرااط بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 5494.

4(8I

STE ANGLE DE GESTION SARL

NASSAR IMPORT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
توس ع نشاط بلشركة 

STE ANGLE DE GESTION SARL

شالع أحدد بلحريزي تجزئة 

بلتديداني لقم 6 بقامة باليس- أ 

تطوبن ، 3999)، تطوبن بملغرب

NASSAR IMPORT شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بالجتداعي سن ة 

طوليس مض ق - 3299) تطوبن 

مغرب.
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توس ع نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.22(11
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تدت   2929 شتن 9   24 في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتال ة  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :
بستي9بم موبم غذبئ ة ومشرواات 

بجد ع بالنوبع.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
بالبتدبئ ة بتطوبن  بتاليخ 13 أكتوار 

2929 تحت لقم 4734.
599I

S.H EXPERTISE

GENEVRIER INDUSTRIE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,19

 Derb  Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
GENEVRIER INDUSTRIE شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 128زنقة 

بلعربل بلطابق 2 بملكتب لقم 6 - 
9)294 بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
47(233

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.GENEVRIER INDUSTRIE
إنتاج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلفحم.
عنوبن بملقر بالجتداعي : 128زنقة 
 -  6 لقم  بملكتب   2 بلطابق  بلعربل 

9)294 بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د بوطاهر شوقي :  599 حصة 
بق دة 199 ملهم للحصة .

599 حصة    : بلي د عدال وه ب 
بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  شوقي  بوطاهر  بلي د 
لقم 413 ك 2 حديقة ثغاث 39999  

فاس بملغرب.
عنوبنه)ب)  وه ب  عدال  بلي د 
موالي  لوب�صي  سبع  بلفرح  تعاون ة 

سعقوب 36125  فاس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  شوقي  بوطاهر  بلي د 
لقم 413 ك 2 حديقة تغات 39999 

فاس بملغرب
عنوبنه)ب)  وه ب  عدال  بلي د 
موالي  لوب�صي  سبع  بلفرح  تعاون ة 

سعقوب 36125  فاس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 19 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 5)7533.

591I

F&O

 LE COURTIER DE
MARRAKECH sarl

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

F&O
 rue mohamed el Beqqal ,(6
 96, rue mohamed el Beqqal،
40000، MARRAKECH maroc
 le courtier de Marrakech sarl
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلباشا 2 
بلوك C11  مجدع سكني بوزغالين  

طريق مدينة بسفي مربكش. - 
49999 مربكش بملدلكة بملغرا ة

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19631(

 27 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 يول وز 

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 le  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.courtier de Marrakech sarl

وكالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالية

بملعامالت بلعقالية.

 2 بلباشا   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

مجدع سكني بوزغالين     C11 بلوك 

طريق مدينة بسفي مربكش. - 49999 

مربكش بملدلكة بملغرا ة.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

599 حصة    : بلي د علي بلدل ح 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 259   : شنايدل  ن كول  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 259   : بلدل ح  م ليس  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلدل ح  علي  بلي د 

مجدع سكني    C11 بلوك   2 بلباشا 

بسفي  مدينة  طريق  بوزغالين  

بملدلكة  مربكش    49999 مربكش. 

بملغرا ة.

بلي دة ن كول شنايدل عنوبنه)ب) 

مجدع سكني    C11 بلوك   2 بلباشا 

بسفي  مدينة  طريق  بوزغالين  

بملدلكة  مربكش   49999 مربكش. 

بملغرا ة.

بلي دة م ليس بلدل ح عنوبنه)ب) 
مجدع سكني    C11 بلوك   2 بلباشا 
بسفي  مدينة  طريق  بوزغالين  
بملدلكة  مربكش   49999 مربكش. 

بملغرا ة.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلدل ح  علي  بلي د 
مجدع سكني    C11 بلوك   2 بلباشا 
بسفي  مدينة  طريق  بوزغالين  
بملدلكة  مربكش    49999 مربكش. 

بملغرا ة
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 9   14 بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم )11537.

592I

YBY CONSEIL

 INTERNATIONAL FOOD
PROCESSING

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

توس ع نشاط بلشركة 

YBY CONSEIL
 RUE OMAR SLAOUI ETG 24

 03 N 14 MERS SULTAN
 CASABLANCA ، 20150،

CASABLANCA MAROC
 INTERNATIONAL FOOD
PROCESSING شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بالجتداعي 24 زنقة 
عدر بليالوي بلطابق 93 بملكتب 

14 مرس بليلطان بلدبل بلب ضاء - 
29159 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

توس ع نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.473(35
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تدت   2929 أكتوار   29 في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتال ة  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :
وبملباني  بأللب�صي  وشربء  ب ع 

بلفالح ة وغي9 بلفالح ة
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بلفنامق  وبستغالل  تي ي9 
وبملطاعم.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 24 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 75)754.
593I

S.H EXPERTISE

NEW ROADS TRADING
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,19

 Derb  Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
NEW ROADS TRADING شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي  128زنقة 
بلعربل بلطابق 2 بملكتب لقم 6  - 

9)294 بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
47(231

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   1(
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 NEW  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.ROADS TRADING
غرض بلشركة بإيجاز : تاجر.

عنوبن بملقر بالجتداعي :  128زنقة 
 -   6 لقم  بملكتب   2 بلطابق  بلعربل 

9)294 بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د محدد بلدبدوب 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د محدد بلدبدوب عنوبنه)ب) 
 23 شقة  طابق5  بلفربت  زنقة   63

29339 بلب ضاء بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د محدد بلدبدوب عنوبنه)ب) 
 23 شقة  طابق5  بلفربت  زنقة    63

29339 بلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 19 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 3)7533.

594I

S.H EXPERTISE

YOUSSEF SAMAK
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,19

 Derb  Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
YOUSSEF SAMAK شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 128زنقة 

بلعربل بلطابق 2 بملكتب لقم 6 - 
29139 بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
47(855

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   21
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.YOUSSEF SAMAK
تاجر   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

أسداك طازج بالجدلة.
عنوبن بملقر بالجتداعي : 128زنقة 
 -  6 لقم  بملكتب   2 بلطابق  بلعربل 

29139 بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : مغتنم  يوسف  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  مغتنم  يوسف  بلي د 
لقم زنقة فربن بلجي9 حي كواا 12999 

بلب ضاء بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  مغتنم  يوسف  بلي د 
لقم زنقة فربن بلجي9 حي كواا 12999 

بلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754176.

596I

AGRO SUD EQUIPEMENT

AGRO SUD EQUIPEMENT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

AGRO SUD EQUIPEMENT
لقم )11 حي بلوحدة بلوك م ، 

79999، بلع ون بملغرب
 AGRO SUD EQUIPEMENT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم )11 
حي بلوحدة بلوك م بلع ون - 79999 

بلع ون بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

3365(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 AGRO : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.SUD EQUIPEMENT

تجهيز   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

باللب�صي بلفالح ة .

عنوبن بملقر بالجتداعي : لقم )11 

حي بلوحدة بلوك م بلع ون - 79999 

بلع ون بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د بختي يوسف :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

599 حصة    : بلي د بختي لش د  

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بختي يوسف عنوبنه)ب) حي 

 79999 بلض عات فم بلوبم بلع ون 

بلع ون بملغرب.

حي  بلي د بختي لش د عنوبنه)ب) 

 79999 بلض عات فم بلوبم بلع ون 

بلع ون بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د بختي يوسف عنوبنه)ب) حي 

 79999 بلض عات فم بلوبم بلع ون 

بلع ون بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   93 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2615/2929.

597I
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بئتدائ ة بملحاسبة

GRUPSA MAGHREB
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

بئتدائ ة بملحاسبة
شالع أبي بلحين بلشاملي بقامة 

 TANGER ،(9999 ، 14 شبوط لقم
بملغرب

GRUPSA MAGHREB شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 5 شالع 
يوسف ببن تاشفين بلطابق 2 لقم 

3 - 9999) طنجة بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.45991(

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
بملؤلخ في 91 أكتوار )291 تم  تحويل  
بملقر بالجتداعي بلحالي للشركة من «5 
بلطابق  تاشفين  ببن  يوسف  شالع 
بملغرب»  طنجة   (9999  -  3 لقم   2
بلجديدة  طريق  بملركز  «بشربق  إلى 
مخرج  جنوب  كازب  بلدبئري  بلطريق 
مكتب   2 بلطابق   39 ليياسفا بناية 
14 - 29999 بلدبل بلب ضاء  بملغرب».
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 95 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

مجن 9 )291 تحت لقم 1)7223.

598I

ML EXPERTS

SADRIKA
إعالن متعدم بلقربلبت

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
SADRIKA «شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: 3 شالع 
جيهاني ، إقامة عثدان ، لبسين  - - 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.1(2227

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 23 يون و 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 
بلشركة  مال  لأس  تخف ض  مايلي:  
799.999.99 ملهم الست عاب  بدبلغ 
حتى  بلشركة  تكبدتها  بلتي  بلخيائر 
 7999 بإلغاء   31/12/291( تاليخ 

سهم
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
إلى  ل صل  بلشركة  مال  لأس  زيامة 
399.999.99 ملهم من  الل إنشاء 
بسد ة  3999 حصة جديدة بق دة  
بالكتتاب  يتم  منها  لكل  حصة   199
ممج  بالكامل عن طريق  ومفعها  بها 

بأللااح بملحتجزة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
بند لقم &: بلذي ينص على مايلي: 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 91 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

يول وز 2929 تحت لقم 737884.
519I

fiduciaire al jamiae

عين اوالد حمود
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

fiduciaire al jamiae
 Av achra mai n°1 tetouan، 21

93000، tetouan maroc
عين بوالم حدوم شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 7 شالع 
مشي9ة شالع لقم 1 تطوبن - 3999) 

تطوبن بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.7765

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
بملؤلخ في 12 أكتوار 2929 تقرل حل 
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
حدوم   بوالم  عين  بلوح د  بلشريك 
مبلغ لأسدالها 59.999 ملهم وعنوبن 

مشي9ة  شالع   7 بإلجتداعي  مقرها 

شالع لقم 1 تطوبن - 3999) تطوبن 

ميبق  بنحالل  بملغرب نت جة ل : أ ) 

للشركة ببتدبء من 30-09-2020

ثم تع ين بلي د عين بوالم  ب ) 

حدو �صي بحدد محدد ميؤول عن 

بلتصف ة للشركة. 

مكان  تحديد  ثم  كدا  ت ) 

 1 بلتصف ة7 شالع مشي9ة شالع لقم 

تطوبن   .

شالع   7 و حدم مقر بلتصف ة ب 

 (3999  - 1 تطوبن  مشي9ة شالع لقم 

تطوبن بملغرب. 

و عين:

بوالم حدو �صي  محدد   بلي د)ة) 

بحدد و عنوبنه)ب) شالع مشي9ة لقم 1  

)ة)  تطوبن بملغرب كدصفي   (3999

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بتطوبن  بتاليخ 13 أكتوار 

2929 تحت لقم 4733.

511I

marrakech externalisation

YOKE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

marrakech externalisation

 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

YOKE شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي مكتب لقم 

2, زبوية شالع طالق ببن زيام, ببن 

عائشة , بقامة بكيلي ول , عدالة 

18, شقة لقم 6  - 49999   مربكش  

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.8(273

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

2929 تقرل حل  31 غشت  بملؤلخ في 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

 199.999 لأسدالها  مبلغ    YOKE

بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن  ملهم 
زبوية شالع طالق ببن   ,2 مكتب لقم 
بقامة بكيلي ول   , ببن عائشة  زيام, 

   49999  -   6 شقة لقم   ,18 عدالة   ,

*قربل   : ل  نت جة  بملغرب  مربكش  

بلشركاء

*عدم وجوم نشاط بلشركة.

مكتب  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
لقم 2, زبوية شالع طالق ببن زيام, ببن 

عدالة   , بكيلي ول  بقامة   , عائشة 

 49999  - مربكش   6 شقة لقم   ,18

مربكش بملغرب. 

و عين:

و  بمين  بلط ب   كدال  بلي د)ة) 

عنوبنه)ب) طالق ببن عائشة بلحديقة 

جليز   5 بلك 9ى بقامة س شقة لقم 

بملغرب  مربكش   49999 مربكش 

كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

27 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 116661.

512I

FUTURE CONSEIL

GAGLIARDO
عقد تي ي9 حر ألصل تجالي )بألشخاص 

بلطب ع ون)

عقد تي ي9 حر ألصل تجالي

GAGLIARDO

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

بلي د)ة)   أعطى   2929 يناير   15

أحدد  بلروطابي  بلحامل )ة) للبطاقة 

بملسجل  W1226( لقم    بلوطن ة 
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باملحكدة   4(4 بلتجالي  بالسجل   

بالبتدبئ ة ب 9ش د حق بلتي ي9 بلحر 

24  شالع  لألصل بلتجالي بلكائن ب 

برش د    21699  - بلخامس   محدد 

بله بة   هشام   للي د)ة)  بملغرب  

لقم    بلوطن ة  للبطاقة  )ة)  بلحامل 

WA129113  ملدة 2 سنة تبتدئ من 

91 ف 9بير 2929 و تنتهي في 91 ف 9بير 

  6.999 شهري  مبلغ  مقابل   2922

ملهم.

513I

JURIS LEGAL

EASY TOPO
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

EASY TOPO شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة أحدد 

توقي، إقامة عروق، بلطابق 3, لقم 

13 - 29999 بلدبل بلب ضاء  بملغرب .

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.364821

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

2929 تقرل حل  28 شتن 9  بملؤلخ في 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

لأسدالها  مبلغ    EASY TOPO

مقرها  وعنوبن  ملهم   199.999

إقامة  توقي،  أحدد  زنقة  بإلجتداعي 

 29999  -  13 3, لقم  بلطابق  عروق، 

 : ل  نت جة  بملغرب   بلب ضاء   بلدبل 

توقف أنشطة بلشركة

زنقة  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

بلطابق  عروق،  إقامة  توقي،  أحدد 

بلدبل بلب ضاء    29999  -  13 لقم   ,3

بملغرب . 

و عين:

و  باليوبي  سناء   بلي د)ة) 

عنوبنه)ب) 262 شالع محدد بلخامس 

بلدبل   29999  7 بلشقة   3 بلطابق 

)ة)  كدصفي  بملغرب   بلب ضاء  

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

بملخابرة و محل تبل غ بلعقوم و بلوثائق 
بملتعلقة بالتصف ة : زنقة أحدد توقي، 

إقامة عروق، بلطابق 3, لقم 13

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 92 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 752277.

514I

Fiduciaire jazouli mohammed

تيسير عبد الوهاب
عقد تي ي9 حر ألصل تجالي )بألشخاص 

بملعنويون)

عقد تي ي9 حر ألصل تجالي

تييي9 عبد بلوهاب

قي  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  

عبد  تييي9  أعطى   2929 نون 9   19
بلتجالي  بالسجل  بملسجل  بلوهاب 
بصفرو  بالبتدبئ ة  باملحكدة   4954
بلتجالي  لألصل  بلحر  بلتي ي9  حق 

بلكائن ب طريق صفرو حي بليعامة 

صفرو 31999 صفرو بملغرب لفائدة 

سنة تبتدئ من   5 ملدة   AST PARC

نون 9   9( و تنتهي في   2929 نون 9   19

ق دته  شهري  مبلغ  مقابل   2925

5.999 ملهم.

515I

ميتامنة شامة

ISMAELECTRIC
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

ميتامنة شامة
شالع بمليي9ة لقم 142 بلطابق بالول 

بلناظول شالع بمليي9ة لقم 142 

بلطابق بالول بلناظول، 62999، 

بلناظول بملغرب

ISMAELECTRIC شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة)في طول 

بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي لعري 
بلش خ بلوك بلذهب بالسوم لقم 22 

بلناظول - 62999 بلناظول بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.11223

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2916 أكتوار   28 في  بملؤلخ 
حل شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 
لأسدالها  مبلغ    ISMAELECTRIC
مقرها  وعنوبن  ملهم   19.999
بلوك  بلش خ  لعري  حي  بإلجتداعي 
 - بلناظول   22 لقم  بالسوم  بلذهب 
 : ل  نت جة  بملغرب  بلناظول   62999

بنخفاض لقم بملعامالت.
و حدم مقر بلتصف ة ب حي لعري 
 22 بلش خ بلوك بلذهب بالسوم لقم 

بلناظول - 62999 بلناظول بملغرب. 
و عين:

و  بملهاجر  مولوم   بلي د)ة) 
 116 عنوبنه)ب) حي بوالم لحين لقم 
بملغرب  بلناظول   62999 بلناطول 

كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 24 نون 9 

2916 تحت لقم 8)27.

516I

FIDUCIAIREJAD

HMIZA SHOP SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FIDUCIAIREJAD
 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE APPT N°5 AVENUE
 ALLAL EL FASSI MARRAKECH،

MAROC 49999، مربكش
 HMIZA SHOP sarl

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي ملب بن 

فالس لقم 7 س دي يوسف بن علي 

- 49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198141

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   25

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.HMIZA SHOP sarl

غرض بلشركة بإيجاز :  - بلتغدية 

بلعامة )ميتغل متجر).

-بعالم ات )بائع بالت)

-تاجر.

أو  )بائع  وبلتصدير  -بالستي9بم 

وس ط).

ملب بن   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

7 س دي يوسف بن علي  فالس لقم 

- 49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عامر بيفدير :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : بلي د عبد بلكريم بزوكو 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بيفدير  عامر  بلي د 

 (2 16 عدالة  ببوبب مربكش منطقة 

شقة 24 49999 مربكش بملغرب.

بزوكو  بلكريم  عبد  بلي د 
 532 لقم   91 صوكوما  عنوبنه)ب) 

49999 مربكش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
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عنوبنه)ب)  بيفدير  عامر  بلي د 
 (2 16 عدالة  ببوبب مربكش منطقة 

شقة 24 49999 مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   12 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117216.
517I

marrakech externalisation

H & LI GROUP
شركة بملياهدة

إغالق فرع تابع لشركة تجالية يوجد 

مقرها بالجتداعي باملغرب

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn
 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc

H & LI GROUP   «شركة 
بملياهدة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 13 مكرل 
شالع بليعدية CIL بلدبل بلب ضاء - 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
«إغالق فرع تابع لشركة تجالية 
يوجد مقرها بالجتداعي باملغرب»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.48197
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 39 شتن 9 2929 تقرل إغالق 
   H & LI GROUP لشركة  تابع  فرع 
وبلكائن     H & LI GROUP تيد ته
عنوبنه في بملركز بلتجالي بملزبل شالع 
تدديد    5 بليابع تجزئة لقم  بلفن  

بكدبل  - 49999 مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
27 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 116662.
518I

ميتامنة شامة

 BOURAADA D'IMPORT
EXPORT

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

حل شركة

ميتامنة شامة

شالع بمليي9ة لقم 142 بلطابق بالول 
بلناظول شالع بمليي9ة لقم 142 
بلطابق بالول بلناظول، 62999، 

بلناظول بملغرب
 BOURAADA D›IMPORT

EXPORT شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 

طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بحدبمب 

بلناظول - 62999 بلناظول بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.13735

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تقرل   2918 أكتوار   18 في  بملؤلخ 
ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 
 BOURAADA ذبت بلشريك بلوح د 
مبلغ    D’IMPORT EXPORT
وعنوبن  ملهم   89.999 لأسدالها 
مقرها بإلجتداعي حي بحدبمب بلناظول 
 : بلناظول بملغرب نت جة ل   62999  -

بزمة بلقطاع.
حي  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
 62999 بملغرب  بلناظول  بحدبمب 

بلناظول بملغرب. 
و عين:

و  بولعدة  محدد    بلي د)ة) 
 62999 بحدبمب  موبل  عنوبنه)ب) 
بلناظول بملغرب كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 98 نون 9 

2918 تحت لقم 1)39.
529I

ميتامنة شامة

ISMALECTRIC
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

قفل بلتصف ة

ميتامنة شامة
شالع بمليي9ة لقم 142 بلطابق بالول 

بلناظول شالع بمليي9ة لقم 142 
بلطابق بالول بلناظول، 62999، 

بلناظول بملغرب

ISMALECTRIC شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي : حي لعري 

بلش خ بلوك بلذهب بالسوم لقم 22 

بلناظول - 62999 بلناظول بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.11223

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تقرل   2916 نون 9   94 في  بملؤلخ 

ذبت  شركة   ISMALECTRIC حل 

لأسدالها  مبلغ  بملحدومة  بمليؤول ة 

مقرها  وعنوبن  ملهم   19.999

بلوك  بلش خ  لعري  حي  بإلجتداعي 

 - بلناظول   22 لقم  بالسوم  بلذهب 

بلناظول بملغرب نت جة الزمة   62999

في بلقطاع.

و عين:

و  بملهاجر  مولوم   بلي د)ة) 

  116 عنوبنه)ب) حي بوالم لحين لقم 

62999 بلناظول بملغرب كدصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 
وفي حي لعري   2916 نون 9   94 بتاليخ 

 22 بلش خ بلوك بلذهب بالسوم لقم 

بلناظول - 62999 بلناظول بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 24 نون 9 

2916 تحت لقم ))27.

521I

ميتامنة شامة

 BOURAADA IMPORT

EXPORT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
قفل بلتصف ة

ميتامنة شامة
شالع بمليي9ة لقم 142 بلطابق بالول 

بلناظول شالع بمليي9ة لقم 142 

بلطابق بالول بلناظول، 62999، 

بلناظول بملغرب

 BOURAADA IMPORT EXPORT

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : حي 
بحدبمب بلناظول - 62999 بلناظول 

بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.13735

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

بملؤلخ في 25 أكتوار 2918 تقرل حل 

 BOURAADA IMPORT EXPORT

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

لأسدالها  مبلغ  بلوح د  بلشريك 

مقرها  وعنوبن  ملهم   89.999

 - بلناظول  بحدبمب  حي  بإلجتداعي 

بلناظول بملغرب نت جة الزمة   62999

بلقطاع.

و عين:

و  بولعدة  محدد   بلي د)ة) 
بلناظول  بحدبمب  حي  عنوبنه)ب) 

62999 بلناظول بملغلرب كدصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

حي  وفي   2918 أكتوار   25 بتاليخ 
بلناظول   62999  - بلناظول  بحدبمب 

بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 98 نون 9 

2918 تحت لقم 2)39.

522I

fiduciaire al jamiae

PNEUS MAROC
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لفع لأسدال بلشركة

fiduciaire al jamiae

 Av achra mai n°1 tetouan، 21

93000، tetouan maroc

PNEUS MAROC شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

 AV وعنوبن مقرها بإلجتداعي

 KABOUL N° 69 - 94000

تطوبن بملغرب.
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لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.13751

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم   2929 نون 9   93 في  بملؤلخ 

بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 

من  أي  ملهم»   567.(99» قدله 

»1.192.599 ملهم» إلى «1.679.499 

ملهم» عن طريق :  إمماج بحت اطي أو 

ألااح أو عالوبت إصدبل في لأس بملال.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 5361.

523I

ميتامنة شامة

TRIBIA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

ميتامنة شامة
شالع بمليي9ة لقم 142 بلطابق بالول 

بلناظول شالع بمليي9ة لقم 142 

بلطابق بالول بلناظول، 62999، 

بلناظول بملغرب

TRIBIA شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 

طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 249شالع 

بالمي9 س دي محدد بلناظول - 

62999 بلناظول بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.11781

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل   2916 مجن 9   98 في  بملؤلخ 

ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 

مبلغ    TRIBIA ذبت بلشريك بلوح د 

وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 

بالمي9  249شالع  بإلجتداعي  مقرها 

 62999  - بلناظول  محدد  س دي 

بزمة   : ل  نت جة  بملغرب  بلناظول 

بلقطاع.

و حدم مقر بلتصف ة ب 249شالع 

بالمي9 س دي محدد بلناظول - 62999 

بلناظول بملغرب. 

و عين:
و  لاح و  لمضان   بلي د)ة) 

  4( حي بوالم م دون شالع  عنوبنه)ب) 
بملغرب  بلناظول   62999   38 لقم 

كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 26 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئ ة 

مجن 9 2916 تحت لقم 42)2.

524I

ALPHA VALUE SERVICES

ALPHA VALUE SERVICES
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

ALPHA VALUE SERVICES

 265BD ZERKTOUNI 9EME

 ETAGE N°92 CASABLNCA ،

20370، CASABLANCA MAROC

ALPHA VALUE SERVICES شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة)في طول 

بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 265 شالع 

بلزلقطوني بلطابق بلتاسع لقم 2) - 

29379 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.313517

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 يول وز   15 في  بملؤلخ 

حل شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

مبلغ    ALPHA VALUE SERVICES
وعنوبن  ملهم   19.999 لأسدالها 

شالع   265 بإلجتداعي  مقرها 

 - (2 بلزلقطوني بلطابق بلتاسع لقم 

بلدبل بلب ضاء بملغرب نت جة   29379

وتربكم  بلشركة  نشاط  غ اب   : ل 

بلخيائر.

 265 ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

شالع بلزلقطوني بلطابق بلتاسع لقم 

2) - 29379 بلدبل بلب ضاء بملغرب. 

و عين:

لحي ني  بلجل ل   عبد  بلي د)ة) 

ج   35 بمليتقبل  إقامة  عنوبنه)ب)  و 
3 س دي معروف  396 لقم  ه عدالة 

بملغرب  بلب ضاء  بلدبل   29999

كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 93 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 752512.

526I

ميتامنة شامة

TRIBIA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
قفل بلتصف ة

ميتامنة شامة
شالع بمليي9ة لقم 142 بلطابق بالول 

بلناظول شالع بمليي9ة لقم 142 

بلطابق بالول بلناظول، 62999، 

بلناظول بملغرب

TRIBIA شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : 249شالع 

بالمي9 س دي محدد بلناظول - 

62999 بلناظول بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.11781

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تقرل   2916 مجن 9   15 في  بملؤلخ 

ميؤول ة  ذبت  شركة   TRIBIA حل 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د مبلغ 
وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 

بالمي9  249شالع  بإلجتداعي  مقرها 

 62999  - بلناظول  محدد  س دي 

بلناظول بملغرب نت جة الزمة بلقطاع.

و عين:
و  لاح و  لمضان    بلي د)ة) 

  4( حي بوالم م دون شالع  عنوبنه)ب) 

بملغرب  بلناظول   62999   38 لقم 

كدصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

بتاليخ 15 مجن 9 2916 وفي 249شالع 

بالمي9 س دي محدد بلناظول - 62999 

بلناظول بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 26 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئ ة 

مجن 9 2916 تحت لقم 43)2.

527I

ميتامنة شامة

OTMANI ALUMINIUIM
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

حل شركة

ميتامنة شامة

شالع بمليي9ة لقم 142 بلطابق بالول 

بلناظول شالع بمليي9ة لقم 142 

بلطابق بالول بلناظول، 62999، 

بلناظول بملغرب

OTMANI ALUMINIUIM شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 142 شالع 

بمليي9ة بلطابق بألول - 62999 

بلناظول بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.11833

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل حل   2929 نون 9   14 بملؤلخ في 

محدومة  ميؤول ة  ذبت  شركة 

 OTMANI بلوح د  بلشريك  ذبت 

لأسدالها  مبلغ    ALUMINIUIM

مقرها  وعنوبن  ملهم   199.999

بإلجتداعي 142 شالع بمليي9ة بلطابق 

بألول - 62999 بلناظول بملغرب نت جة 

ل : بزمة بلقطاع.
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 142 ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
 62999 شالع بمليي9ة بلطابق بألول - 

بلناظول بملغرب. 
و عين:

و  بلعثداني  بحدد   بلي د)ة) 
عثدان  س دي  بوالم  موبل  عنوبنه)ب) 
عين زوهرة  62999 بلدليوش بملغرب 

كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئ ة 

مجن 9 2917 تحت لقم 2884.
52(I

ميتامنة شامة

OTMANI ALUMINIUIM
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
قفل بلتصف ة

ميتامنة شامة
شالع بمليي9ة لقم 142 بلطابق بالول 

بلناظول شالع بمليي9ة لقم 142 
بلطابق بالول بلناظول، 62999، 

بلناظول بملغرب
OTMANI ALUMINIUIM شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : 142 
شالع بمليي9ة بلطابق بألول 142 

شالع بمليي9ة بلطابق بألول 62999 
بلناظول بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.11833

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
2917 تقرل حل  94 مجن 9  بملؤلخ في 
شركة   OTMANI ALUMINIUIM
ذبت ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
 199.999 لأسدالها  مبلغ  بلوح د 
 142 ملهم وعنوبن مقرها بإلجتداعي 
شالع بمليي9ة بلطابق بألول 142 شالع 
بمليي9ة بلطابق بألول 62999 بلناظول 

بملغرب نت جة الزمة بلقطاع.

و عين:
و  بلعثداني  بحدد   بلي د)ة) 
عثدان  س دي  بوالم  موبل  عنوبنه)ب) 
عين بلزهرة  62999 بلدليوش بملغرب 

كدصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 
شالع  وفي   2917 مجن 9   94 بتاليخ 
 - بالول  بلطابق   142 لقم  بمليي9ة 

62999 بلناظول بملغرب.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئ ة 

مجن 9 2917 تحت لقم 2885.
539I

FIDUBAC SARL

دس
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

قفل بلتصف ة

FIDUBAC SARL
162مكرل شالع يوسف ببن تاشفين 
 NADOR، بلشقة لقم 11 بلناضول

62000، nador maroc
مس شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي : 67 زنقة 
بملقاومة شالع حين بألول بلناظول - 

62999  بلناظول بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.19917

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
2929 تقرل حل  25 شتن 9  بملؤلخ في 
مس شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 
ملهم   199.999 لأسدالها  مبلغ 
زنقة   67 بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن 
بملقاومة شالع حين بألول بلناظول - 
62999  بلناظول بملغرب نت جة لعدم 

بلوغ بلهدف.
و عين:

و  فوزي   محدد   بلي د)ة) 
سينا  ببن  شالع  بلناظول  عنوبنه)ب) 
بملغرب  بلناظول    62999  116 لقم 

كدصفي )ة) للشركة.
و  فوزي   طاهر   بلي د)ة)  
سينا  ببن  شالع  بلناظول  عنوبنه)ب) 
بملغرب  بلناظول    62999  116 لقم 

كدصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 
67 زنقة  2929 وفي  25 شتن 9  بتاليخ 
بملقاومة شالع حين بألول بلناظول - 

62999  بلناظول بملغرب.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئ ة 

أكتوار 2929 تحت لقم 3491.
531I

BCF CONSEIL

OUDFICHIM
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

BCF CONSEIL
 AVENUE MOHAMED 294
 BOUZIANE SIDI OTHMAN

 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

OUDFICHIM شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بقعة 31 
بملنطقة بلصناع ة مديونة  - 9)4)2 

بلدبلبلب ضاء  بملغرب .
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.1227(1

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 غشت   18 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
أومفي  إبربه م  )ة)  بلي د  تفويت 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   4.166
)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   12.599
لحين أومفي بتاليخ 18 غشت 2929.
أومفي  إبربه م  )ة)  بلي د  تفويت 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   4.167
)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   12.599
بلعربي أومفي بتاليخ 18 غشت 2929.
أومفي  إبربه م  )ة)  بلي د  تفويت 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   4.167
)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   12.599
غشت   18 بتاليخ  أومفي  مصطفى  

.2929
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 9( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 124)74.
532I

FIDUBAC SARL

EMACORIF
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

FIDUBAC SARL
162مكرل شالع يوسف ببن تاشفين 
 NADOR، بلشقة لقم 11 بلناضول

62000، nador maroc
EMACORIF شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة)في طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 76 شالع 
ال لسييتونس حين بألول بلناظول 

- 62999  بلناظول بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.4547

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 أكتوار   91 في  بملؤلخ 
حل شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 
لأسدالها  مبلغ    EMACORIF
مقرها  وعنوبن  ملهم   199.999
شالع ال لسييتونس   76 بإلجتداعي 
  62999  - بلناظول  بألول  حين 
بلناظول بملغرب نت جة ل : عدم بلوغ 

بلهدف.
و حدم مقر بلتصف ة ب 76 شالع 
ال لسييتونس حين بألول بلناظول - 

62999  بلناظول بملغرب. 
و عين:

و  فوزي  محدد   بلي د)ة)  
سينا  ببن  شالع  بلناظول  عنوبنه)ب) 
بملغرب  بلناظول    62999  116 لقم 

كدصفي )ة) للشركة.
بلي د)ة) طاهر  فوزي و عنوبنه)ب) 
 116 لقم  سينا  ببن  شالع  بلناظول 
62999  بلناظول بملغرب كدصفي )ة) 

للشركة.
و  بلحدوتي  جد لة    بلي د)ة) 
 122 عنوبنه)ب)  شالع ببن سينا لقم 
بملغرب  بلناظول    62999 بلناظول 

كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
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باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئ ة 

أكتوار 2929 تحت لقم 8)33.

533I

somacompta sarl

اليدون طرانس
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

somacompta sarl

 RUE FES TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC

بل دون طربنس شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل 

بلصفاح جداعة بوحلو وبمي أمل ل - 

35259 تازة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5613

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   21

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
بإلقتضاء بدختصر تيد تها : بل دون 

طربنس.

بلنقل   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلدولي للبضائع

- نقل بلبضائع لحياب بلغي9.

موبل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلصفاح جداعة بوحلو وبمي أمل ل - 

35259 تازة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بل دون يوسف  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بل دون يوسف عنوبنه)ب) 

تازة   35259 بوحلو  بلصفاح  موبل 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د بل دون يوسف عنوبنه)ب) 

تازة   35259 بوحلو  بلصفاح  موبل 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   13 بتاليخ  بتازة   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 523.

534I

FIDUBAC SARL

EMACORIF

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

قفل بلتصف ة

FIDUBAC SARL

162مكرل شالع يوسف ببن تاشفين 

 NADOR، بلشقة لقم 11 بلناضول

62000، nador maroc

EMACORIF شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : 76 شالع 

ال لسييتونس حين بألول بلناظول 

- 62999 بلناظول بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.4547

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 91 أكتوار 2929 تقرل حل 

شركة ذبت بمليؤول ة   EMACORIF

 199.999 لأسدالها  مبلغ  بملحدومة 

 76 بإلجتداعي  ملهم وعنوبن مقرها 

بألول  حين  لسييتونس  ال  شالع 

بملغرب  بلناظول   62999  - بلناظول 

نت جة لعدم بلوغ بلهدف.

و عين:
و  فوزي  طاهر    بلي د)ة)  
سينا  ببن  شالع  بلناظول  عنوبنه)ب) 
بملغرب  بلناظول   62999  116 لقم 

كدصفي )ة) للشركة.
و  فوزي  محدد    بلي د)ة) 
سينا  ببن  شالع  بلناظول  عنوبنه)ب) 
بملغرب  بلناظول   62999  116 لقم 

كدصفي )ة) للشركة.
و  بلحدوتي  جد لة    بلي د)ة) 
 122 عنوبنه)ب)  شالع ببن سينا لقم 
بملغرب  بلناظول   62999 بلناظول 

كدصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 
بتاليخ 91 أكتوار 2929 وفي 76 شالع 
ال لسييتونس حين بألول بلناظول - 

62999 بلناظول بملغرب.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئ ة 

أكتوار 2929 تحت لقم ))33.
535I

FIGENOUV

AROMA PLANTE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

FIGENOUV
شالع بلنصر عدالة 16 شقة 3 ميول 

بليالم ، 59959، مكناس بملغرب
AROMA PLANTE شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د)في طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 

15 تجزئة بلفتح جداعة بمزولن - 
32259 بلحي دة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.2275
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 أكتوار   22 في  بملؤلخ 
ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 
 AROMA بلوح د  بلشريك  ذبت 
 199.999 مبلغ لأسدالها    PLANTE
ملهم وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 
 - بمزولن  جداعة  بلفتح  تجزئة   15

ل  نت جة  بملغرب  بلحي دة   32259

بمليطرة  بالهدبف  تحق ق  عدم   :

لشركة.

لقم  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

 - بمزولن  جداعة  بلفتح  تجزئة   15

32259 بلحي دة بملغرب. 

و عين:

بلي د)ة) مولوم  فكري و عنوبنه)ب) 

زنقة مصر بمزولن 32259 بلحي دة 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

بلحدوم  بإلقتضاء  وعند   

بملخولة  بلصالح ات  على  بملفروضة 

تبل غ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 

بلعقوم و بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : 
لقم 15 تجزئة بلفتح جداعة بمزولن 

32259 بلحي دة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالحي دة  بتاليخ )1 نون 9 

2929 تحت لقم 547.

536I

NASSIMCOMPTA sarl

YUEX ROUGES
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

NASSIMCOMPTA sarl

 Appartement situé au RDC  sis à

 Meknès,  AL MANSOUR 6 IMM

 A 1 Appt N° 9 ، 50000، meknés

maroc

Yuex Rouges شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي 

بلرياض تجزئة بالمل لقم 32 وسالن 

مكناس  - 59999 مكناس  بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51993

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   1(

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 Yuex  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.Rouges
غرض بلشركة بإيجاز : كربء جد ع 

بنوبع  بالثاث  .
حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
32 وسالن  بلرياض تجزئة بالمل لقم 

مكناس  - 59999 مكناس  بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 29.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
فاطدة   بلي دة بلي دة بملع وفي  
ملهم   19 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .
عبد  بلنصي9ي  بلي د   بلي د 
 19 1.999 حصة بق دة  بلحك م    :  

ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د               بلي د  بلنصي9ي 
عبد بلحك م    عنوبنه)ب) حي بالزمهال 
 59999 23 بالم بلخطال وسالن   لقم 

مكناس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
فاطدة   بلي دة بلي دة بملع وفي  
تجزئة بالمل  حي بلرياض   عنوبنه)ب) 
مكناس   59999 وسالن   32 لقم 

بملغرب
تم بإليدبع بلقانوني ب-  بتاليخ 15 

أكتوار 2929 تحت لقم 3289.
537I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

STATION HAMZAOUI
شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STATION HAMZAOUI شركة 
ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي عند مركز 
بالعدال متعدم بلخدمات بتجزئة 
بلعثدان ة بلحي بالمبلي بلطابق 
بلثالث - 23999 بني مالل بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
19685

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.STATION HAMZAOUI
ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلتشح م ومنزل  بملحروقات و زيوت 

ض افة.
عنوبن بملقر بالجتداعي : عند مركز 
بتجزئة  بلخدمات  متعدم  بالعدال 
بلطابق  بالمبلي  بلحي  بلعثدان ة 

بلثالث - 23999 بني مالل بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د لضوبن بلحدزبوي :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلحدزبوي  لضوبن  بلي د 
 19 بلرقم  ش داء  تجزئة  عنوبنه)ب) 

23999 بني مالل بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلحدزبوي  لضوبن  بلي د 
 19 بلرقم  ش داء  تجزئة  عنوبنه)ب) 

23999 بني مالل بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة ببني مالل  بتاليخ 16 نون 9 

2929 تحت لقم 3)7.

538I

FICOGE AG

S.J IMPORT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

FICOGE AG
لقم 22عدالة بفربن3شالع بلحين 

 AGADIR، 800000، بلتانى بكامير

AGADIR MAROC

S.J IMPORT شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم3) 
زنقة سبتة بلحى بلصناعى بلدشي9ة 

بنزكان - 8999 بكامير بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.16555

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   2929 أكتوار   23 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

موليس  بلى  )ة)  بلي د  تفويت 

بوهدبنة 1.999 حصة بجتداع ة من 

بلي د  لفائدة   حصة   1.999 أصل 

أكتوار   23 بتاليخ  بولوص  بليهو  )ة) 

.2929

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

نون 9   1( بتاليخ  بانزكان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 53)1.

53(I

ميتامنة شامة

AMRAOUINAD
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

ميتامنة شامة
شالع بمليي9ة لقم 142 بلطابق بالول 

بلناظول شالع بمليي9ة لقم 142 

بلطابق بالول بلناظول، 62999، 

بلناظول بملغرب

AMRAOUINAD شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 142 شالع 

بمليي9ة بلطابق بألول - 62999 
بلناظول بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
29((3

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   94
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.AMRAOUINAD
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
لحياب  بلدولي  و  بلوطني  بلبضائع 

بلغي9.
 142  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 62999 شالع بمليي9ة بلطابق بألول - 

بلناظول بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د م دون بلعدربوي :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 : بلعدربوي  م دون  بلي د   

199999 بق دة 199 ملهم.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د م دون بلعدربوي عنوبنه)ب) 
بزغنغان   4 لقم  بلعل ا  بجوبهرة  حي 

62999 بلناظول بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د م دون بلعدربوي عنوبنه)ب) 
بزغنغان   4 لقم  بلعل ا  بجوبهرة  حي 

62999 بلناظول بملغرب.
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باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 95 نون 9 

2929 تحت لقم 3514.

549I

Mediexperts sarl

STGMA-LUX
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

Mediexperts sarl

 RUE ALFOURAT MAARIF 3(

 CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC

STGMA-LUX شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

 KHALIL وعنوبن مقرها بإلجتداعي

 2 RUE 4 N° 32 ETAGE 3 APPT

 N° 6, LA VILLETTE  HAY

  MOHAMMADI, CASABLANCA

 20320 CASABLANCA  MAROC

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

47(737

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   2(

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.STGMA-LUX

بألشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلكهراائ ة، أعدال بلحفر، بليباكة، 

بلتخط ط، أعدال بلطرق وبلشبكات 

بملختلفة..

 : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 KHALIL 2 RUE 4 N° 32 ETAGE

 3 APPT N° 6, LA VILLETTE  HAY

  MOHAMMADI, CASABLANCA

. 29329 CASABLANCA  MAROC

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د محدد عبام  :  599 حصة 
بق دة 59.999 ملهم للحصة .

بلي د عبد بلرح م جوهال :  599 
حصة بق دة 59.999 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  عبام  محدد  بلي د 
 AV PASTEUR VILLA 49 LES
  ORANGERS AGDAL RABAT

19969 بلرااط بملغرب.
جوهال  بلرح م  عبد  بلي د 
 LOT MAZILA RES عنوبنه)ب) 
 ZINEB APPT 12 ETG 4 BELVEDER
بلدبل   CASABLANCA  29319

بلب ضاء  بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  عبام  محدد  بلي د 
 AV PASTEUR VILLA 49 LES
  ORANGERS AGDAL RABAT

19969 بلرااط بملغرب
جوهال  بلرح م  عبد  بلي د 
 LOT MAZILA RES عنوبنه)ب) 
 ZINEB APPT 12 ETG 4 BELVEDER
بلدبل   CASABLANCA  29319

بلب ضاء  بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 45)753.
541I

bemultico  ب دولت كو

STE AKOM TRANS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تع ين ميي9 جديد للشركة

bemultico  ب دولت كو
لقم 196 شقة لقم 91 بلزيتون 

بملعركة -مكناس ، 59969، مكناس 
مكناس

STE AKOM TRANS  شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي كربج في 

لقم 48 تجزئة حف ظة مرجان 92 

مكناس - 59999 مكناس بملغرب.

تع ين ميي9 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.4261(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم تع ين   2929 نون 9   95 بملؤلخ في 

بتخ ا  ميي9 جديد للشركة بلي د)ة) 

محدد  كديي9 وح د

تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3746.

542I

FIDUBAC SARL

دس&ي إموبليي
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

FIDUBAC SARL

162مكرل شالع يوسف ببن تاشفين 

 NADOR، بلشقة لقم 11 بلناضول

62000، nador maroc

مس&ي إمواليي شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة)في طول 

بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 67 زنقة 
بملقاومة  شالع حين بألول بلناظول 

- 62999 بلناظول بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.19917

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

2929 تقرل حل  25 شتن 9  بملؤلخ في 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

لأسدالها  مبلغ  إمواليي   مس&ي 

مقرها  وعنوبن  ملهم   199.999
شالع  بملقاومة   زنقة   67 بإلجتداعي 

 62999  - بلناظول  بألول  حين 

بلناظول بملغرب نت جة ل : عدم بلوغ 

بلهدف.
زنقة   67 و حدم مقر بلتصف ة ب 

بملقاومة  شالع حين بألول بلناظول - 

6299 بلناظول بملغرب. 

و عين:
و  فوزي  محدد   بلي د)ة)  
سينا  ببن  شالع  بلناظول  عنوبنه)ب) 
بملغرب  بلناظول   62999  116 لقم 

كدصفي )ة) للشركة.
بلي د)ة) طاهر  فوزي و عنوبنه)ب) 
 116 لقم  سينا  ببن  شالع  بلناظول 
62999 بلناظول بملغرب كدصفي )ة) 

للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئ ة 

أكتوار 2929 تحت لقم 3499.

543I

bkm conseils

HGO FRERES
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

bkm conseils
لقم 3 بقامة بلرحدة  شالع عبد 
بلكريم بلخطابي جليز 49999 

مربكش ، 49999، مربكش بملغرب
HGO FRERES شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلشطر 
7 لقم 578 حرف بكس بالطابق 
بليفلي تامنصولت  - 49399 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19832(
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   13
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 HGO  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.FRERES
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غرض بلشركة بإيجاز : بعدال بناء 

مدن ة;  هندسة  مختلفة;  أعدال  أو 

نقل بلبضائع..

بلشطر   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بالطابق  بكس  حرف   578 لقم   7

 49399  - تامنصولت   بليفلي 

مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 599.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.667   : بلي د لحين حكعلي  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 1.667   : بلي د ببربه م حكعلي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 1.666   : بلي د يوسف حكعلي  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلي د لحين حكعلي  

 578 بكس بلرقم  97 حرف   بلشطر 

تامنصولت مربكش. 49399 مربكش 

بملغرب.

بلي د يوسف حكعلي  عنوبنه)ب) 

تنغي9   45899 بميدرير   تبوملانت 

بملغرب.

بلي د ببربه م حكعلي  عنوبنه)ب) 

 89989 بملحددي   حي   4148 لقم 

بكامير بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلي د لحين حكعلي  

 578 بكس بلرقم  97 حرف   بلشطر 

تامنصولت مربكش. 49399 مربكش 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117494.

544I

FIDUCIAIRE CHEMS

SELECT CONTRACTORS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

SELECT CONTRACTORS شركة 
ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي  زنقة 
بنالونج إقامة لحدة شقة 6 حي 
19199 بلرااط بملغرب. بلرياض -  

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.136(65
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تم   2929 شتن 9   93 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
»99.999) ملهم» أي من «199.999 
عن  ملهم»   1.999.999» إلى  ملهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   16 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 198525.

545I

KAMAR BENOUNA

OBAFRICA .AM ش م
إعالن متعدم بلقربلبت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
OBAFRICA .AM ش م «شركة  

بملياهدة»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: 62 زنقة 
ببو بسحاق بملروني  بلطابق بلثاني  
بملعاليف  - 29199 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.3983(7

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 25 غشت 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي:  

بقالة جد ع بالمبليون من بلخدمة 

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تع ين كامبليون  كل من بلي د وسام 

و  لحلو  بمين  بلي د محدد  براو�صي 

بلشركة «WEBER « مدثلة من طرف 

بلي د ميدي لوم نيت9يل 

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

مجلس بالمبلة في بجتداعه بملؤلخ في 

قرل تع ين بلي د   2929 غشت   25

و  بملجلس  كرئيس  براو�صي  وسام 

بلي د بمين لحلو كددير عام 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 1)7541.

547I

FISCALEX MAROC

BPH INVEST
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

BPH INVEST شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

و عنوبن مقرها بالجتداعي عدالة ب 

6 شقة ب مربكش بالزب مربكش عدالة 

ب 6 شقة ب مربكش بالزب مربكش 

49999 مربكش .

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.6367(

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

بملؤلخ في 96 غشت 2929 تم تحويل 

بلشكل بلقانوني للشركة من «شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

«شركة ذبت بمليؤول ة  إلى  بلوح د» 

بملحدومة».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   11 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117129.

548I

HOUSSAM EDDINE

ن ب ت غروب

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

توس ع نشاط بلشركة 

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 1

 ERE ETAGE N 1 PRET DE

 PHARMACIE BAB TOUT ،

93000، TETOUAN MAROC

ن ب ت غروب شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بالجتداعي شالع بزلو 

لقم 1 قييرية بيم هللا لقم 17 - 

3999) تطوبن بملغرب.

توس ع نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.27247

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تدت   2929 أكتوار   21 في  بملؤلخ 

نشاط  إلى  بلتال ة  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :

موبم بلبناء )تاجر) بالجدلة

إنشاءبت  أو  متنوعة  أعدال 

)مقاول).

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

نون 9   12 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 15)5.

54(I
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FISCALEX MAROC

DECOUVRIR
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

DECOUVRIR شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 

طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع عبد 

بلكريم بلخطابي بقامة جوبم عدالة 

)19 شقة لقم 43 بلطابق بلثالث 

مربكش - 49999 مربكش بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(6393

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل حل   2929 نون 9   29 بملؤلخ في 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

  DECOUVRIR بلوح د  بلشريك 

مبلغ لأسدالها 19.999 ملهم وعنوبن 

بلكريم  مقرها بإلجتداعي شالع عبد 

 19( عدالة  جوبم  بقامة  بلخطابي 

شقة لقم 43 بلطابق بلثالث مربكش 

 : مربكش بملغرب نت جة ل   49999  -

بزمة في بلقطاع.

و حدم مقر بلتصف ة ب شالع عبد 

بقامة جوبم عدالة  بلخطابي  بلكريم 

بلثالث  بلطابق   43 لقم  شقة   19(

مربكش - 49999 مربكش بملغرب. 

و عين:

بلي د)ة) عدر  عوبق و عنوبنه)ب) 

جليز   37 لقم   1 ب  بلوك  بليدالل ة 

بملغرب  مربكش   49999 مربكش 

كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   11 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم )11712.

559I

nador conseil sarl au

PRODAFIL
إعالن متعدم بلقربلبت

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

PRODAFIL  «شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: بلحي 

بلصناعي سلوبن  - 62999 بلناظول 

بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.168(3

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في )1 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

و  فوزية  معاش  بلي دة  ب ع  بقربل 

 35999 قدولي بيوب وقدولي بنس 

في  حصصهم  مجدوع  من  حصة 

بلشركة لليامة بلحددبوي محدد و 

بلحددبوي هشام

على  ينص  بلذي   :2 لقم  قربل 

بلي دة  بلي دة    ب ع  بقربل  مايلي: 

فوزية معاش و قدولي مريم و بلي د 

قدولي محدد ل 25999 من مجدوع 

للي د قولي  بلشركة  في  حصصهم 

جدال

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

تع ين مي ي9ين جديدين للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :6 لقم  بند 

بلشركاء  من  كل شريك  قدم  مايلي: 

في بلشركة مياهدات نقدية تقدل في 

مجدوعها ب 19.999.999 ملهم .

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 
لبس مال بلشركة 19.999.999 ملهم 
مقيم ل 199.999 حصة بجتداع ة  
بلي د  بلتالي:  بلشكل  على  موزعة 
قدولي جدال 65999 حصة ، بلي د 
بلي د   17599 هشام  بلحددبوي 

بلحددبوي محدد 17599 حصة.
على  ينص  بلذي   :13 لقم  بند 
مايلي: تيي9 بلشركة من قبل بليامة 
بلقدولي جدال ، بلحددبوي هشام و 

بلحددبوي محدد.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 13 نون 9 

2929 تحت لقم 3555.

551I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE CAFE BOURMA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

SOCIETE CAFE BOURMA شركة 
ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 
ألكانة م لقم )12 أيت ملول - 

86159 أيت ملول بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
21731

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   94
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SOCIETE CAFE BOURMA

غرض بلشركة بإيجاز : -مجدوعة 

بلتقل دية  بلخدمات  من  وبسعة 

لتشغ ل بلقهوة ، غرفة بلشاي

بلعدل ات  كل  عامة  بصفة  -و 

بلتجالية و بلصناع ة و بملال ة بملنقولة 

و بلعقالية بلتي من شانها أن تياهم 

في تند ة بلشركة.

تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

ألكانة م لقم )12 أيت ملول - 86159 

أيت ملول بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : فاتحي  سع دة  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  فاتحي  سع دة  بلي د 
أيت   13 لقم   1 بلوك  لياض  تجزئة 

ملول 86159 أيت ملول بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)   بولما  بلط ب  بلي د 
13 تجزئة بلرياض  أيت  1 لقم  بلوك 

ملول 86159 أيت ملول بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بانزكان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 68)1.

552I

FIDOLIN

ROCHDI ET FILS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FIDOLIN

 AV MOHAMED V IMM 9 APPT

 4 TABRIQUET SALE ، 11150،

SALE MAROC

ROCHDI ET FILS شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
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وعنوبن مقرها بإلجتداعي 1658 

بلوك 18 حي بليالم سال 11959 

سال بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

322((

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   12

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ROCHDI ET FILS
مدول   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

حفالت-جزبل-متفاوض.

 1658  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلوك 18 حي بليالم سال 11959 سال 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 799   : بمليس   لوشدي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 199   : بلي د لوشدي يوسف  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 199   : إل اس   لوشدي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 199   : أناس  لوشدي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د لوشدي بمليس  عنوبنه)ب) 

 11599 حي بليالم   18 بلوك   1658

SALE بملغرب.

بلي د لوشدي يوسف  عنوبنه)ب) 

 11599 حي بليالم   18 بلوك   1658

SALE بملغرب.

بلي د لوشدي إل اس  عنوبنه)ب) 

 11599 حي بليالم   18 بلوك   1658

SALE بملغرب.

عنوبنه)ب)  أناس  لوشدي  بلي د 
 11599 حي بليالم   18 بلوك   1658

SALE بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د لوشدي بمليس  عنوبنه)ب) 
 11959 حي بليالم   18 بلوك   1658

سال بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   9( بتاليخ  بيال   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 35354.

553I

STE FIDMEK

ANNAROUSE PARA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

ANNAROUSE PARA شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شقة لقم 
7 بقامة هاجر و صفاء عدالة لقم 

23 بلطابق بلثاني شالع بلنصر ميول 
بليالم  - 59999 مكناس بملدلكة 

بملغرا ة
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
5135(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   26
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ANNAROUSE PARA

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 
.PARAPHARMACIE-

عنوبن بملقر بالجتداعي : شقة لقم 
لقم  عدالة  صفاء  و  هاجر  بقامة   7
بلطابق بلثاني شالع بلنصر ميول   23
بملدلكة  مكناس   59999  - بليالم  

بملغرا ة.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : بلي دة سلمى ببحوتن 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي دة سلمى ببحوتن عنوبنه)ب) 
 29 لقم  ج  عدالة  س   94 بلبيتان 
مكناس   59989 مكناس  وييالن 

بملدلكة بملغرا ة.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي دة سلمى ببحوتن عنوبنه)ب) 
 29 لقم  ج  عدالة  س   94 بلبيتان 
مكناس   59989 مكناس  وييالن 

بملدلكة بملغرا ة
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم )376.
554I

SOUHAL CONSULTING

ADILO EVENTS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

ADILO EVENTS شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بوالم 
بمليس جداعة بل 9بمية  - 23293 

بلفق ه بن صالح بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
4543

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   16
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 ADILO : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.EVENTS
 1-  : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلخدمات  تحويل بالموبل و تحص ل 

بلفوبتي9 لحياب بلغي9
بالنتاج  و  بملناسبات  تنظ م   2-

بليدعي بلبصري .
بوالم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 23293  - بل 9بمية   جداعة  بمليس 

بلفق ه بن صالح بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 599   : بلوفومي  عديل  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 599   : بلعدالي   بمال  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د عديل بلوفومي عنوبنه)ب) 
بلفق ه بن   23293 بلفق ه بن صالح 

صالح بملغرب.
عنوبنه)ب)  بلي دة بمال بلعدالي  

سال 11999 سال بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د عديل بلوفومي عنوبنه)ب) 
بلفق ه بن   23293 بلفق ه بن صالح 

صالح بملغرب
عنوبنه)ب)  بلي دة بمال بلعدالي  

سال 11999 سال بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بالبتدبئ ة بالفق ه بن صالح  

)1 نون 9 2929 تحت لقم 336.

555I
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LABELYUM

 ترينينج شوز

Training shoes 
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

LABELYUM

 N°49 RUE JEAN JAURES

 QUT GAUTHIER ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 Training shoes ترينينج شوز 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 

بول جون طريق زناتة بلتقي م 19 

كلم 69919 بلطابق بلثالث س دي 

بل 9نو�صي  - 9)295 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

448243

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   291( أكتوار   24

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

بإلقتضاء بدختصر تيد تها :  ترينينج 

.Training shoes شوز

تصن ع،   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تجالة  لياض ة،  أحذية  تيويق، 

بملوبم  لجد ع  وبلجدلة  بالتقي ط 

بملتعلقة باألحذية بلرياض ة.

تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 19 بلتقي م  زناتة  طريق  بول جون 

س دي  بلثالث  بلطابق   69919 كلم 

بلب ضاء  بلدبل   295(9  - بل 9نو�صي  

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

10.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د شاضمي محدد أمين :  199 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

أمين  محدد  شاضمي  بلي د 

عنوبنه)ب) 18 شالع مكناس   69949 

وجدة  بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

أمين  محدد  شاضمي  بلي د 

عنوبنه)ب) 18 شالع مكناس   69949 

وجدة  بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 13 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 )291 تحت لقم 729914.

556I

CAFIGEC

FA BEAUTY
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 3(

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

FA BEAUTY شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 26 زنقة 

مرس بليلطان بلشقة 3 بلطابق 1 

بلدبل بلب ضاء 29199 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

478627

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   1(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 FA  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.BEAUTY
صالون   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلتجد ل  منتجات  تاجر   ، للحالقة 

بالجدلة
بستي9بم وتصدير.

زنقة   26  : عنوبن بملقر بالجتداعي 
 1 بلطابق   3 مرس بليلطان بلشقة 
29199 بلدبل بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
سلوى  بملبعي  بلعلوي  بلي د 
ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
سلوى  بملبعي  بلعلوي  بلي د 
فرنيا   29199 فرنيا  عنوبنه)ب) 

فرنيا.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
سلوى  بملبعي  بلعلوي  بلي د 
فرنيا   29199 فرنيا  عنوبنه)ب) 

فرنيا
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 94 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم -.
557I

ste mifi

JB MOTO
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 14

50000، meknes maroc
JB MOTO شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي متجر لقم 
128 شالع بملحددية حي بالزمهال 
وييالن مكناس - 59989 وييالن 

مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
51397

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   28
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 JB  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MOTO
تجالة    -  : غرض بلشركة بإيجاز 

وإصالح بلدلبجات بلنالية
- ب ع قطع غ ال بلدلبجات
-  بالستي9بم و بلتصدير   

متجر   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
لقم 128 شالع بملحددية حي بالزمهال 
وييالن   59989  - مكناس  وييالن 

مكناس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

100.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : بوزيت  جوبم  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بوزيت  جوبم  بلي د 
حي  تاوليرت  زنقة   1 ملب   58 لقم 
وييالن   59989 وييالن  بليالم 

مكناس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بوزيت  جوبم  بلي د 
حي  تاوليرت  زنقة   1 ملب   58 لقم 
وييالن   59989 وييالن  بليالم 

مكناس بملغرب.



17149 الجريدة الرسميةعدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929) 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   92 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 7)36.

558I

ARYAS CONSULTING

EL 3OLA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

ARYAS CONSULTING

 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed

 Lotissement 51/Marouane 49

 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc

EL 3OLA شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي مكتب 
لقم 1 بلطابق بألول،إقامة محدد 

مروبن )51/4 تجزئة لبطدا مربكش 

- 49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19846(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   26

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 EL  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.3OLA

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

إنشاء,شربء,بستغالل تيي9 حر أوكربء 

مقهي و مطعم للوجبات بلخف فة. .

مكتب   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
محدد  بألول،إقامة  بلطابق   1 لقم 

تجزئة لبطدا مربكش   4(/51 مروبن 

- 49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بتولي  بلحين  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بتولي  بلحين  بلي د 
كلد م   81999 كلد م  بمحي9ش  حي 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بتولي  بلحين  بلي د 
كلد م   81999 كلد م  بمحي9ش  حي 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117534.

55(I

LN2H

LN2H
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

LN2H
 HAY AL QODS LOT AL
 HAMIDIA RUE 4 N 24

BERNOUSSI ، 20610، بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

LN2H شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 26 محج 
مرس بليلطان شقة 3 طابق 1 - 

29139 بلدبل بلب ضاء  بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
47(835

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   22
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

.LN2H : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

: بلدلبسة،  غرض بلشركة بإيجاز 

بلخ 9ة،  بالستشالة،  بلهندسة، 

نظام  ببتكال  وبلتطوير،  بلبحث 

م كان كي وإل كت9وني.

26 محج   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 -  1 طابق   3 شقة  بليلطان  مرس 

29139 بلدبل بلب ضاء  بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 39.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د لحين حنان :  399 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د لحين حنان عنوبنه)ب) حي 

 94 بلزنقة  بلقدس تجزئة بلحامدية 

 29619 24 س دي بل 9نو�صي   بلرقم 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د لحين حنان عنوبنه)ب) حي 

 94 بلزنقة  بلقدس تجزئة بلحامدية 

 29619 بلرقم24  س دي بل 9نو�صي  

بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754953.

561I

bkm conseils

LCO ENGINEERING
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

bkm conseils
لقم 3 بقامة بلرحدة  شالع عبد 

بلكريم بلخطابي جليز 49999 

مربكش ، 49999، مربكش بملغرب

LCO ENGINEERING شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 

بملعزوزية لقم 1) بقامة 93 بمليال - 
49199 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
198441

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   14
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 LCO  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ENGINEERING
بلهندسة   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملدن ة; توطين بلشركات..
تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 - بمليال   93 بقامة   (1 بملعزوزية لقم 

49199 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : بملغرب سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بملتوكل  بلرحدان  عبد  بلي د 
ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بملتوكل  بلرحدان  عبد  بلي د 
 49139  3 عنوبنه)ب) حي بلبهجة لقم 

مربكش بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بملتوكل  بلرحدان  عبد  بلي د 
 49139  3 عنوبنه)ب) حي بلبهجة لقم 

مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117529.
562I
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ARYAS CONSULTING

LERY’S FOOD CONCEPT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
LERY’S FOOD CONCEPT شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي مكتب 
لقم 1 بلطابق بألول،إقامة محدد 

مروبن )51/4 تجزئة لبطدا مربكش 
- 49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
198483

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   29
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 LERY’S : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.FOOD CONCEPT
ب ع,شربء   : غرض بلشركة بإيجاز 
بلحلويات  و  بملخبوزبت  منتوجات 

بدون صنعها. 
تيي9  -إنشاء,شربء,بستغالل, 
للوجبات  و مطعم  مقهي  أوكربء  حر 

بلخف فة. ...
مكتب   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
محدد  بألول،إقامة  بلطابق   1 لقم 
تجزئة لبطدا مربكش   4(/51 مروبن 

- 49999 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د لبفايل ل ون مالك لوموبن 

ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .

 بلي د لبفايل ل ون مالك لوموبن 

: 1999 بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د لبفايل ل ون مالك لوموبن 

وبحة   1( بالم شقة  ليفر  عنوبنه)ب) 

 49999 مربكش  بربه م  س دي 

مربكش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د لبفايل ل ون مالك لوموبن 

وبحة   1( بالم شقة  ليفر  عنوبنه)ب) 

 49999 مربكش  بربه م  س دي 

مربكش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم )11755.

563I

SALORA TECHNOLOGIES

SALORA TECHNOLOGIES
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

SALORA TECHNOLOGIES

 Espace Porte D›anfa, 3 rue Bab

 El Mansour 1er Etage, Bureau

N° 3، 20050، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

SALORA TECHNOLOGIES شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

 Espace وعنوبن مقرها بإلجتداعي

 Porte D›anfa, 3 rue Bab El

 Mansour 1er Etage, Bureau N° 3

29959 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

4785(5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   14

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SALORA TECHNOLOGIES

برمجة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وإمبلة منصة تكنولوج ة؛

تيويق  و  تنف ذ  و  تصد م 

بلخدمات  و  بملعلومات  تكنولوج ا 

بلرقد ة.

 Espace  : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 Porte D’anfa, 3 rue Bab El

 Mansour 1er Etage, Bureau N° 3

29959 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 (9.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 (99   : طالل  صفوبن  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د مروبن بلشلح :  99) حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د سع د جالل :  99) حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  طالل  صفوبن  بلي د 
 293(9 فال فلولي  زنقة لبسين،   1

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

عنوبنه)ب)  بلشلح  مروبن  بلي د 
 293(9 فال فلولي  زنقة لبسين،   1

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

عنوبنه)ب)  جالل  سع د  بلي د 
 293(9 فال فلولي  زنقة لبسين،   1

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  طالل  صفوبن  بلي د 
 293(9 فال فلولي  زنقة لبسين،   1

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

عنوبنه)ب)  بلشلح  مروبن  بلي د 
 293(9 فال فلولي  زنقة لبسين،   1

بلدبل بلب ضاء بملغرب
عنوبنه)ب)  جالل  سع د  بلي د 
 293(9 فال فلولي  زنقة لبسين،   1

بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 3478.

564I

AFIDACOM

ONDULOGRAPH SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

AFIDACOM
7 و 17 تجزئة الس كون بألطلس 

طريق صفرو ، 39999، فاس بملغرب
ONDULOGRAPH SARL شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 3 شالع 
محدوم بلهدشالي فاس - 39999 

فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

647(1
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   27
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ONDULOGRAPH SARL
بلتغل ف   : غرض بلشركة بإيجاز 

من بلولق بملقوى
شالع   3  : عنوبن بملقر بالجتداعي 
 39999  - فاس  بلهدشالي  محدوم 

فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
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 RHAZI FILALI بلي د 

 MOHAMMED JAMAL :  759

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 ALAMI OUISSAL :  259 بلي دة

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

 RHAZI FILALI بلي د 

عنوبنه)ب)    MOHAMMED JAMAL

 39999 شالع محدوم بلهدشالي    3

فاس بملغرب.

 ALAMI OUISSAL بلشركة 
عنوبنه)ب) 3  شالع محدوم بلهدشالي  

39999 فاس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

 RHAZI FILALI بلي د 

عنوبنه)ب)    MOHAMMED JAMAL

 39999 شالع محدوم بلهدشالي    3

فاس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   93 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3135.

565I

EURODEFI

IMM RESTAURATION
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 11(

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

IMM RESTAURATION شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي )11 شالع 

عبد بملومن بلطابق بلثالت لقم 29 - 

29369 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

46133

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   29
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 IMM  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.RESTAURATION
تشغ ل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
متعلق  نشاط  بملقهى,أي  مطعم 

بالطعام.
 11(  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
شالع عبد بملومن بلطابق بلثالت لقم 

29 - 29369 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د بحدد هرممان عنوبنه)ب) )  
  lot la belle vue  rue 3  california

2999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د بحدد هرممان عنوبنه)ب) )  
  lot la belle vue  rue 3  california

2999 بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 9( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

يون و 2929 تحت لقم 735417.
566I

ste mifi

ABEKAS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 14

50000، meknes maroc
ABEKAS شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 4) 
كريان بليع دية  مكناس - 59999 

مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
51345

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   94
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ABEKAS
-تيويق   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملالبس بالتقي ط 
-بملتاجرة 

-بالستي9بم و بلتصدير.
 (4 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 
 59999  - مكناس  كريان بليع دية  

مكناس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

100.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د عبد بلحق بلعوبم :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلعوبم  بلحق  عبد  بلي د 
كريان بليع دية    (4 لقم  عنوبنه)ب) 

مكناس 59999 مكناس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلعوبم  بلحق  عبد  بلي د 
كريان بليع دية    (4 لقم  عنوبنه)ب) 

مكناس 59999 مكناس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   9( بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3769.

568I

LMT AUDITING

 MEDITERRANEAN
TRADING & DISTRIBUTION

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
توس ع نشاط بلشركة 

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
 MEDITERRANEAN TRADING
DISTRIBUTION & شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بالجتداعي 

عدالة C.متجر لقم c3، مكتب 
c 9 ،طريق 119،كلم 11,5.شالع 
بلشفشاوني،عين بليبع، بلدبل 
بلب ضاء - 29999 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
توس ع نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.499571

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 27 نون 9 2929 تدت إضافة 
إلى نشاط بلشركة  بلتال ة  بألنشطة 

بلحالي :
-بستي9بم وتيويق موبم بلتجد ل

بملكدالت  وتيويق  -بستي9بم 
بلغذبئ ة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 11 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753682.
56(I

FIDUCIAIRE 2996

PORTLAND TRAVAUX
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc
PORTLAND TRAVAUX شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة)في طول 

بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 52 

تجزئة أمين س دي معروف - 29 
بلدبلبلب ضاء بملغرب.
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حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.147487
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 أكتوار   39 في  بملؤلخ 
حل شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 
مبلغ    PORTLAND TRAVAUX
وعنوبن  ملهم   399.999 لأسدالها 
أمين  تجزئة   52 بإلجتداعي  مقرها 
بلدبلبلب ضاء   29  - معروف  س دي 

بملغرب نت جة ل : صعواات تجالية.
 52 ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
تجزئة أمين س دي معروف - 29289 

بلدبلبلب ضاء بملغرب. 
و عين:

بلي د)ة) عبد بلحق  ببو بلفتح و 
مجدوعة6  بلندلس  ميال  عنوبنه)ب) 
بوسكولة  طابق1لقم8  عدالة4 
بملغرب  بلدبلبلب ضاء   29999

كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754183.

579I

LEADER FINANCE

FRACH AL HAMRA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT  N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FRACH AL HAMRA  شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي سوكدا 1 

لقم 2123 مربكش - 49999 مربكش 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198443

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 FRACH : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

. AL HAMRA

تاجر   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملنيوجات بالجدلة

عنوبن بملقر بالجتداعي : سوكدا 1 

لقم 2123 مربكش - 49999 مربكش 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د  بالوي عبد بلوبحد :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلوبحد  عبد  بالوي  بلي د  

 1(8( بلرقم   3 بلشطر  عنوبنه)ب) 

بلطابق 2 بلعدربن بلهربويين بلب ضاء 

49999 مربكش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلوبحد  عبد  بالوي  بلي د  

 1(8( بلرقم   3 بلشطر  عنوبنه)ب) 

بلطابق 2 بلعدربن بلهربويين بلب ضاء 

49999 مربكش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   9( بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117521.

571I

KAMAR BENOUNA

 KJR TELECOM
ش م م مبت مياهم وح د

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

KJR TELECOM ش م م مبت 

مياهم وح د  شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 7 

بقامة لبمي زنقة سبتة - 9)295 

بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

4899((

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 KJR  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

مياهم  مبت  م  م  ش   TELECOM

وح د .

للشركة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

موضوع في كل من بملغرب و بلخالج 

للق ام ن ابة عنها بو ن ابة عن بطربف 

ثالثة

في  بلوساطة  عدل ات  -جد ع 

بملنتجات بملال ة 

- بلدلبسة بملياعدة بالستشالة و 

بي تقديم بلخدمات بملال ة 

بملشاليع  جد ع  تنف د  تطوير   -

بملال ة بو غي9ها .

 7  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 295(9  - سبتة  زنقة  لبمي  بقامة 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 59.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 599  : بلشالني  جدال  بلي د 

بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلشالني  جدال  بلي د 

عبد  س دي  ليد ني  تجزئة   32

بلدبلبلب ضاء   29249 بلرحدان 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلشالني  جدال  بلي د 

عبد  س دي  ليد ني  تجزئة   32

بلدبلبلب ضاء   29249 بلرحدان 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754328.

572I

STE FIDMEK

NADA CLENING
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

NADA CLENING شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 62 حي 

بلزهوة زنقة لقم 8 مكناس - 59999 

مكناس بملدلكة بملغرا ة

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51361
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   22

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 NADA : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.CLENING

غرض بلشركة بإيجاز : -تنظ ف

-نقل بالشخاص لحياب بلغي9

-تاجر موبم بلتنظ ف و بلتطهي9 من 

بلجربث م.

 62 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 - مكناس   8 لقم  زنقة  بلزهوة  حي 

59999 مكناس بملدلكة بملغرا ة.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي دة ندى بلعطاوي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي دة ندى بلعطاوي عنوبنه)ب) 

قطاع 13 بلوك بو لقم 5 شالع بلدلب 

بلرااط   19999 بلرااط  بلرياض  حي 

بملدلكة بملغرا ة.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي دة ندى بلعطاوي عنوبنه)ب) 

قطاع 13 بلوك بو لقم 5 شالع بلدلب 

بلرااط   19999 بلرااط  بلرياض  حي 

بملدلكة بملغرا ة

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3779.

573I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

CONEVECOSMETICS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE
S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV ALA AKABA ،
440000، ESSAOUIRA MAROC

CONEVECOSMETICS شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي منزل 
بدوبل بلرزبزكة مركز تفتاشت إقل م 
بلصويرة - 44999 بلصويرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

544(
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.CONEVECOSMETICS
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلتجد ل  ميتحضربت  ب ع 

بالتقي ط;بإلستي9بم و بلتصدير.
منزل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بدوبل بلرزبزكة مركز تفتاشت إقل م 

بلصويرة - 44999 بلصويرة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
حصة   599   : بلي دة منى أزكول 

بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي دة هدى أزكول :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي دة منى أزكول عنوبنه)ب) شالع 
مربكش لقم 148 بملحنش 91 تطوبن 

3999)  تطوبن بملغرب.

عنوبنه)ب)   أزكول  هدى  بلي دة 

بلصويرة  إقل م  تفتاشت  مركز 

44999  بلصويرة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي دة منى أزكول عنوبنه)ب) شالع 

مربكش لقم 148 بملحنش 91 تطوبن 

3999)  تطوبن بملغرب

عنوبنه)ب)   أزكول  هدى  بلي دة 

بلصويرة  إقل م  تفتاشت  مركز 

44999  بلصويرة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالصويرة  بتاليخ )1 نون 9 

2929 تحت لقم )27.

575I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

RYAD MULTISERVICES
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE

S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV ALA AKABA ،

440000، ESSAOUIRA MAROC

RYAD MULTISERVICES  شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل 

أكرض جداعة بيزضاض إقل م 

بلصويرة - 44999 بلصويرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5445

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   96

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 RYAD  : بإلقتضاء بدختصر تيد تها 

. MULTISERVICES

: مقاول في  غرض بلشركة بإيجاز 

بللوبزم  بملختلفة;ب ع  بلبناء  أعدال 

بلفضاءبت  ;إستصالح  بملكتب ة 

بلخضربء وبلحدبئق..

موبل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

إقل م  بيزضاض  جداعة  أكرض 

بلصويرة - 44999 بلصويرة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د حين بلعيري 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د حين بلعيري عنوبنه)ب) 

شيشاوة  تدزكدوين  إميالن  موبل 

41999 شيشاوة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د حين بلعيري عنوبنه)ب) 

شيشاوة  تدزكدوين  إميالن  موبل 

41999 شيشاوة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالصويرة  بتاليخ 13 نون 9 

2929 تحت لقم 277.

576I

BLEU SKY BUSINESS

ALUPRO PANEL
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

BLEU SKY BUSINESS

 N°203 BD YACOUB EL

 MANSOUR 3ème ETAGE APT

 N°5 BEAUSEJOUR ، 20200،

CASABLANCA MAROC

ALUPRO PANEL شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
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وعنوبن مقرها بإلجتداعي 46 شالع 

بلزلقتوني بلطابق 6 بملكتب 15ـ  16 

- 29299 بلدبل بلب ضاء  بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

475571

 23 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 شتن 9 

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ALUPRO PANEL

أشغال    : بإيجاز  بلشركة  غرض 

إننوكس  بلحديد  أملن وم  بلنجالة 

و  أملن وم  ب ع  و  إست9بم  ـ  بلخشب  و 

بلخشب.

46 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

بلزلقتوني بلطابق 6 بملكتب 15 ـ 16 - 

29299 بلدبل بلب ضاء  بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلرحدان  عبد  قابي  بلي د 
عنوبنه)ب)   ملب بلفقربء زنقة 36 لقم 

83  29299 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلرحدان  عبد  قابي  بلي د 
عنوبنه)ب)    ملب بلفقربء زنقة 36 لقم 

83  29299 بلدبل بلب ضاء  بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 13 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم -.

577I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MANIRIMMO
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شالع موليتان ا صندوق بل 9يد 

)269 ، 49999، مربكش بملغرب

MANIRIMMO شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي إقامة 

 ل ج بلنخ ل عدالة 5 لقم 513 حي 

فونتي  - 89999 بكامير بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

45133

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MANIRIMMO

تأجي9   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

جد ع بلعقالبت بملفروشة.

إقامة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
حي   513 لقم   5  ل ج بلنخ ل عدالة 

فونتي  - 89999 بكامير بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

599 حصة    : بلي د محين بني9 

بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي دة سناء حربكة :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بني9  محين  بلي د 

 3 5 شقة  إقامة  ل ج بلنخ ل عدالة 

بكامير   89999 بلطابق بالول فونتي  

بملغرب.

عنوبنه)ب)  حربكة  سناء  بلي دة 
لقم   5 عدالة  بلنخ ل  إقامة  ل ج 
513 حي فونتي  89999 بكامير بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بني9  محين  بلي د 
شقة   5 عدالة  بلنخ ل  إقامة  ل ج 
 89999 بلطابق بالول حي فونتي    3

بكامير بملغرب
عنوبنه)ب)  حربكة  سناء  بلي دة 
لقم   5 عدالة  بلنخ ل  إقامة  ل ج 
513 حي فونتي  89999 بكامير بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  باكامير   بلتجالية 

2929 تحت لقم ))28.

57(I

فن د بليعدية

 TEC. تيك اندوستغي مروك
INDUSTRIES MAROC

إعالن متعدم بلقربلبت

فن د بليعدية
197زنقة م دوزة حي بلربحة 

بوس جول ، 29299، بلدبل بلب ضاء 
بملغرب

 TEC. ت ك بندوستغي مروك
INDUSTRIES MAROC «شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة ذبت 

بلشريك بلوح د»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: إقامة 

بلفتح217 ، شالع إبربه م بلرومبني 
مددم بلطابق بألول بلرقم 3. - 
29239 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.388797
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 21 شتن 9 2929
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
من  حصص  تفويت  على  بملصامقة 
بليعوم  بلجعباق  محدد  بلي د 
لفائدة بلي د بلعفاقي عبد بليالم أي 
 199 199حصة بيعر  ما مجدوعه 

ملهم للحصة. 

على  ينص  بلذي   :2 لقم  قربل 

مايلي: بستقالة ميي9 بلشركة بلي د 

بلعياوي جدال

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

تح ين بلقانون بألسا�صي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

بحوزة  بلشركة  مال  لبس  بصبح 

ما  بليالم  عبد  بلعفاقي  بلي د 

مجدوعه 19999ملهدا

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

على بثر هدب بلتفويت أصبح مجدوع 

لأسدال بلشركة موزعا على بلشكل بل

تـالي:                          * بلي د بلعفاقي عبد 

بليالم............   199 حصة  

بملجدوع..................... 199 حصة.

على  ينص  بلذي   :13 لقم  بند 

مايلي: تي ي9 بلشركة من طرف بلي د 

بلعفاقي عبد بليالم

على  ينص  بلذي   :16 لقم  بند 

صح ح  بشكل  بلشركة  لتزبم  مايلي: 

بلتي  بمليتندبت  و  بالعدال  بجد ع 

تؤكد على ملك بتوق ع بلي د بلعفاقي 

عبد بليالم 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 27 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم )9)751.

589I

بئتدائ ة بملحاسبة

 LIDERKIT MOROCCO -

GIFER MAROC
إعالن متعدم بلقربلبت

بئتدائ ة بملحاسبة

شالع أبي بلحين بلشاملي بقامة 

 TANGER ،(9999 ، 14 شبوط لقم

بملغرب

 LIDERKIT MOROCCO - GIFER

MAROC «شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة ذبت بلشريك بلوح د»
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 ZONE :وعنوبن مقرها بالجتداعي
 INDUSTRIELLE LOT N° 21
 - 3 AVENUE M’HAMMED
 BENABOUD-R.D.C N° 8 - -

.TETOUAN MAROC
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.1733 - 69(7

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 95 يول وز )291

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
يحدل  عرفي  اص،  عقد  بدوجب 
وبالمتصاص،  بالندماج  مشروع 
 5 بلذي تم تحريره في تطوبن بتاليخ 
يول و   31 في  بملسجل   ،291( يول و 
 LIDERKIT 291. يلخص أن شركتي(
 GIFER و   MOROCCO SARL- AU
MAROC قرلتا بالندماج بامتصاص 
بلثاني من طرف بألول بالطرق بلتال ة: 
ساهدت  بلتي  بألصول  إجدالي  يبلغ 
بلى   GIFER MAROC شركة   بها 
تبلغ  بيندا  ملهًدا،   8.290.421,37
  8.078.228,58 باللتزبمات بملفت9ضة 
بألصول  صافي  بلغ  لذلك  ملهم. 
ملهم.    212.192,81 بملياهدة: 
ويت9تب على ذلك من نيبة بلتبامل 
عليها  س حصل  بلتي  عليها  بملتفق 
 899 بلشركة بملدتصة مقابل  شركاء 
 2999 بملدتصة،  بلشركة  في  سهم 
سهم من بلشركة بمليتحوذة. وستزيد 
لأسدالها  من  بمليتحوذة  بلشركة 
من  الل  ملهم،   299.999 بدبلغ 
بق دة  جديد  سهم   2999 إنشاء 
لأس  ل صبح  منها،  لكل  ملهم   199
مبلغ عالوة  ملهم.   1.299.999 بملال 
ُيدنح  ملهم.   12.192,81 بالندماج 
هذب بالندماج بشرط سابقة بملوبفقة 
بملياهم  من  بستثنائي  بقربل  عل ه 
 LIDERKIT شركتي  في  بلوح د 
 .GIFER MAROC و   MOROCCO
 GIFER MAROC سيتم حل شركة 
بدوجب بلقانون بدجرم بملوبفقة على 
بالستثنائي  بلقربل  بدوجب  بالندماج 
إجربء  إلى  بلحاجة  مون  بملذكول، 
بإلطالق.  على  تصف ة  عدل ة  أي 

ستبقى بلتفاص ل بلتعريف ة للشركة 
س كون  تغ ي9.  مون  بمليتحوذة 

يون و   39 حتى  لجعي  بأثر  بالندماج 

تم إيدبع نسختين مسجلتين   .291(

كتابة  لدى  بالندماج  مشروع  من 

بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة لتطوبن 

لقم  تحت   19/9(/291( بتاليخ 

.5889

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

 MIGUEL PERAGON ESPINOSA

12999 حصة

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

19 شتن 9  بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

)291 تحت لقم 5889.

581I

CONSEILS EVERNAGE

ELCADI
شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

ELCADI شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بالنالة 

بلوك )1 لقم 192 مربكش - 4999 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198237

 91 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 أكتوار 

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ELCADI
بعدال    : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بناء متنوعة .
عنوبن بملقر بالجتداعي : حي بالنالة 
 4999  - مربكش   192 لقم   1( بلوك 

مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : بلي د يوسف بلحر�صي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 1.999  : بلي د يوسف بلحر�صي   

بق دة 199 ملهم.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د يوسف بلحر�صي عنوبنه)ب) 
حي بالنالة بلوك )1 لقم 192 مربكش 

49999 مربكش بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د يوسف بلحر�صي عنوبنه)ب) 
حي بالنالة بلوك )1 لقم 192 مربكش 

49999 مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   9( بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم -.

582I

ESPERE CONSULTING

 TRANSPORT IDAOU
TANAN

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

 TRANSPORT IDAOU TANAN
شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلطابق 

بلثاني لقم 261 فوق بلكدية تكوين 

89652 بكامير بملغرب بكامير -  

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

44357

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   28

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.TRANSPORT IDAOU TANAN

نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

لحياب  وبلدول ة  بملحل ة  بلبضائع 

بلغي9.

بلطابق   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

فوق بلكدية تكوين   261 بلثاني لقم 

89652 بكامير بملغرب. بكامير -  

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 199   : عوا د  عبدبالله  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د عبدبالله عوا د عنوبنه)ب) 

بلدشي9ة   296 لقم  بالحيان  حي 

بنزكان 89999 بنزكان بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د عبدبالله عوا د عنوبنه)ب) 

بلدشي9ة   296 لقم  بالحيان  حي 

بنزكان 89999 بنزكان بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 9   21 بتاليخ  باكامير   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6359).

583I
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بئتدان ة ف دبكا، شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

PELAGICO DEL SUR
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لفع لأسدال بلشركة

بئتدان ة ف دبكا، شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

شالع بلعركوب لقم 7724-91 

صندوق بل 9يد لقم 146، 73999، 

بلدب لة بملغرب

PELAGICO DEL SUR شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلحي 

بلصناعي بقعة لقم 138-137 

بملكتب لقم 92 - 73999 بلدب لة 

بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.16943

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم   2929 نون 9   12 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 

من  أي  ملهم»   1.599.999«

 1.699.999» إلى  ملهم»   199.999«

مقاصة  إجربء    : طريق  عن  ملهم» 

مع ميون بلشركة بملحدمة بملقدبل و 

بمليتحقة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 29 بتاليخ  بالبتدبئ ة بوبمي بلدهب  

نون 9 2929 تحت لقم 1984.

584I

RIF CONSEIL SARL

 ESPACE SERVICE BNI

CHIKER -SARL .A.U
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 ESPACE SERVICE BNI CHIKER

SARL .A.U- شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي مركز بني 

ش كر بلناظول - 62999 بلناظول 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

21997

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   92

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 ESPACE SERVICE BNI CHIKER

.-SARL .A.U

وكالة   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عدوم ة

- بجربء عدل ات مفع بلفوبتي9 .

: مركز بني  عنوبن بملقر بالجتداعي 

بلناظول   62999  - بلناظول  ش كر 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د حدزة بعكي :  1.999 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 بلي د حدزة بعكي : 1999 بق دة 

199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د حدزة بعكي عنوبنه)ب) موبل 

 62999 بلناظول  ش كر  بني  ع امة 

بلناظول بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د حدزة بعكي عنوبنه)ب) موبل 

 62999 بلناظول  ش كر  بني  ع امة 

بلناظول بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ )1 نون 9 

2929 تحت لقم 3582.

585I

KAMAR BENOUNA

JML INVEST ش م م دات 

مساهم وحيد
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

JML INVEST ش م م مبت مياهم 

وح د  شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 31 زنقة 

ببو بلوقت بقامة بوشتال بلطابق 

بلثالث بلشقة لقم 11 بوكون  - 

29349 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489193

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   16

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 JML  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

INVEST ش م م مبت مياهم وح د .

بملطاعم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بصفة عامة 

- تشغ ل بلنوبمي بلل ل ة بلحديثة 

بلثابتة و بملتنقلة 

- بنتاج بلرسوم بملتحركة للعروض 

بلدول ة 

بلعامة  بالماكن  بستخدبم   -

بملصرح بها القامة بالحدبت بلي اح ة 

بملتعلقة  بملوبم  جد ع  بنتاج   -

بالدعاية و بلديكول 

عدل ات  جد ع  في  بلتد ل   -

بلعالقات بلعامة 

بست9بم تصدير جد ع بملنتجات   -

بملرتبطة بشكل مباشر بو غي9 مباشر 

بنفس بلنشاط 

جد ع  بمبلة  بنشاء  عدل ات   -

صالون  و  حانات  بملقاهي   بملطاعم 

بلشاي 

- تنض م بمي ات حفالت عامة بو 

 اصة .

زنقة   31  : عنوبن بملقر بالجتداعي 

بلطابق  بوشتال  بقامة  بلوقت  ببو 

 - بوكون    11 لقم  بلشقة  بلثالث 

29349 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 1.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 19  : بلزوبوي   صوف ة  بلي دة 

بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلزوبوي   صوف ة  بلي دة 

بلدول  شجرة  زنقة   2 عنوبنه)ب) 

بلشقة )4 بلمي 29199 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلزوبوي   صوف ة  بلي دة 

عنوبنه)ب) 2 زنقة شجرة بلدول بلشقة 

)4 بلمي 29199 بلدبلبلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754332.

586I
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«LA-PLACE SNACK» شركة

«LA-PLACE SNACK» شركة
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تغ ي9 نشاط بلشركة

«LA-PLACE SNACK» شركة
لقم 48، شالع فاس حي بلوحدة 
بلجزء 8 ، 63399، بركان بملدلكة 

بملغرا ة
شركة «LA-PLACE SNACK» شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بالجتداعي لقم 48، 
زنقة فاس حي بلوحدة بلجزء 8 - 

63399 بركان بملدلكة بملغرا ة.
تغ ي9 نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.7947

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم تغ ي9   2929 أبريل   28 بملؤلخ في 
 ««Gargotier«» من  بلشركة  نشاط 

«Restaurateur à prix fixe» -» إلى
 Tenant un café maure»  -

«glacière
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   11 بتاليخ  ب 9كان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 454/2929.

587I

ANDERSEN CONSULTING

EXPERT LIVING SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 2(
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
EXPERT LIVING SARL شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 
مربكش بقامة سوالنج بلطابق ) 
بلشقة لقم 59 - 9999) طنجة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19(861

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   94

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.EXPERT LIVING SARL

تطوير   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملياحات وترم م بملباني.

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 ( بلطابق  سوالنج  بقامة  مربكش 

طنجة   (9999  -  59 لقم  بلشقة 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 299   : بلدياني  نامية  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 299   : ببضالص  بل اس  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 299   : ببضالص  بلي دة بسربء 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 299   : بلي دة بيناس ببضالص 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

  : بلي د محدد ياسين ببضالص 

299 حصة بق دة 199 ملهم للحصة 

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلدياني  نامية  بلي دة 

شالع مربكش بقامة سوالنج بلطابق 

طنجة   (9999  59 لقم  بلشقة   (

بملغرب.

بلي د بل اس ببضالص عنوبنه)ب) 

شالع مربكش بقامة سوالنج بلطابق 

طنجة   (9999  59 لقم  بلشقة   (

بملغرب.

بلي دة بسربء ببضالص عنوبنه)ب) 

شالع مربكش بقامة سوالنج بلطابق 

طنجة   (9999  59 لقم  بلشقة   (

بملغرب.

ببضالص  بيناس  بلي دة 
22 تجزئة بلفالخ ف ال لقم  عنوبنه)ب) 

12 9999) طنجة بملغرب.
ببضالص  ياسين  محدد  بلي د 
22 تجزئة بلفالخ ف ال لقم  عنوبنه)ب) 

12 9999) طنجة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلدياني  نامية  بلي دة 
شالع مربكش بقامة سوالنج بلطابق 
طنجة   (9999  59 لقم  بلشقة   (

بملغرب
بلي د بل اس ببضالص عنوبنه)ب) 
شالع مربكش بقامة سوالنج بلطابق 
طنجة   (9999  59 لقم  بلشقة   (

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235823.
58(I

LMT AUDITING

SICHOUAIB
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
SICHOUAIB شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلقطب 
بلحضري ، تجزئة بلتييي9،بلرقم 

)29،بلطابق بالل�صي، بلنوبصر بلدبل 
بلب ضاء  - 29999 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
489971

في  مؤلخ  حر  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   93
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SICHOUAIB
بستي9بم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وتيويق موبم تبل ط بأللض ات.
بلقطب   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلتييي9،بلرقم  تجزئة   ، بلحضري 
)29،بلطابق بالل�صي، بلنوبصر بلدبل 
بلب ضاء  بلدبل   29999  - بلب ضاء  

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : مهتدي   بلي د زكرياء 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)   مهتدي   بلي د زكرياء 
بلتييي9،بلرقم  تجزئة   ، بلحضري 
)29 بلنوبصر بلب ضاء 29999 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  مهتدي   بلي د زكرياء 
بلتييي9،بلرقم  تجزئة   ، بلحضري 
)29 بلنوبصر بلب ضاء 29999 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754255.
5(1I

IAS CONSULTING

MORGANYS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

IAS CONSULTING
 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 8ème étage N : 8
 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc
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MORGANYS شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 

سد ة، إقامة شهرزبم ،3بلطابق 

بلخامس، لقم 22 بلنخ ل - 29999 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

476853

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   24

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MORGANYS

غرض بلشركة بإيجاز : - بلدلبسة 

بملقدمة  بلتشغ ل ة  وبملياعدة 

للشركات ومنظدات بأل رى.

باملوبلم  بملتعلقة  بلخدمات   -

وبإلشربف  بلتوظ ف  بلبشرية: 

وبلتدليب وبملشولة 
زنقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

،3بلطابق  شهرزبم  إقامة  سد ة، 
 29999  - بلنخ ل   22 لقم  بلخامس، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 199   : ببربل   إبتيام  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  ببربل   إبتيام  بلي دة 
بلطابق  بملجاطي  أحدد  زنقة   119

بلدبل   29339 بملعاليف    1 بلشقة   1

بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 

وموبطن ميي9ي بلشركة:

 119 عنوبنه)ب)  بلي د علي ببربل  
زنقة أحدد بملجاطي بلطابق 1 بلشقة 

بلب ضاء  بلدبل   29339 بملعاليف    1

بملغرب

تم بإليدبع بلقانوني ب-  بتاليخ 21 

أكتوار 2929 تحت لقم 476853.

5(3I

ب تزب فيزيون

بيتزا فيزيون
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

ب تزب فيزيون

39 شالع الفاييت - طنجة ، 9999)، 

طنجة بملغرب

ب تزب فيزيون شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 39 شالع 

الفاييت - 3999) طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

99999

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   9(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

ب تزب   : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

فيزيون.

غرض بلشركة بإيجاز : مطعم.

39 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

الفاييت - 3999) طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلراون  يوسف  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلراون  يوسف  بلي د 

شالع حدص زنقة بلشفاء ملب 3 لقم 

15  3999) تطون بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلراون  يوسف  بلي د 

شالع حدص زنقة بلشفاء ملب 3 لقم 

15  3999) تطون بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بطنجة  بتاليخ - تحت لقم -.

5(5I

ETS BEN aaouinate 

GR SABRINA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

ETS BEN aaouinate

 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ

 APPARTEMENT N 2 ZEMAMRA

 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc

GR SABRINA شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي  شالع 

مهاب عبد هللا حي بليالم  - 24299 

بلزمامرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2265

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   291( مالس   29

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 GR  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SABRINA

منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
عقالي 

ب ع بليكر بالجدلة
شالع    : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 24299 مهاب عبد هللا حي بليالم  - 

بلزمامرة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د عبد بلعزيز لحدر :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د عبد بلعزيز لحدر عنوبنه)ب) 
بلجديدة   24999 بلنخ ل  بقامة   54

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د عبد بلعزيز لحدر عنوبنه)ب) 
بلجديدة    24999 بقامة بلنخ ل   54

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 2( بتاليخ  بنول   بي دي  بالبتدبئ ة 

مالس )291 تحت لقم 163.

5(6I

CWA MOROCCO

Innovent Rental Solutions
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

CWA MOROCCO
17، زنقة بلبحتولي حي كوتيي، 
29969، بلدبل بلب ضاء بملغرب
 Innovent Rental Solutions

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 17، زنقة 
بلبحت9ي، بلطابق 3، حي كوتيي،  - 

29969 بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
47((7(
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   16

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.Innovent Rental Solutions

غرض   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلشركة باملغرب وبلخالج هو كالتالي:

معلومات ة  أجهزة  تأجي9   -  -

ذبت  بألنشطة  أو  بلخدمات  وجد ع 

بلصلة؛

تقديم  دمات   -

بلصلة  ذبت  وبلدعم،  بالستشالبت 

باألنشطة بملذكولة أعاله؛

وبلتصدير  بالستي9بم   -

في  بدا  وس لة  بأي  وبلب ع،  وبلشربء 
وتدبول  بإللكت9ون ة،  بلتجالة  ذلك 

وبلدعامات  وبملعدبت  بملنتجات 

باألنشطة  بلصلة  ذبت  نوع  أي  من 

بملذكولة أعاله؛

تقديم بلخدمات بلتجالية   -

وبلتقن ة  وبلتنظ د ة  وبلتيويق ة 

ذبت بلصلة من أي نوع؛

بكل  بلشركة،  مشالكة   -

أو  بملقاوالت  جد ع  في  بلوسائل، 

سيتم  بلتي  أو  بملنشأة  بلشركات 

وبلتي قد تكون ذبت صلة  إنشاؤها، 

بدوضوع بلشركة، وال س دا من  الل 

إنشاء شركات جديدة أو مياهدة أو 
لعاية أو بكتتاب أو بست9مبم بألسهم 

أو بلحقوق بالجتداع ة أو بالندماج أو 

بملصاهرة أو جدع ة محاصة أو تجدع 

ذو مصلحة بقتصامية.

بملعامالت  جد ع  عام،  وبشكل 

بلتجالية أو على منقوالت أو بلعقالية 

أو بملال ة بملرتبطة بشكل مباشر أو غي9 

مباشر بغرض بلشركة بملذكول أعاله 

أو أي غرض آ ر مداثل أو ذي صلة أو 

لصالح تطوير بلشركة..

عنوبن بملقر بالجتداعي : 17، زنقة 

 - كوتيي،   حي   ،3 بلطابق  بلبحت9ي، 

29969 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

 Innovent Investment بلشركة 

أبر  مي  بلوك  عنوبنه)ب)   Holdings

 152  ، بالك  أوفيس  جربسيتون 

  21(6 ست9بتافون  كريينت،  آن 

جوهاني 9ج جنوب إفريق ا.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د مبلل كتون ك فت كومبوال 

بلطريق  جول فاي   ،59 عنوبنه)ب) 

بريتوليا   9981 موكلوف  بلرئي�صي، 

جنوب إفريق ا

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 - بتاليخ  بلب ضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم -.

5(7I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BRO HOLDING
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

توس ع نشاط بلشركة 

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شالع موليتان ا صندوق بل 9يد 

)269 ، 49999، مربكش بملغرب

BRO HOLDING شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بالجتداعي 57 شالع 

موليتان ا صندوق بل 9يد )269 - 

49999 مربكش بملغرب.

توس ع نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(682(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   2929 شتن 9   15 في  بملؤلخ 

نشاط  إلى  بلتال ة  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :

وتصدير  وبستي9بم  وا ع  شربء   •
وجد ع  وبملوبم  بملعدبت  وتيويق 

ملحقات بملطبخ.
وتصدير  وبستي9بم  وا ع  شربء   •
بلتجد ل  وموبم  بملعدبت  وتيويق 

وبلصحة وبلشعر.
• بستي9بم وتصدير وتيويق أجهزة 

بلكدب وتر وبألجهزة بملكتب ة.
 ، بلتجالة وبالستي9بم وبلتصدير   •
وبللوبزم  بلغ ال  بالجدلة لقطع  بلب ع 
وملحقاتها  بلي البت  ومنتجات 
لجد ع  وبملعدبت  بملوبم  وكذلك   ،

بملركبات.
• جد ع عدل ات بلشربء ، بالجدلة 
ألموبت  بلز رفي  لألثاث   ، وبلتجزئة 
بملائدة وأي منتجات أ رى أو منتجات 

مداثلة.
وص انة  تنظ ف  أعدال   •
 RV و   ATV وبملركبة  بلي البت 

وبلقوبلب وغي9ها من بملركبات.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117481.
5(8I

N2M CONSEIL-SARL

FADLED
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
توس ع نشاط بلشركة 

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
FADLED شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بالجتداعي حي 

لعرب�صي لقم 112 - 62999 بلناظول 
بملغرب.

توس ع نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.18667
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تدت   2929 نون 9   19 في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتال ة  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :

معالجة وتعبئة بلتوببل وبلنكهات 
وكذلك إنتاج وتعبئة بلزعفربن.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 13 نون 9 

2929 تحت لقم 3583.

5((I

م نالة ف نانس جروب

ربيل
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تع ين ميي9 جديد للشركة

م نالة ف نانس جروب
52 شالع موالي لش د شقة لقم 
7 بلطابق بلرببع جليز مربكش ، 

49999، مربكش بملغرب
لا ل  شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 49 
بلوحدة 5 بلدبوميات - 49999 

مربكش بملغرب.
تع ين ميي9 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(4443

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 27 أكتوار 2929 تم تع ين 
ميي9 جديد للشركة بلي د)ة) بهزبم 

سع د كديي9 وح د
تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117424.

699I

B.& B. COMPTA

 HARDA YOUNESS
ARCHITECTURE STUDIO

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

B.& B. COMPTA
36 شالع بلكفاح بلطابق 3 لقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي م بلرااط 
، 19159، بلرااط بملغرب
 HARDA YOUNESS
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ARCHITECTURE STUDIO  شركة 
ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع بلتين 
محج بلرياض بملركز بلطابق 5 عدالة 
7 و 8 حي بلرياض بلرااط - 19199 

بلرااط بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
147731

في  مؤلخ  حر  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   11
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
متبوعة  بلشركة  تيد ة 
بدختصر  بإلقتضاء  عند 
 HARDA YOUNESS  : تيد تها 

. ARCHITECTURE STUDIO
شركة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
تخط ط  مهام  في  تعدل  معدالية 
بملياحات بملعدالية أو بلحضرية ، أو 

بلهندسة بملعدالية بلدب ل ة.
شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلطابق  بملركز  بلرياض  محج  بلتين 
 - 8 حي بلرياض بلرااط  و   7 5 عدالة 

19199 بلرااط بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 89.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
899 حصة    : بلي د يونس حرم 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  حرم  يونس  بلي د 

حي بملنزه لقم 728 ح ي م بلرااط  
19129 بلرااط بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  حرم  يونس  بلي د 
حي بملنزه لقم 728 ح ي م بلرااط  

19129 بلرااط بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 198721.
691I

STE AGEFICO SARL

JANIR
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

STE AGEFICO SARL
12 شالع عدر بلخ ام بلطابق بلثاني 

لقم 4 ، 9999)، طنجة بملغرب
JANIR شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زمولي 2 
عدالة عدر لقم 195 - 9999) طنجة 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.77(15

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 أكتوار   95 في  بملؤلخ 
حل شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 
 199.999 لأسدالها  مبلغ    JANIR
بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن  ملهم 
 -  195 لقم  عدر  عدالة   2 زمولي 
لم   : 9999) طنجة بملغرب نت جة ل 
تحقق بلهدف بلذي أسيت من أجله.

و حدم مقر بلتصف ة ب زمولي 2 
عدالة عدر لقم 195 - 9999) طنجة 

بملغرب. 
و عين:

و  بلشاوية  بالله   عبد  بلي د)ة) 
لقم   7( زنقة  بلبوغاز  حي  عنوبنه)ب) 
بملغرب كدصفي  طنجة   (9999  19

)ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 
بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : زمولي 2 

عدالة عدر لقم 195
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235732.
692I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 MAKEA PROJECT

COMPANY
إعالن متعدم بلقربلبت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شالع موليتان ا صندوق بل 9يد 

)269 ، 49999، مربكش بملغرب

 MAKEA PROJECT COMPANY

«شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: لقم 

53 حي بناه ض بملدينة - 49999 

MARRAKECH بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.199655

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 26 مالس 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بالجتداع ة  بلحصص  بعض  ب ع 

بلتي  بجتداع ة)  حصة   3.599(

باللفي  موحيين  بلي د  يدتلكها 

 MAKEA PROJECT  » شركة  في 

  «  (COMPANY -MPC  (SARL

لفائدة بلي دة ماجدولين بلتازي.

ينص  بلذي   :2 لقم  قربل 

بعض  ب ع  على مايلي:  

بلحصص بالجتداع ة )3.599 حصة 

بلي د  يدتلكها  بلتي  بجتداع ة) 

 MAKEA » موحيين باللفي في شركة

  PROJECT COMPANY -MPC

بحدد  بلي د  لفائدة    «  ((SARL

بلقاملي.

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

بالستثنائي  بلعام  بلجدع  تدبول  قرل 

 LE» تيمى  تجالية  عالمة  بعتدام 

« SLIMANA

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بالستثنائي  بلعام  بلجدع  تدبول  قرل 

و7    6 بملوبم  تعديل  على  بملوبفقة 

وتحديث بلنظام بألسا�صي للشركة. 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117483.

693I

AIT OUSSIM SERVICES

 3M PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

AIT OUSSIM SERVICES

 BD D›OUJDA N° 79  ETAGE

 3  APP 6 BELVEDERE، 20300،

CASABLANCA MAROC

 3M PROMOTION

IMMOBILIERE شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

 GR وعنوبن مقرها بإلجتداعي

 ATTAKADOUM GH 2 -17

 ETAGE 2 - SIDI BERNOUSSI -

20300 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

47167(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   26

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 3M  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.PROMOTION IMMOBILIERE

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 PROMOTION IMMOBILIERE

 - CONSTRUCTION DE

..BATIMENT ET IMMEUBLE
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 GR  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 ATTAKADOUM GH 2 -17 ETAGE
 2 - SIDI BERNOUSSI - 20300

.CASABLANCA MAROC
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
ADIL EL ANBI عنوبنه)ب)  بلي د 
 RES VILLA ANFA 2 N° 33 29399

.NOUACEUR MAROC
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
ADIL EL ANBI عنوبنه)ب)  بلي د 
 RES VILLA ANFA 2 N° 33 29399

NOUCEUR MAROC
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 19 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

شتن 9 2929 تحت لقم 745524.
694I

مولوكو كومبتونس بكاونت

مس كنسبت سارل
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

مولوكو كومبتونس بكاونت
شقة 17 بلطابق 4 برج منالة 2 

مد ل ب شالع عبد بلكريم بلخطابي 
، 49999، مربكش بملغرب

مس كنيبت سالل شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 
عبد بلكريم بلخطابي مركز بالعدال 
برج منالة 2 بملد ل ب بلطابق بألول 

بلشقة 17  مربكش  - 49999 
مربكش  بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
198375

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   94
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
مس   : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

كنيبت سالل.
ص انة   -  : غرض بلشركة بإيجاز 
بليدع ة  وبلص انة  بلحوبسيب 

وبلبصرية
بلكدب وتر وبملعدبت  ب ع أجهزة   -

بليدع ة وبلبصرية
- بلبناء وبألعدال بملتنوعة 

- عدل كهراائي.
شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلخطابي مركز بالعدال  بلكريم  عبد 
بملد ل ب بلطابق بألول   2 برج منالة 
بلشقة 17  مربكش  - 49999 مربكش  

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
حصة   599   : بلي د أمين موني 

بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي د لضوبن موني :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  موني  أمين  بلي د 
 111 بلرقم   1 بلحينى  بملحام د 

مربكش  49999 مربكش  بملغرب.
عنوبنه)ب)  موني  لضوبن  بلي د 
)3 لقم  بملحام د برج بلزيتون عدالة 

) مربكش 49999 مربكش  بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  موني  أمين  بلي د 
 111 بلرقم   1 بلحينى  بملحام د 

مربكش  49999 مربكش  بملغرب
عنوبنه)ب)  موني  لضوبن  بلي د 
)3 لقم  بملحام د برج بلزيتون عدالة 

) مربكش 49999 مربكش  بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 57)7.

696I

FUDICAIRE ISMAILI

STE SARIO SER-TRAV SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي بلتقم بلوك 2 لقم 97 بليدالة ، 

ES-SMARA MAROC ،72999
 STE SARIO SER-TRAV SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

 HAY EL وعنوبن مقرها بإلجتداعي
 FATH RUE JEBL BOUNASSAR
 N° 13 ES SEMARA - 72000

بليدالة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1863
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 يناير   22
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SARIO SER-TRAV SARL
بالشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعامة.
 HAY EL  : عنوبن بملقر بالجتداعي 
 FATH RUE JEBL BOUNASSAR N°
بليدالة   13 ES SEMARA - 72000

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د سالمة لب هي :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
 599   : بلي د عبد بلعزيز لب هي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  لب هي  سالمة  بلي د 
لقم  بدون  بوناصر  زنقة  بلفتح  حي 

بليدالة 72999 بليدالة بملغرب.

بلي د عبد بلعزيز لب هي عنوبنه)ب) 
لقم  بدون  بوناصر  زنقة  بلفتح  حي 

بليدالة 72999 بليدالة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  لب هي  سالمة  بلي د 
لقم  بدون  بوناصر  زنقة  بلفتح  حي 

بليدالة 72999 بليدالة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
يناير   24 بتاليخ  بالبتدبئ ة باليدالة  

2929 تحت لقم 17/2929.

697I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

7SEAS LAB
إعالن متعدم بلقربلبت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شالع موليتان ا صندوق بل 9يد 
)269 ، 49999، مربكش بملغرب

7SEAS LAB «شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 57 شالع 
موليتان ا صندوق بل 9يد )269 - 

49999 مربكش بملغرب.
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.195595

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 92 نون 9 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بالجتداع ة  بلحصص  بعض  ب ع 
بلتي  بجتداع ة)  حصة   167(
 MANAGEMENT(  » تدتلكها شركة 
 AND ADVISORY COMPANY
 7SEAS LAB(  » في شركة   «  (SARL
 Gonzague بلي د  لفائدة   «(SARL

BOURDEAU DE FONTENAY
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
بالجتداع ة  بلحصص  بعض  ب ع 
)167 حصة بجتداع ة) بلتي تدتلكها 
 MANAGEMENT AND(  » شركة 
 «  ADVISORY COMPANY (SARL
 «  7SEAS LAB (SARL(  » في شركة 

لفائدة بلي د حين بل وبي
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قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

بستقالة بلي د بمين عباس بلبالومي 

تع ين  و  للشركة  كديي9  مهامه  من 

بلي د حين بل وبي ميي9 وحبد

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

منح توق ع بلشركات بملصرف ة بشكل 

ق وم  أي  بدون  و  منفصل  و  فرمي 

للي د حين بل وبي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بالستثنائي  بلعام  بلجدع  تدبول  قرل 

بملوبفقة على تعديل بملوبم 6, 7  و 13 

من بلقانون بألسا�صي للشركة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117485.

698I

CAB ASSISTANCE

TRN TELECOM SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

TRN TELECOM SARL AU شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 5 حي 

بلشاطئ  ماالباطا طنجة بلبال ة 

طنجة - 9999) طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19((25

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   28

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 TRN  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.TELECOM SARL AU
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالتصاالت.
حي   5  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلبال ة  طنجة  ماالباطا  بلشاطئ  

طنجة - 9999) طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : بلناصر  لش د  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بلناصر  لش د  بلي د 
حي بلكوشة زنقة 186 لقم 7  9999) 

طنجة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلناصر  لش د  بلي د 
حي بلكوشة زنقة 186 لقم 7 9999) 

طنجة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 8)2358.
619I

بملحاسب إل اس عدربني

LOGAR CAR
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

بملحاسب إل اس عدربني
تجزئة بألمي9ة شالع بملوحدين بلطابق 

بألول لقم 92 ، 3199)، بلفن دق 
MAROC

LOGAR CAR شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 
محدد بلخامس ساحة بمليي9ة 

لقم 317 بلطابق بألول     - 3199) 

بلفن دق بملغرب 

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

27(81

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   23

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.LOGAR CAR

كربء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلي البت بدون سائق .

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بمليي9ة  ساحة  بلخامس  محدد 

 (3199  - بلطابق بألول       317 لقم 

بلفن دق بملغرب .

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 599.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د بليولي هشام  

حصة بق دة 599 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بليولي هشام  عنوبنه)ب) 

سبتة  51991 سبتة  إسبان ا .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  حدزة   بلبقالي  بلي د 

زنقة وبم بلدهب إقامة بلصفاء بلوك 

2 لقم )  9969) طنجة  بملغرب 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   19 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 5776.

611I

COFISAM

PIXAT
إعالن متعدم بلقربلبت

COFISAM
عدالة 65,  بلطابق بالول  تجزئة  
ميرول 1 شالع بلحين بلثاني ، 

12999، تدالة بملغرب
PIXAT «شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة»
 AV AMIR :وعنوبن مقرها بالجتداعي

 MLY ABDELLAH ESCALIER D
 IMM 10 ‹›BALIMA V BIS›› APPT

.11 RABAT - - RABAT MAROC
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.11((31

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 11 شتن 9 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 
 MODIFICATION DE مايلي: 

DENOMINATION
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

EXTENTION D’ACTIVITE
على  ينص  بلذي   :3 لقم  قربل 
 NOMINATION D’UN مايلي: 

NOUVEAU GERANT
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :2 لقم  بند 
 SOCIETE PIXAT SARL مايلي: 
 EN REMPLACEMENT DE
 L’ANCIENNE DENOMINATION
 CENTRE INTERNATIONAL 369

 PRIVE
بند لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
 LA SOCIETE A PROCEDE A
 L’ADJONCTION DE NOUVELLES
 ACTIVITES:CENTRE DE
 FORMATION CONTINUE
 ET INITIALE CONSEIL DE
 GESTION /AUDIOVISUELLE ET
 MULTIMEDIA PRODUCTEUR/
 PROGRAMMEUR;ANALYSTE;
 CONCEPTEUR EN

    INFORMATIQUE
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على  ينص  بلذي   :13 لقم  بند 
 NOUVEAU CO-GERANT مايلي: 
 MR OUAHIDI GHASSANE QUI
 A REMPLACE  LA CO-GERANTE
 DEMISSIONNAIRE MLLE

 SALMA OUAHIDI
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 198629.
612I

ELECTRIC EXPERT BUY SOLUTIONS

 ELECTRIC EXPERT BUY›
SOLUTIONS ‹2EBS

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

 ELECTRIC EXPERT BUY
SOLUTIONS

 QUARTIER BOURGOUNE
 ,RUE RAGRAGA RES LA

 CORNICHE APPT N 1 ، 20280،
CASABLANCA MAROC

 ELECTRIC EXPERT BUY›
SOLUTIONS ‹2EBS شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 

 QUARTIER BOURGOGNE
 , RUE RAGRAGA RES LA

 CORNICHE APPT N 1  - 20280
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
47(985

 23 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 أكتوار 
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 ELECTRIC EXPERT BUY’  :
.SOLUTIONS ‘2EBS

بإيجاز  بلشركة  غرض 
 MARCHAND OU  :
 INTERMEDIAIRE EFFECTUANT
 IMPORTATION ET

.EXPORTATION, NEGOCIANT
 : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 QUARTIER BOURGOGNE , RUE
 RAGRAGA RES LA CORNICHE
 APPT N 1  - 20280 CASABLANCA

.MAROC
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 (9.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
 HAFID IDRISSI بلي دة 
 HY MY عنوبنه)ب)   FATIMA
 RACHID GR 6 RUE V N 63

.29999 CASABLANCA MAROC
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
 HAFID IDRISSI بلي دة 
 HY MY عنوبنه)ب)   FATIMA
 RACHID GR 6 RUE V N 63

29999 CASABLANCA MAROC
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 23 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم )358.
613I

OUR EXPERT

AGAZOUM BATIMENT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
AGAZOUM BATIMENT  شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

 N 7 LOT وعنوبن مقرها بإلجتداعي
 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198317

 26 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 أكتوار 

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. AGAZOUM BATIMENT

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 MARCHAND DE MATÉRIAUX

. DE CONSTRUCTION

 N 7 LOT : عنوبن بملقر بالجتداعي

 3(( ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000

مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : شرف  بكزوم  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  شرف  بكزوم  بلي د 

موبل عكالة س دي عبدهللا غ ات بيت 

بولير بلحوز 49999 مربكش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  شرف  بكزوم  بلي د 

موبل عكالة س دي عبدهللا غ ات بيت 

بولير بلحوز 49999 مربكش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 7)1173.

614I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 AUTO ECOLE BENNIS
MERYEM

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

بقامة ساحة فاس بلطابق بالول 
مكتب لقم 1 شالع ببربه م لومبني 
م.ج فاس ، 39999، فاس بملغرب

 AUTO ECOLE BENNIS MERYEM
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بملحل لقم 
234 زنقة فك ك حي بالمل طريق 
صفرو فاس - 39999 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

647(5
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   27
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 AUTO : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.ECOLE BENNIS MERYEM
مدلسة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تعل م بلي اقة.
بملحل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
لقم 234 زنقة فك ك حي بالمل طريق 

صفرو فاس - 39999 فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
599 حصة    : بلي د بنيس نب ل 

بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي دة مريم بلفتح :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د بنيس نب ل عنوبنه)ب) فاس 

39999 فاس بملغرب.
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عنوبنه)ب)  بلفتح  مريم  بلي دة 
فاس 39999 فاس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د بنيس نب ل عنوبنه)ب) فاس 
39999 فاس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم )315.

615I

FUDICAIRE ISMAILI

STE ORANIL SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي بلتقم بلوك 2 لقم 97 بليدالة ، 

ES-SMARA MAROC ،72999
STE ORANIL SARL شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
 HAY وعنوبن مقرها بإلجتداعي
 CENTRE VILLE RUE DIDI W

 AKHDOUR N° 04 ES SEMARA -
72999 بليدالة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
298(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   94
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ORANIL SARL
بالشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعامة.
 HAY  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 CENTRE VILLE RUE DIDI W
 AKHDOUR N° 04 ES SEMARA -

72999 بليدالة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عبد هللا هدي :  599 حصة 
بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د  ليهنا عالمي :  599 حصة 
بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  هدي  هللا  عبد  بلي د 
بحدد  س دي  بلقروية  بلجداعة 
بليدالة   72999 بليدالة  لعرو�صي 

بملغرب.
عنوبنه)ب)  عالمي  بلي د  ليهنا 
شالع موالي بحف ط لقم 54 بليدالة 

72999 بليدالة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  هدي  هللا  عبد  بلي د 
بحدد  س دي  بلقروية  بلجداعة 
بليدالة   72999 بليدالة  لعرو�صي 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
)1 نون 9  بالبتدبئ ة باليدالة  بتاليخ 

2929 تحت لقم 173/2929.

616I

KAMAR BENOUNA

PK1 ش م م  دات مساهم وحيد
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
PK1 ش م م  مبت مياهم وح د  

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 31 زنقة 
ببو بلوقت بقامة بوشتال بلطابق 
بلثالث بلشقة لقم 11 بوكون  - 

29349 بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
489195

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   16

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 PK1  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

ش م م  مبت مياهم وح د .

بملطاعم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بصفة عامة 

- تشغ ل بلنوبمي بلل ل ة بلحديثة 

بلثابتة و بملتنقلة 

- بنتاج بلرسوم بملتحركة للعروض 

بلدول ة 

بلعامة  بالماكن  بستخدبم   -

بملصرح بها القامة بالحدبت بلي اح ة 

بملتعلقة  بملوبم  جد ع  بنتاج   -

بالدعاية و بلديكول 

عدل ات  جد ع  في  بلتد ل   -

بلعالقات بلعامة 

بست9بم تصدير جد ع بملنتجات   -

بملرتبطة بشكل مباشر بوغي9 مباشر 

بنفس بلنشاط 

جد ع  بمبلة  بنشاء  عدل ات   -
صالون  و  حانات  بملقاهي  بملطاعم 

بلشاي 

- تنض م بمي ات حفالت عامة بو 

 اصة .
زنقة   31  : عنوبن بملقر بالجتداعي 

بلطابق  بوشتال  بقامة  بلوقت  ببو 

 - بوكون    11 لقم  بلشقة  بلثالث 

29349 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 1.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

لبوول  جوليس  بلوط  بلي د 

لواي9ت : 19 بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

لبوول  جوليس  بلوط  بلي د 
لواي9ت عنوبنه)ب) 2 زنقة شجرة بلدول 

بلشقة )4 بلمي 29199 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

لبوول  جوليس  بلوط  بلي د 
لواي9ت عنوبنه)ب) 2 زنقة شجرة بلدول 

بلشقة )4 بلمي 29199 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754333.

617I

FUDICAIRE ISMAILI

STE AHEL EL JADIDA SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي بلتقم بلوك 2 لقم 97 بليدالة ، 

ES-SMARA MAROC ،72999

  STE AHEL EL JADIDA SARL

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

 HAY AL وعنوبن مقرها بإلجتداعي

  FATH 2 RUE BAB FES N° 43 BIS

ES SEMARA  - 72000 بليدالة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

29(1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. AHEL EL JADIDA SARL

بالشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعامة .
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 HAY AL  : عنوبن بملقر بالجتداعي 
  FATH 2 RUE BAB FES N° 43 BIS
بليدالة   ES SEMARA  - 72000

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د محدد بيت بلجديدة  :  519 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
  : بلصديقي  بليعدية  بلي دة 
249 حصة بق دة 199 ملهم للحصة 
 259   : شولي  لعزيزة  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلجديدة   بيت  محدد  بلي د 
بلكايز  بلوحدة  مخ م  عنوبنه)ب) 
بليدالة   72999 بليدالة   574 لقم 

بملغرب.
بلصديقي  بليعدية  بلي دة 
بلكايز  بلوحدة  مخ م  عنوبنه)ب) 
بليدالة   72999 بليدالة   574 لقم 

بملغرب.
بلي دة لعزيزة شولي عنوبنه)ب) 
 574 لقم  بلكايز  بلوحدة  مخ م 

بليدالة 72999 بليدالة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلجديدة   بيت  محدد  بلي د 
بلكايز  بلوحدة  مخ م  عنوبنه)ب) 
بليدالة   72999 بليدالة   574 لقم 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
)1 نون 9  بالبتدبئ ة باليدالة  بتاليخ 

2929 تحت لقم 174/2929.
618I

RAISON CONSEIL

 STE PASSEMENTERIE
OTHMANE SARL
إعالن متعدم بلقربلبت

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC

 STE PASSEMENTERIE

OTHMANE SARL «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: قطعة 

)11 بلحي بلصناعي عين بلشقف 

فاس. - 39999 فاس بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.31223

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 93 مالس 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص بجتداع ة من بليبد 

كنوني  بلي دة  و  محدد  كي9بن  ببن 

حدزبن  بلي د  لفائدة  نامية  وزبني 

علي.

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بستقالة بلي د ببن كي9بن محدد من 

مهامه كديي9 و تع ين بلي د حدزبن 

علي كديي9 وح د للشركة.

على  ينص  بلذي   :3 لقم  قربل 

بالجتداعي  بملقر  تحويل  مايلي: 

،حي  بلجديد  بلعنوبن  بلى  للشركة 

ل،لقم  1،بلوك  سالمة3،مجدوعة 

6،بلدبل بلب ضاء.

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بلى  للشركة  بلقانوني  بلشكل  تغ ي9 

شركة مبت بمليؤول ة  بملحدومة مبت 

بلشريك بلوح د.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بلذي ينص على   :.4-7-8 بند لقم 

مايلي: تغ ي9 بلشكل بلقانوني للشركة 

بملحدومة  بلى شركة مبت بمليؤول ة  

مبت بلشريك بلوح د.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3196.

61(I

LMT AUDITING

ATELIER AS ARCHITECTURE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
 ATELIER AS ARCHITECTURE

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي     لقم 
219 ، بلوك س ، عدالة بملنزه.شالع 

بلجيش بمللكي.أكامير - 89999 أكامير 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
459(5

في  مؤلخ  حر  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ATELIER AS ARCHITECTURE
هندسة    : بإيجاز  بلشركة  غرض 

معدالية.
لقم       : عنوبن بملقر بالجتداعي 
عدالة بملنزه.شالع   ، بلوك س   ،  219
بلجيش بمللكي.أكامير - 89999 أكامير 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
ببوحدزة   بلدين  س ف  بلي د 
ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

ببوحدزة   بلدين  س ف  بلي د 

 ، س  بلوك   ،  219 قم  عنوبنه)ب)  

بمللكي. بلجيش  بملنزه.شالع  عدالة 

أكامير 89999 أكامير بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

ببوحدزة   بلدين  س ف  بلي د 

 ، س  بلوك   ،  219 قم  عنوبنه)ب)  

بمللكي. بلجيش  بملنزه.شالع  عدالة 

أكامير 89999 أكامير بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  باكامير   بلتجالية 

2929 تحت لقم 7138).

629I

AIT OUSSIM SERVICES

PROSPACE IMMOBILIER
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

AIT OUSSIM SERVICES

 BD D›OUJDA N° 79  ETAGE

 3  APP 6 BELVEDERE، 20300،

CASABLANCA MAROC

PROSPACE IMMOBILIER شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

 GR وعنوبن مقرها بإلجتداعي

 ATTAKADOUM GH 2 -17

 ETAGE 2 - SIDI BERNOUSSI -

20300 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

472(87

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   26

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
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عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.PROSPACE IMMOBILIER
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 
 PROMOTION IMMOBILIÈRE
 CONSTRUCTION BÂTIMENT ET

. - IMMEUBLE
 GR  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 ATTAKADOUM GH 2 -17 ETAGE
 2 - SIDI BERNOUSSI - 20300

.CASABLANCA MAROC
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
 ISSAM CHAOUKI بلي د 
 RES VILLA ANFA 2 N° عنوبنه)ب) 
.39 29399 NOUACEUR MAROC
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
 ISSAM CHAOUKI بلي د 
 RES VILLA ANFA 2 N° عنوبنه)ب) 

39 29399 NOUCEUR MAROC
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 22 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

شتن 9 2929 تحت لقم 25)746.
621I

مكتب بملهدي بلعلوي - محاسب معتدد -

أزغار سانتير  ش.ذ.م.م.  
AZGHAR SANITAIRE SARL

إعالن متعدم بلقربلبت

مكتب بملهدي بلعلوي - محاسب 
معتدد -

13 شالع ولي بلعهد٬ بلطابق بلثاني٬ 
لقم 2 ص.ب. 35 ، 3999)، تطوبن 

بملغرب
 AZGHAR  .أزغال سانتي9  ش.ذ.م.م
SANITAIRE SARL «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة»
وعنوبن مقرها بالجتداعي:  شالع 
بلدبل بلب ضاء، عدالة لقم 291 - - 

تطوبن بملغرب.
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.12435

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 95 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
تقي م بلحصص على ذوي بلحقوق 

طبقا لعقد بإللبثة.

على  ينص  بلذي   :2 لقم  قربل 

تع ين بألنية حولية بلدبه ة  مايلي: 

كديي9ة للشركة ملدة غي9 محدمة

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

تح ين بلقانون بألسا�صي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

مياهدات

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 
لبسدال

على  ينص  بلذي   :13 لقم  بند 

مايلي: تع ين ميي9 بلشركة 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   13 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 44)5.

622I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

غروب حسوني انفست
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تغ ي9 تيد ة بلشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

غروب حيوني بنفيت شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بالجتداعي تجزئة 

صفاء 2 لقم 12 بلطابق 2 عين 

بلشق - 29999 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

تغ ي9 تيد ة بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

383971

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى   

2929 تم تغ ي9  26 أكتوار  بملؤلخ في 

تيد ة بلشركة من «غروب حيوني 

بنفيت» إلى «ألكاميا كاب طال» .

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 23 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754733.

623I

azzouziabdelali

 SOCIETE MESSLA

CONSULTING

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

azzouziabdelali

FES ، 30010، FES MAROC

 SOCIETE MESSLA

CONSULTING  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 19 

قييالية بملرني�صي 7 شالع اللة مريم 

بملدينة بلجديدة - 39999 فاس 

بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.126755

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 18 أبريل 2917 تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 

شالع   7 قييالية بملرني�صي   19 «لقم 

 39999  - اللة مريم بملدينة بلجديدة 

على   6 «شقة لقم  إلى  فاس بملغرب» 

 22 بل دين بلطابق بلثاني عدالة لقم 

 19999  - زنقة جبل بلع ا�صي أكدبل 

بلرااط  بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 9   1( بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2917 تحت لقم 126755/17.

625I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

DELO PROMO ديلو برومو
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شالع بملغرب بلعربي لقم 2 بلطابق 
بألول تطوبن ، 3999)، تطوبن 

بملغرب
ميلو برومو DELO PROMO  شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي أحريق 
مشروع بنونة بلوك 93 لقم 95 
مرت ل - 3159) مرت ل بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
28963

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   19
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
ميلو   : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. DELO PROMO برومو
بالنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعقالي.
عنوبن بملقر بالجتداعي : حي أحريق 
 95 لقم   93 بلوك  بنونة  مشروع 

مرت ل - 3159) مرت ل بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د عبد بلقامل أولبم :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
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بلي د عبد بلقامل أولبم عنوبنه)ب) 
إلقامة   11 ش   3 زنقة بم وط ط   3
بلدبل  بمليتشف ات  حي   3 سك نة 
بلب ضاء  بلدبل   29999 بلب ضاء 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د عبد بلقامل أولبم عنوبنه)ب) 
إلقامة   11 ش   3 زنقة بم وط ط   3
بلدبل  بمليتشف ات  حي   3 سك نة 
بلب ضاء  بلدبل   29999 بلب ضاء 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 81)5.
626I

FIDUBAC SARL

MPB NEGOCE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

FIDUBAC SARL
162مكرل شالع يوسف ببن تاشفين 
 NADOR، بلشقة لقم 11 بلناضول

62000، nador maroc
MPB NEGOCE شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بملطال 
مقر 1243 نظالة أوقاف بلناظول  - 

62999 بلناظول بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.29493

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تم   2929 نون 9   22 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
»699.999 ملهم» أي من «199.999 
عن  ملهم»   699.999» إلى  ملهم» 
ميون  مع  مقاصة  إجربء    : طريق 
بلشركة بملحدمة بملقدبل و بمليتحقة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 23 نون 9 

2929 تحت لقم 3698.
627I

SOUHAL CONSULTING

HAOUZ JALAL TRAVAUX
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

HAOUZ JALAL TRAVAUX شركة 
ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل بيت 

ميعوم حرا ل بلبول  - 49999 
مربكش بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.4746(
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم   2929 غشت   25 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
 19.999» أي من  ملهم»   3(9.999«
عن  ملهم»   499.999» إلى  ملهم» 
إمماج بحت اطي أو ألااح أو    : طريق 

عالوبت إصدبل في لأس بملال.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 9)1174.
628I

موثق

غ ثة سيبدالكت

GHITA SUPMARKET 
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

موثق
تطوبن، شالع بلجيش بمللكي، عدالة 

192، لقم 3 ، 3999)، تطوبن 
بملغرب

 GHITA غ ثة سيبدالكت
SUPMARKET شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي متجر لقم 
3، بالطابق بألل�صي، بلعدالة لقم 1، 
بلوك H،وجداعة بملالل ين، بملحل 

بملدعو «حجر بلعروسة» - 3999) 

تطوبن بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

28913

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   1(

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

غ ثة   : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.GHITA SUPMARKET سيبدالكت
سوق   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مدتاز.

عنوبن بملقر بالجتداعي : متجر لقم 

 ،1 بلعدالة لقم  بالطابق بألل�صي،   ،3

بملحل  بملالل ين،  H،وجداعة  بلوك 

 (3999  - بلعروسة»  «حجر  بملدعو 

تطوبن بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 59.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د محدد لعاللش  عنوبنه)ب) 
لقم   82 مجدع ميالي عدالة  طنجة، 

16 كزناية 9999) طنجة بملغرب.

لعاللش   بملصطفى  بلي د 

زنقة  فليطين  حي  وزبن،  عنوبنه)ب) 

طاطا لقم 24 16299 وزبن بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

لعاللش  بملصطفى  بلي د 

زنقة  فليطين  حي  وزبن،  عنوبنه)ب) 

طاطا لقم 24 16299 وزبن بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   12 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 26)5.

62(I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 SOCIETE DES TRAVAUX

 MAROCAINE ET

INGENIERIE STMIP
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS
بقامة ساحة فاس بلطابق بالول 

مكتب لقم 1 شالع ببربه م لومبني 

م.ج فاس ، 39999، فاس بملغرب

 SOCIETE DES TRAVAUX

 MAROCAINE ET INGENIERIE

STMIP شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 57 

حي بلرياض شالع بلنصر طريق عين 

بليدن فاس - 39999 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64(21

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   19

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 SOCIETE DES TRAVAUX  :

 MAROCAINE ET INGENIERIE

.STMIP

أعدال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء بملتنوعة.
 57 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

حي بلرياض شالع بلنصر طريق عين 

بليدن فاس - 39999 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
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 699.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : يوسف  حراة  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 : يوسف  حراة  بلي د   

5999مياهدة ع ن ة معدبت بق دة 

199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  يوسف  حراة  بلي د 

فاس 39999 فاس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي دة هند مناع عنوبنه)ب) فاس 

39999 فاس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3276.

639I

SOUHAL CONSULTING

ENTREPRISE ESSAKHI
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لفع لأسدال بلشركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

ENTREPRISE ESSAKHI شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل بيت 

ميعوم حرا ل  مبئرة بلبول - 49999 

مربكش بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.69221

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم   2929 غشت   24 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 

 89.999» أي من  ملهم»   329.999«

عن  ملهم»   499.999» إلى  ملهم» 

إمماج بحت اطي أو ألااح أو    : طريق 

عالوبت إصدبل في لأس بملال.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم )11748.
631I

CABINET BADREDDINE

ESTHETIQCENTER
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
)27 أ ميي9ة 1 بقامة هني بلشقة 

لقم 1 ، 9، مربكش بملغرب
ESTHETIQCENTER شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي عدالة لقم 
11 بلطابق بالول بالمل 4 ميي9ة 1 
حرف م - 49999 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198465
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 يول وز   22
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ESTHETIQCENTER
غرض بلشركة بإيجاز : - مركزعالج 

بلتجد ل و بزبلة بلشعر.
بلتجد ل  ميتحضربت  -ب ع 

بالتقي ط.
بلعدل ات  جد ع  بلعدوم  وعلى   -
بملدن ة، بلتجالية، بملال ة، بلصناع ة 
ترتبط بصفة  بلتي قد  وبلعقالية 
مباشرة أو غي9 مباشرة بغرض بلشركة 
وبلتي من شأنها تطوير غرض بلشركة.
عدالة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
لقم 11 بلطابق بالول بالمل 4 ميي9ة 

1 حرف م - 49999 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 ESTHETIQCENTER بلشركة 

ملهم   199 بق دة  حصة   :  1.999

للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلعربي  جالل  بلي د 

 49999   19 لقم  ماليوس  تجزئة 

مربكش بملغرب.

عنوبنه)ب)  بوحجو  جهان  بلي دة 

 49999   19 لقم  ماليوس  تجزئة 

مربكش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلعربي  جالل  بلي د 

 49999   19 لقم  ماليوس  تجزئة 

مربكش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117532.

632I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 MOKALIM موكاليم برومو

PROMO
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شالع بملغرب بلعربي لقم 2 بلطابق 

بألول تطوبن ، 3999)، تطوبن 

بملغرب

 MOKALIM موكال م برومو

PROMO شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي أحريق 

مشروع بنونة بلوك 93 لقم 95 

مرت ل - 3159) مرت ل بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

28965

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   11

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

بإلقتضاء بدختصر تيد تها : موكال م 

.MOKALIM PROMO برومو

بالنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعقالي.

عنوبن بملقر بالجتداعي : حي أحريق 

 95 لقم   93 بلوك  بنونة  مشروع 

مرت ل - 3159) مرت ل بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عبد بلقامل أولبم :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د عبد بلقامل أولبم عنوبنه)ب) 

إلقامة   11 ش   3 زنقة بم وط ط   3

بلدبل  بمليتشف ات  حي   3 سك نة 

بلب ضاء  بلدبل   29999 بلب ضاء 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د عبد بلقامل أولبم عنوبنه)ب) 

إلقامة   11 ش   3 زنقة بم وط ط   3

بلدبل  بمليتشف ات  حي   3 سك نة 

بلب ضاء  بلدبل   29999 بلب ضاء 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 82)5.

634I
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CADES SARL

ART MEB EVENTS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

CADES SARL

 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

Art meb events شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة)في طول 

بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 46 شالع 

بلزلقطوني طابق 1 لقم 3 - 29949 

بلدبلبلب ضاء  بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.416(67

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

)291 تقرل حل  31 مجن 9  بملؤلخ في 

 Art شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

meb events  مبلغ لأسدالها 19.999 

 46 بإلجتداعي  ملهم وعنوبن مقرها 

 -  3 لقم   1 طابق  بلزلقطوني  شالع 

بلدبلبلب ضاء  بملغرب نت جة   29949

ل : حل ميبق للشركة.

و حدم مقر بلتصف ة ب 46 شالع 

 29949  -  3 1 لقم  بلزلقطوني طابق 

بلدبلبلب ضاء بملغرب. 

و عين:

و  بنع الت  وفاء   بلي د)ة) 

 1 ط  بشب ل ة  زنقة   38 عنوبنه)ب)  

 29949 بلب ضاء  بلدبل  بنفا  بنجدية 

بلدبلبلب ضاء   29949 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 96 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

ف 9بير 2929 تحت لقم 843)72.

635I

ف صل بلخط ب و شركاوه

40MLR FOOD INVEST
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

تأسيس شركة

ف صل بلخط ب و شركاؤه

مكتب ف صل بلخط ب 47 أ إقامة 

إيريس بلطابق بألل�صي محج محدد 

بليامس ، 9999)، طنجة بملغرب

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د:

 MLR FOOD INVEST 49

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

محدد بليامس، بقامة ميتولة لقم 

8)/6) بلطابق بألل�صي طنجة.

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19(733

 29 في  مؤلخ  حر  عقد  بدقت�صى 

ف 9بير 2929 

بألسا�صي  بلقانون  إعدبم  تم 

محدومة  ميؤول ة  ذبت  لشركة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

ميؤول ة محدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 49 تيد تها:  بدختصر  بإلقتضاء 

MLR FOOD INVEST

نشاط  بإيجاز:    بلشركة  غرض 

تي ي9 بملطاعم و  بلفندقة،  س احي، 

بلفنامق و بملنشأت بلي اح ة، تقديم 

و  بلي احي  بملجال  في  بستشالبت 

بملطاعم، بلتنش ط بلي احي و تنظ م 

بلحفالت. 

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

محدد بليامس، بقامة ميتولة لقم 

6)/8) بلطابق بألل�صي طنجة. 

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة: 

ملهم، مقيم كالتالي:

 MLR بلشركة 

 :DEVELOPPEMENT

ملهم   199 بق دة  حصة   859   
للحصة.

بلي د أمي9 موالي لش د :
ملهم   199 بق دة  حصة   59

للحصة.
بلي د مصطفى موالي لش د :

ملهم   199 بق دة  حصة   59
للحصة.

بلي د ف صل موالي لش د :
ملهم   199 بق دة  حصة   59

للحصة.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
 MLR بلشركة 

  :DEVELOPPEMENT
بليامس،  محدد  شالع  عنوبنها: 
بلطابق   (8/(6 لقم  بقامة ميتولة 

بألل�صي طنجة.
بلي د أمي9 موالي لش د :

ش خ  زنقة  بلنزبهة،  حي  عنوبنه: 
م الي لقم 19 ف ال بركة طنجة 

بلي د مصطفى موالي لش د :
ش خ  زنقة  بلنزبهة،  حي  عنوبنه: 

م الي لقم 19 ف ال بركة طنجة 
بلي د ف صل موالي لش د :

عنوبنه: 77 زنقة شريف بإلملي�صي 
بملعاليف   5 بلشقة  بلثاني  بلطابق 

بلدبل بلب ضاء.  
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د محدد لوميي 

 2 طابق   16 عنوبنه: ساحة بالمم 
شقة 21 طنجة

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   16 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 
.M11292969494 2929 تحت لقم
636I

HAARLEM LUXURY CAR WASH

HAARLEM LUXURY CAR
تأسيس شركة بملياهدة

HAARLEM LUXURY CAR WASH
شالع بلبنك بلشعبي، بلتجزئة77  

لقم 1A شالع بلبنك بلشعبي، 
 ،1A، 90000 بلتجزئة77  لقم

طنجة بملغرب

HAARLEM LUXURY CAR «شركة 

بملياهدة» 

وعنوبن مقرها بالجتداعي: شالع 

 1A بلبنك بلشعبي، بلتجزئة77  لقم

90000 ،- طنجة بملغرب

إعالن عن تأسيس « شركة 

بملياهدة»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.194535

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

بلقانون  إعدبم  تم   2929 يناير   2(

بألسا�صي لشركة بملياهدة باملديزبت 

بلتال ة:

شكل بلشركة : شركة بملياهدة .

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.HAARLEM LUXURY CAR

غرض بلشركة بإيجاز :  

غيل جد ع أنوبع بلعراات وتزي نها؛

وبإلصالح  وبلتنظ ف  بلص انة 

بلتجد لي ؛

بله اكل  أنوبع  جد ع  معالجة 

بلحديدية ؛

وبلتشح م  بلزيوت،  تغ ي9 

وبلخدمات بأل رى بلخاصة بالعراات 

؛

ص انة  منتجات  وا ع  شربء 

بلي البت وقطع بلغ ال ؛

بالستي9بم وبلتصدير؛ 

بلعدل ات  جد ع  عامة،  واصفة 

وبملال ة،  وبلصناع ة،  بلتجالية، 

وبلعقالية،  باملنقوالت،  وبملتعلقة 

باملوبض ع  مباشر  بشكل  بملرتبطة 

بملذكولة، أو بلتي من شأنها أن تيهم 

في تحق قها وتطويرها

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 1A لقم  بلتجزئة77   بلبنك بلشعبي، 

90000 - طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة: )) سنة.

 19.999 بلشركة  لأسدال  ويبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
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 55   : بلي د عبد بليالم أف الل 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

حصة   (   : بلي دة نع دة فـاكــر 

بق دة 199 ملهم للحصة .

حصة   (   : بلي د محدد أف الل 

بق دة 199 ملهم للحصة .

حصة   (   : أف الل  أيوب  بلي د 

بق دة 199 ملهم للحصة .

حصة   (   : بلي دة هـدى أف الل 

بق دة 199 ملهم للحصة .

) حصة    : إف الل  بلي دة صفاء 

بق دة 199 ملهم للحصة .

مجلس  أعضاء  أو  بملتصرفون 

بلرقابة: 

أف الل  بليالم  عبد  بلي د 

توسعة  عنوبنه)ب)  ميي9  بصفته)ب) 

طنجة   (9999 لقم17  بنديبان 

بملغرب

مربقب أو مربقبي بلحيابات :

)ب) أف الل  بليالم  عبد  بلي د 

توسعة  عنوبنه)ب)  ميي9  بصفته 

طنجة   (9999 لقم17  بنديبان 

بملغرب

بألسا�صي  بلنظام  مقتض ات 

توزيع  و  بالحت اطي  بتكوين  بملتعلقة 

بأللااح :

بعد  بلصاف ة،  تسجالأللااح 

 صم بالقتطاعاتاملنصوص عليها في 

بلقانون أو في بلقانون بألسا�صي،ببند 

أو عدة بنوم بحت اط ة.

بملنصوص  بلخاصة  بإلمت ازبت 

عليها لكل شخص :

بعد  بلصاف ة،  تسجالأللااح 

 صم بالقتطاعاتاملنصوص عليها في 

بلقانون أو في بلقانون بألسا�صي،ببند 

أو عدة بنوم بحت اط ة.
بقبول  متعلقة  مقتض ات 
تفويت  لهم  بملخول  بألشخاص 
بألسهم وتع ين جهاز بلشركة بملخول 

له بلبث في طلبات بلقبول :

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

ف 9بير   28 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2929 تحت لقم 1776.

637I

EXAC

EDIT CONSULTING
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لفع لأسدال بلشركة

EXAC
 RUE AGADIR 61 RUE 61

 AGADIR، 20220، CASABLANCA
MAROC

EDIT CONSULTING شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 22 
 BD DENIS PAPIN LOCAL

 N°1 BOURGOGNE - 20160
.CASABLANCA MAROC

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.64(87
بلعام  بلجدع  بدقت�صى 
أكتوار   1( في  بملؤلخ  بإلستثنائي 
بلشركة  لأسدال  لفع  تم   2929
ملهم»   700.000,00» قدله  بدبلغ 
إلى  ملهم»   1.300.000,00» من  أي 
  : عن طريق  ملهم»   2.000.000,00«

تقديم حصص نقدية أو ع ن ة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 95 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 51)752.

638I

بولو بفريك إكيبي9

ITMAR  BOUSAKOUR
شركة بلتضامن

تأسيس شركة

بولو بفريك إكيبي9
لقم 256 شالع بإلملي�صي، تجزئة 
صوف ا بلولمة، تالكةـ ـ مربكش ، 

49999، مربكش بملغرب
ITMAR  BOUSAKOUR شركة 

بلتضامن
وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل 

تداكرت  جداعة بلتوبمة بلحوز - 
42986 بلتوبمة بلحوز بملغرب

تأسيس شركة بلتضامن 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198453

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   19
بألسا�صي لشركة بلتضامن باملديزبت 

بلتال ة:
شكل بلشركة : شركة بلتضامن.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
  ITMAR : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.BOUSAKOUR
ترا ة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملاش ة وبلدوبجن.
موبل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 - بلحوز  بلتوبمة  جداعة  تداكرت  

42986 بلتوبمة بلحوز بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 859   : حين  بوسكول  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي د بوسكول ول د :  159 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د بوسكول حين عنوبنه)ب) 
 49999  2(7 لقم   1 صوكوما  حي 

مربكش بملغرب.
عنوبنه)ب)  ول د  بوسكول  بلي د 
 49999  2(7 لقم  صوكوما   تجزئة 

مربكش بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  ول د  بوسكول  بلي د 
 49999  2(7 لقم  صوكوما   تجزئة 

مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117526.
63(I

CRA CONSEIL

LADIES GARDEN
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

CRA CONSEIL
)2, شالع محدد بليامس عدالة 

ف1 لقم 12 ، 29599، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

LADIES GARDEN شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 46, 

 BOULVERD ZERKTOUNI 2ème

  -  ETAGE APPT N°6

.CASABLANCA MAROC 29339

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.462255

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

بملؤلخ في 26 أكتوار 2929 تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 

 BOULVERD ZERKTOUNI  ,46«

  -  2ème ETAGE APPT N°6

 «CASABLANCA MAROC  29339

 RESIDENCE SOLTANE RUE  » إلى 

 STEPHANE MALLARME RDC

 N°10 VAL FAL FLEURI MAARIF -

.«293(9 CASABLANCA  MAROC

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 29 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754581.

649I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 MUNDIAPOLIS

UNIVERSITE
تع ين مدير عام

MUNDIAPOLIS UNIVERSITE

شركة مياهدة لأسدالها محدم في 

160.500.000,00  ملهدا

مقرها بالجتداعي:  Co/onda منطقة 

مركز بلتكوين ص.ب 52 بلنوبصر

بلسجل بلتجالي بالدبل بلب ضاء 

عدم: 185765

 ICE : 001594224000090 - IF :

2263413

مجلس  محضر  بدقت�صى   -

غشت   93 بتاليخ  بملنعقد  بالمبلة 

2929 تقرل ما يلي:
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-1 معاينة بستقالة بلي د حين 
عام  كددير  منصبه  من  بلف اللي 

للشركة.
بركاوي  محدد  بلي د  تع ين   2-

كددير عام جديد للشركة.
بالسجل  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلتجالي 
 754658 تحت عدم  بالدبل بلب ضاء 

بتاليخ 23 نون 9 2929.
ملخص قصد بلنشر

641I

FIDULIMAR

IZZIANE SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

IZZIANE SARL شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل 
تنولكت - 45399 تنغي9 بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(43
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.IZZIANE SARL
: مقاول في  غرض بلشركة بإيجاز 

بلبناء و بالشغال بملختلفة
مقاول في عدل ات بلغرس و بصالح 
و  بملربكن  و  بلخضربء  بلفضاءبت 

بالزقة
تاجر.

موبل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
تنولكت - 45399 تنغي9 بملغرب

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : بمزيان  يوسف  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : بلي د بمحدد بيت بيزو  
حصة بق دة 599 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بمزيان  يوسف  بلي د 
تنغي9   45399 موبل تن ولكان بكن ون 

بملغرب.
بلي د بمحدد بيت بيزو  عنوبنه)ب) 
 45399 بكن ون  بمزمبل  بغرم  موبل 

تنغي9 بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بمزيان  يوسف  بلي د 
تنغي9   45399 موبل تن ولكان بكن ون 

بملغرب
بلي د بمحدد بيت بيزو  عنوبنه)ب) 
 45399 بكن ون  بمزمبل  بغرم  موبل 

تنغي9 بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بتنغي9   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم -.
642I

ف صل بلخط ب و شركاوه

48MLR FOOD INVEST
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

تأسيس شركة
ف صل بلخط ب و شركاؤه

مكتب ف صل بلخط ب 47 أ إقامة 
إيريس بلطابق بألل�صي محج محدد 
بليامس ، 9999)، طنجة بملغرب

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د:

 MLR FOOD INVEST 48
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

محدد بليامس، بقامة ميتولة لقم 
8)/6) بلطابق بألل�صي طنجة.
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
19(545

 29 في  مؤلخ  حر  عقد  بدقت�صى 
ف 9بير 2929 

بألسا�صي  بلقانون  إعدبم  تم 
محدومة  ميؤول ة  ذبت  لشركة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

ميؤول ة محدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 48 تيد تها:  بدختصر  بإلقتضاء 

MLR FOOD INVEST
نشاط  بإيجاز:    بلشركة  غرض 
تي ي9 بملطاعم و  بلفندقة،  س احي، 
بلفنامق و بملنشأت بلي اح ة، تقديم 
و  بلي احي  بملجال  في  بستشالبت 
بملطاعم، بلتنش ط بلي احي و تنظ م 

بلحفالت. 
شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
محدد بليامس، بقامة ميتولة لقم 

6)/8) بلطابق بألل�صي طنجة. 
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة: 

ملهم، مقيم كالتالي:
 MLR بلشركة 

 :DEVELOPPEMENT
ملهم   199 بق دة  حصة   859   

للحصة.
بلي د أمي9 موالي لش د :

ملهم   199 بق دة  حصة   59
للحصة.

بلي د مصطفى موالي لش د :
ملهم   199 بق دة  حصة   59

للحصة.
بلي د ف صل موالي لش د :

ملهم   199 بق دة  حصة   59
للحصة.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

 MLR بلشركة 
  :DEVELOPPEMENT

بليامس،  محدد  شالع  عنوبنها: 
بلطابق   (8/(6 لقم  بقامة ميتولة 

بألل�صي طنجة.

بلي د أمي9 موالي لش د :
ش خ  زنقة  بلنزبهة،  حي  عنوبنه: 

م الي لقم 19 ف ال بركة طنجة 
بلي د مصطفى موالي لش د :

ش خ  زنقة  بلنزبهة،  حي  عنوبنه: 
م الي لقم 19 ف ال بركة طنجة 
بلي د ف صل موالي لش د :

عنوبنه: 77 زنقة شريف بإلملي�صي 
بملعاليف   5 بلشقة  بلثاني  بلطابق 

بلدبل بلب ضاء.  
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د لضوبن بلغزيول بربمة 

شالع  بلدلبمب  حي  عنوبنه: 
 97 لقم   21 عدالة  ع اض  بلقا�صي 

بملض ق
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   19 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 
.M1129297937( 2929 تحت لقم
643I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 SOCIETE WORD SILVER
EXPO SARL

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شالع محدد بلخامس لقم 93 

بلطابق بلثاني  ن فرة ، 54999، 
 ن فرة بملغرب

 SOCIETE WORD SILVER EXPO
SARL شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 
محدد بلخامس لقم 93  ن فرة  - 

54999  ن فرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
3565

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 
 SOCIETE WORD SILVER EXPO

.SARL
بلتصدير   : غرض بلشركة بإيجاز 
 - بلفالحي  بالستغالل   - وبالستي9بم 

وبملقايضة .
شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 - 93  ن فرة   محدد بلخامس لقم 

54999  ن فرة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : بله 9ي  عامل  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بله 9ي   عامل  بلي د 
بمالو  ن فرة  حي   33 لقم   51 زنقة 

54999  ن فرة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بله 9ي   عامل  بلي د 
بمالو  ن فرة  حي   33 لقم   51 زنقة 

54999  ن فرة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بالبتدبئ ة بخن فرة  

2929 تحت لقم 312.
644I

Bureau d’étude et conseil  

WEWORK X
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

WEWORK X شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بالمل 2 
بلوك 13 لقم 17 بلدب لة - 73999 

بلدب لة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

16715

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   15

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.WEWORK X

 Plate  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 forme de mise en relation en

 ligne ; factory d’innovation ;

 développement web et mobile;

. consulting

عنوبن بملقر بالجتداعي : حي بالمل 

2 بلوك 13 لقم 17 بلدب لة - 73999 

بلدب لة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 749   : بلي دة حنان بيت عي�صى 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي دة نوبل بوستة :  269 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عي�صى  بيت  حنان  بلي دة 

ببن  شالع   1 بملجد  بقامة  عنوبنه)ب) 

28ع ب بلدبل  تاشفين عدالة أ شقة 

بلب ضاء 73999 بلدب لة بملغرب.

عنوبنه)ب)  بوستة  نوبل  بلي دة 

 2 طابق   8 ملج   4 شقة   229 عدالة 

بلب ضاء  بلدبل  بملومن  عبد  شالع 

73999 بلدب لة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عي�صى  بيت  حنان  بلي دة 

ببن  شالع   1 بملجد  بقامة  عنوبنه)ب) 

28ع ب بلدبل  تاشفين عدالة أ شقة 

بلب ضاء 73999 بلدب لة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالبتدبئ ة بوبمي بلدهب  

نون 9 2929 تحت لقم 1978.

645I

FIDORO MULTI-SERVICES

 DAWAJINE OUED

EDDAHAB
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

 DAWAJINE OUED EDDAHAB

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي موالي 
لش د، لقم 581، بلدب لة. - 73999 

بلدب لة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

16723

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   16

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.DAWAJINE OUED EDDAHAB

غرض بلشركة بإيجاز : ب ع وشربء 

بستي9بم  عامة،  تجالة  بلدوبجن، 

وتصدير..

عنوبن بملقر بالجتداعي : حي موالي 
لش د، لقم 581، بلدب لة. - 73999 

بلدب لة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د محدد زلوبلي :  599 حصة 

بق دة 100,00 ملهم للحصة .

 599   : بلجفالي  إيدان  بلي دة 

حصة بق دة 100,00 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د محدد زلوبلي عنوبنه)ب) بني 

مالل 23999 بني مالل بملغرب.

بلي دة إيدان بلجفالي عنوبنه)ب) 

بلدب لة 73999 بلدب لة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي دة إيدان بلجفالي عنوبنه)ب) 

بلدب لة 73999 بلدب لة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 23 بتاليخ  بالبتدبئ ة بوبمي بلدهب  

نون 9 2929 تحت لقم 1987.

646I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE AHEL ESSAMLALI
SECURITE SARL

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي بلتقم بلوك 2 لقم 97 بليدالة ، 

ES-SMARA MAROC ،72999

 STE AHEL ESSAMLALI

SECURITE SARL شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

 HAY EL وعنوبن مقرها بإلجتداعي

 HASSANI RUE AAMAR N° 12

BIS ES SEMARA - 72000 بليدالة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2987

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   26

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:



17173 الجريدة الرسميةعدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929) 

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 AHEL ESSAMLALI SECURITE

.SARL

بعدال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلحربسة.

 HAY EL  : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 HASSANI RUE AAMAR N° 12

BIS ES SEMARA - 72000 بليدالة 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي دة سعام ببويه :  339 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 339   : بلي دة لالسعدبتي سيبا 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 349   : سيبا  لالكلثوم  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  ببويه  سعام  بلي دة 

 72999 بليدالة   12 زنقة بعدر لقم 

بليدالة بملغرب.

سيبا  لالسعدبتي  بلي دة 

عنوبنه)ب) زنقة بعدر لقم 12 بليدالة 

72999 بليدالة بملغرب.

بلي دة لالكلثوم سيبا عنوبنه)ب) 

حي بلقدس تجزئة بلوفاق 1599 لقم 

833 بلع ون 79999 بلع ون بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي دة لالكلثوم سيبا عنوبنه)ب) 

حي بلقدس تجزئة بلوفاق 1599 لقم 

833 بلع ون 79999 بلع ون بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

)1 نون 9  بالبتدبئ ة باليدالة  بتاليخ 

2929 تحت لقم 172/2929.

647I

COMPTAMEK

 HU.VE.NA HUILES

VÉGÉTALES NATURELLES
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

COMPTAMEK

 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC

 HU.VE.NA huiles végétales

naturelles  شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شقة 

1 مكرل عدالة ب31 بملنصول 3 

مكناس 59959 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51353

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   97

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

HU.VE. : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

. NA huiles végétales naturelles

ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

منتجات شبه ص دلة .

 1 شقة   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

مكرل عدالة ب31 بملنصول 3 مكناس 

59959 مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د بسامة بو ريص 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بسامة بو ريص عنوبنه)ب) 
م ج    19 بلذهبي لقم  بملنصول  زنقة 

59959 مكناس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د بسامة بو ريص عنوبنه)ب) 
م ج    19 بلذهبي لقم  بملنصول  زنقة 

59959 مكناس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3764.

648I

garantis conseil

 ECOLE WAHAT

 EZZAITOUNE POUR

L›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تع ين ميي9 جديد للشركة

garantis conseil

ببربج بلكتب ة عدالة لقم 18 شقة 
لقم 95 محام د ) ، 49999، 

مربكش بملغرب

 ECOLE WAHAT EZZAITOUNE

 POUR L›ENSEIGNEMENT

PRIVE  شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 22 

شالع بمزميز حي سدي يوسف بن 

علي - 49999 مربكش بملغرب.

تع ين ميي9 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.26781

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

بملؤلخ في 26 أكتوار 2929 تم تع ين 

ن ني  بلي د)ة)  للشركة  ميي9 جديد 

عائشة  كديي9 وح د

تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 5)1174.

64(I

FUDICAIRE ISMAILI

SOCIETE  WAKLIMISTAN
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي بلتقم بلوك 2 لقم 97 بليدالة ، 

ES-SMARA MAROC ،72999

SOCIETE  WAKLIMISTAN  شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

 AVE وعنوبن مقرها بإلجتداعي

 HASSAN 2 N° 243 ES SEMARA -

72999 بليدالة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

29(3

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   12

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. SOCIETE  WAKLIMISTAN

بالشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعامة .

 AVE  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 HASSAN 2 N° 243 ES SEMARA

72000 - بليدالة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : برقوش  محدد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :



عدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929)الجريدة الرسمية   17174

عنوبنه)ب)  برقوش  محدد  بلي د 

بيت والل   34 لقم   1 تجزئة مرجان 

مكناس  72999 بليدالة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  برقوش  محدد  بلي د 

بيت والل   34 لقم   1 تجزئة مرجان 

مكناس  72999 بليدالة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

12 نون 9  بالبتدبئ ة باليدالة  بتاليخ 

2929 تحت لقم 175/2929.

659I

socogese

«ELEC NAY»

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تقل ص هدف بلشركة

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

»ELEC NAY» شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بالجتداعي 29 زنقة 

عدر بنجلون  - 39999 فاس بملغرب.

تقل ص هدف بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

22783

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

بملؤلخ في 98 أكتوار 2929 تم حذف 

بألنشطة بلتال ة من نشاط بلشركة 

بلحالي :

و  وبلتصدير  بالستي9بم  نشاط 

مقاول كهراائي.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2929/3242.

651I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

  STE KAISSI  AGRICOLE

SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

AIT RAZOUK  MOULOUD

 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI

 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc

 STE KAISSI  AGRICOLE  SARL

AU  شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم )2 

بلوك 94 حي بلرفايف  صفرو - 

31999 صفرو بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

3977

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. KAISSI  AGRICOLE  SARL AU

غرض بلشركة بإيجاز : ب ع وشربء 

بالت فالح ة .بشغال مختلفة .تصدير 

و بستي9بم.

لقم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 - حي بلرفايف  صفرو   94 بلوك   2(

31999 صفرو بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

  : بلكاس�صي   عبدبلقامل  بلي د 
ملهم   199 بق دة  حصة   1.999

للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلكاس�صي   عبدبلقامل  بلي د 
حي   94 بلوك   2( لقم  عنوبنه)ب) 
صفرو   31999 صفرو  بلرفايف  

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلكاس�صي   عبدبلقامل  بلي د 
حي   94 بلوك   2( لقم  عنوبنه)ب) 
صفرو   31999 صفرو  بلرفايف  

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بالبتدبئ ة بصفرو  

2929 تحت لقم 238/2929.
652I

CABINET DE FINANCE ET CONSEIL SARL

AKHROUF TRANS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 CABINET DE FINANCE ET
CONSEIL SARL

 21AV IBN MARHAL RES RENEE
 ETAGE 2 N°5 ، 90000، TANGER

MAROC
AKHROUF TRANS  شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع ببن 
مرحل 21 ,إقامة بليعامة بلطابق 
2 لقم 95 - طنجة - 9999) طنجة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
19((51

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. AKHROUF TRANS
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بمليتخدمين.
عنوبن بملقر بالجتداعي : شالع ببن 
بلطابق  بليعامة  ,إقامة   21 مرحل 
طنجة   (9999  - طنجة   -  95 لقم   2

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 59.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
 599   : ب روف  محدد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 599  : ب روف  محدد  بلي د   

بق دة 199 ملهم.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
ب روف عنوبنه)ب)  بلي د محدد 
-طنجة   47 لقم   98 حي بلعش زنقة 

9999) طنجة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
ب روف عنوبنه)ب)  بلي د محدد 
-طنجة   47 لقم   98 حي بلعش زنقة 

9999) طنجة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6638.

653I

ABELLARD TUSSU

ABELLARD TUSSU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تع ين ميي9 جديد للشركة

ABELLARD TUSSU
تجزئة بلنصربلزنقة )2  بلرقم 17 
عين بلشق، 29599، بلدبلبلب ضاء 

بملغرب
  ABELLARD TUSSU
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شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 
بلنصر بلزنقة )2 بلرقم 17 عين 

بلشق 29599 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
تع ين ميي9 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.427185

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تم تع ين   2929 نون 9   16 بملؤلخ في 
فه م  ميي9 جديد للشركة بلي د)ة) 

محدد كديي9 وح د
تبعا إلقالة ميي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 23 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754666.
654I

SOCIETE FIDAV SARL

STE SOMAVYO SARL
إعالن متعدم بلقربلبت

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة بليعديين عدالة 13 شقة 3 

بملدينة بلجديدة ، 59999، مكناس 
بملغرب

STE SOMAVYO SARL  «شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: تجزئة 
بلنع م 6 حي بلن9جس لقم 137  - -  

مكناس بملغرب.
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.24621

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في )1 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
حصص:  -1تفويت  لقم  قربل 
حصة   515 مايلي:  على  ينص  بلذي 
حدم  بثدن  بلصقلي  سرة  للي دة 
بلي د  لصالح  ملهم   51599.99 في 
لبطاقة  بلحاملة  يونس  بلغ اطي 
         D3(7335. لقم  بلوطن ة  بلتعريف 
بالتالي بلرأسدال بالجتداعي للشركة  
موزع  ملهم   199999.99 في  حدم 
بلي د بلغ اطي   -: على بلشكل بلتالي 
بلوبحدة   ق دة  حصة   1999 يونس 

199  ملهم.

قربل لقم -2تغ ي9 بلشكل بلقانوني 

مايلي:  على  ينص  بلذي   : للشركة 

من  للشركة  بلقانوني  بلشكل  تغ ي9 

 STE إلى      STE SOMAVYO SARL

SOMAVYO SARL AU

بلشركة:  ميي9  -3تغ ي9  لقم  قربل 

بستقالة  مايلي:  على  ينص  بلذي 

بمليي9ة سرة بلصقلي و تع ين بلغ اطي 

يونس كديي9 جديد للشركة.

بلذي  -4تغ ي9 بإلمضاء:  قربل لقم 

بلغ اطي  بإلمضاء  مايلي:  على  ينص 

يونس

-5تغ ي9 بملقر بالجتداعي  قربل لقم 

تغ ي9 بملقر  بلذي ينص على مايلي:   :

حي   6 بلنع م  تجزئة  من  بالجتداعي 

مكناس إلى بملحل   137 بلن9جس لقم 

112 تجزئة  2 لقم  و   1 بلتجالي لقم 

سونبولة بملنصول مكناس.     

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بلشكل بلقانوني للشركة 

بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بملقر بالجتداعي 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

تقي م لبسدال

على  ينص  بلذي   :16 لقم  بند 

مايلي: بلتي ي9 وبالمضاء

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3855.

655I

فون كس بغري سي9فيس

سيبهار
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

س بهال

بملحل بلكائن بالرقم 11، مرجان 2 ، 

59999، مكناس بملغرب

س بهال  شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بملحل 

بالطابق بليفلي، لقم 11، مرجان 

2، - 59999 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

59873

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 يون و   26

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

بإلقتضاء بدختصر تيد تها : س بهال .

بالشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة و بلبناء، بشغال بلكهرااء.

بملحل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بالطابق بليفلي، لقم 11، مرجان 2، 

- 59999 مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د حين بوح ات  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د حين بوح ات  عنوبنه)ب) 

لقم 11، مرجان 2،  59999 مكناس 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د حين بوح ات  عنوبنه)ب) 

لقم 11، مرجان 2،  59999 مكناس 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

98 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدكناس  

2929 تحت لقم 3153.

656I

SOCIETE FIDAV SARL

STE FIDAV SARL
إعالن متعدم بلقربلبت

SOCIETE FIDAV SARL

زنقة بليعديين عدالة 13 شقة 3 

بملدينة بلجديدة ، 59999، مكناس 

بملغرب

STE FIDAV SARL   «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: شالع 

بليعديين عدالة 13 شقة 3 م ج - -  

مكناس بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.2742(

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

تم بتخاذ   2929 نون 9   93 بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 

بلذي  تغ ي9 بإلمضاء:   1 قربل لقم 

ينص على مايلي: بإلمضاء لفؤبم أوزنو 

أو فض ل محدد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :16 لقم  بند 

مايلي: بالمضاء

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3854 .

657I

فون كس بغري سي9فيس

فتيحة نيغوس
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

فت حة ن غوس

عدالة 7، م.و.س.غ، بلشقة 8، 

مرجان 2، ، 59999، مكناس بملغرب

فت حة ن غوس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلعدالة 

7، م.و.س.غ، بلشقة 8، مرجان 2 - 

59999 مكناس بملغرب
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تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51167

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   94

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

: فت حة  بإلقتضاء بدختصر تيد تها 

ن غوس.

بملتاجرة،   : غرض بلشركة بإيجاز 

بالستي9بم و بلتصدير.

بلعدالة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 -  2 مرجان   ،8 بلشقة  م.و.س.غ،   ،7

59999 مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : عدي  فت حة  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  عدي  فت حة  بلي دة 

 ،8 بلشقة  م.و.س.غ،   ،7 بلعدالة 

مرجان 2 59999 مكناس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  عدي  فت حة  بلي دة 

 ،8 بلشقة  م.و.س.غ،   ،7 بلعدالة 

مرجان 2 59999 مكناس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   92 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3532.

658I

JIYAR JAOUAD

MIDI-INN IMMOBILIER
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

MIDI-INN IMMOBILIER شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 

21 زنقة عبد بلكريم بلخطابي حي 

بلل دون - 63399 بركان بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

7453

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   16

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

MIDI- : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.INN IMMOBILIER

بلت9ويج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

للعقال

أعدال بلبناء بملتنوعة
لقم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
حي  بلخطابي  بلكريم  عبد  زنقة   21

بلل دون - 63399 بركان بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

2.219.999 ملهم، مقيم كالتالي:

 3.683   : أنس  بوعزبوي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 3.683   : بلي د بوعزبوي أسامة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 3.684   : بلي دة بوعزبوي سهى 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

قطعة   : ه ام  قاسمي  بلي دة 
بق دة  بلبناء  طول  في  ألض ة 

1.195.999 ملهم.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  أنس  بوعزبوي  بلي د 
لقم 21 زنقة عبد بلكريم بلخطابي حي 

بلل دون 63399 بركان بملغرب.
بلي د بوعزبوي أسامة عنوبنه)ب) 
لقم 21 زنقة عبد بلكريم بلخطابي حي 

بلل دون 63399 بركان بملغرب.
بلي دة بوعزبوي سهى عنوبنه)ب) 
لقم 21 زنقة عبد بلكريم بلخطابي حي 

بلل دون 63399 بركان بملغرب.
عنوبنه)ب)  ه ام  قاسمي  بلي دة 
لقم 21 زنقة عبد بلكريم بلخطابي حي 

بلل دون 63399 بركان بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  ه ام  قاسمي  بلي دة 
لقم 21 زنقة عبد بلكريم بلخطابي حي 

بلل دون 63399 بركان بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  ب 9كان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 475/2929.

65(I

fidomek

AMIGAMIX
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

fidomek
 N A11 ALAMIRA 1 6EME ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN
 AL MARINI ، 50000، meknes

maroc
AMIGAMIX شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 7)1 
بلنع م 2  - 59999 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
51355

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   29
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.AMIGAMIX
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع بلغي9 مرفقة .
عنوبن بملقر بالجتداعي : لقم 7)1 

بلنع م 2  - 59999 مكناس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 419.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 4.199   : ن وبل  بمليس  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  ن وبل  بمليس  بلي د 
2  59999 مكناس  بلنع م   1(7 لقم 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  ن وبل  بمليس  بلي د 
2  59999 مكناس  بلنع م   1(7 لقم 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3767.

669I

فون كس بغري سي9فيس

فونيكس اغري سيرفيس
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

فون كس بغري سي9فيس
5 مكرل، تجزئة بل اسدين، بلزيتون، 
بلشقة 2 ، 59999، مكناس بملغرب

فون كس بغري سي9فيس 
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شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 5 مكرل، 
تجزئة بل اسدين، بلزيتون - 59999 

مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
51491

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   93
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

فون كس بغري سي9فيس.
غرض بلشركة بإيجاز : بالستغالل 

بلفالحي.
5 مكرل،   : عنوبن بملقر بالجتداعي 
 59999  - بلزيتون  تجزئة بل اسدين، 

مكناس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : حجاج  لش د  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  حجاج  لش د  بلي د 
بلزيتون  بل اسدين،  تجزئة  مكرل،   5

59999 مكناس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  حجاج  لش د  بلي د 
ب.م.ع  الس يندب،  تجزئة بملنزه،   ،31

59999 مكناس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3837.

661I

ABELLARD TUSSU

ABELLARD TUSSU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

ABELLARD TUSSU
تجزئة بلنصربلزنقة )2  بلرقم 17 
عين بلشق، 29599، بلدبلبلب ضاء 

بملغرب
ABELLARD TUSSU شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 
بلنصر بلزنقة )2 بلرقم 17  عين 
بلشق 29599 بلدبل بلب ضاء  

بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.427185

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تدت   2929 نون 9   16 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
عاميل ضايف  )ة)  تفويت بلي د 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   5.999
)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   5.999

محدد فه م بتاليخ 16 نون 9 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 23 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754666.

662I

INNOVCUBATOR SARL

RITAJ SAHARA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

INNOVCUBATOR SARL
صندوق بريد 9)22 وكالة بلع ون 
بملدينة، 79999، بلع ون بملغرب
RITAJ SAHARA شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي مدينة 
بلوحدة بلوك I لقم 57)  - 79999 

بلع ون بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

33(1(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   17

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 RITAJ  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.SAHARA

تجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالشغال وبلخدمات  بملوبم بلغذبئ ة، 

بملختلفة،بالستي9بم وبلتصدير.

مدينة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 79999  -   (57 لقم   I بلوحدة بلوك 

بلع ون بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

  : هربم   بللط ف  عبد  بلي د 

ملهم   199 بق دة  حصة   1.999

للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

هربم   بللط ف  عبد  بلي د 

 96 بلوك   249 مجدوعة  عنوبنه)ب) 
بلشطر  لش د  موالي  حي   91 لقم 

بلثاني  79999 بلع ون بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

هربم   بللط ف  عبد  بلي د 

 96 بلوك   249 مجدوعة  عنوبنه)ب) 
بلشطر  لش د  موالي  حي   91 لقم 

بلثاني  79999 بلع ون بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 6/2929)27.

663I

FINCOSA MARRAKECH

EMERGING FOUNDERS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

شالع عبد بلكريم بلخطابي بقامة 

لق ة عدالة 189 بلوك B بلطابق 

بالول بلشقة 7 ، 49999، مربكش 

بملغرب

EMERGING FOUNDERS شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 

61 بلحي بلصناعي س دي غانم  - 

49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198463

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   13

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.EMERGING FOUNDERS
مقاول   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملوبقع  )تاسيس  بلخدمات  في 

باللكت9ون ة).

 61 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

بلحي بلصناعي س دي غانم  - 49999 

مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 199   : بلي د توف ق ببو بلض اء 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
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وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلض اء  ببو  توف ق  بلي د 
 19 لقم  بلخومة  عدالة  عنوبنه)ب) 
مربكش   49999 كريدة   تجزئة 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلض اء  ببو  توف ق  بلي د 
 19 لقم  بلخومة  عدالة  عنوبنه)ب) 
تجزئة كريدة  49999 مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117531.
664I

marrakech externalisation

BOARDING PASS DMC
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn
 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc

Boarding Pass DMC شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بقامة 
بمي9ة ب مجدوعة علي بالحاج جليز 
مربكش - 49999 مربكش بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(3621

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 39 شتن 9 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
«بقامة بمي9ة ب مجدوعة علي بالحاج 
مربكش   49999  - مربكش  جليز 
بالبربل   بلتجالي  «بملركز  إلى  بملغرب» 
لقم 24 شالع سعقوب بملنصول مكتب 
 - مربكش   بلطابق بلرببع     25 لقم 

49999 مربكش  بملغرب».
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117473.
665I

تربفوميت

 FUTURE MAINTENANCE
 CLEANING ET

CONSTRUCTION WORKS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

تربفوميت

مركز لياض 61 شالع اللة ياكوت 
زبوية مصطفى ملعاني مكتب 73 

طابق 2 ، 29915، بلدبل بلب ضاء 

أملغرب

 Future Maintenance Cleaning et

Construction Works شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 26 محج 

مرس بليلطان عدالة لقم 1 شقة 
لقم بلدبل بلب ضاء - 29139 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

48939(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   1(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 Future Maintenance Cleaning et

.Construction Works
مقاول   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملدن ة  وبلهندسة  بليباكة  أعدال 

وبلص انة  وبلكهراائ ة  وبمل كان ك ة 

وبلتنظ ف وبلتشغ ل.

26 محج   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

شقة   1 لقم  عدالة  بليلطان  مرس 
بلدبل   29139  - بلب ضاء  بلدبل  لقم 

بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

محدد  مرحاب  ضر  بلي د 
ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
محدد  مرحاب  ضر  بلي د 
عنوبنه)ب) بلبي9ة 29139 بلبي9ة لبنان.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وموبطن ميي9ي بلشركة:

محدد  مرحاب  ضر  بلي د 
عنوبنه)ب) بلبي9ة 29139 بلبي9ة لبنان

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 29 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754528.

666I

Audifisc Maroc

A EXPERT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

»A EXPERT» ش.ذ.م.م من شريك 
وح د 

إعالن عن تأسيس شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة من شريك وح د

بالدبل  بدقت�صى عقد عرفي م 9م  
 -  232020-10- بتاليخ  بلب ضاء  
ميؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  -تم 
محدومة من شريك وح د وبلتي تتوفر 

على بلخصائص بلتال ة:
 «A EXPERT» بلشركة:  بسم 

ش.ذ.م.م من شريك وح د
أسيت  بلتي  بالغربض  بلهدف:   
من بجلها بلشركة هي بلق ام  بشكل 
أو  باملغرب  مباشر  غي9  أو  مباشر 

بالخالج بدا يلي:    
• بالستشالة بملال ة ؛

و  بالمبلة  مجال  في  بالستشالة   •
بلتنظ م للشركات ؛

و  بملال ة  بلدلبسات  بعدبم   •
بلتجالية و بالست9بت ج ة ؛

بلشركات  وموبكبة  معم   •
و  بلتدويل  فرص  عن  بلبحث  في 

بالستثدال؛
و  بلتدليب  أنشطة  مدالسة   •
بليالفة  بلتطوير في جد ع بملجاالت 

بلذكر؛
و بصفة عامة جد ع بلعدل ات   •
و  بملال ة  و  بلتجالية  و  بلصناع ة 
بملنقولة وبلعقالية و غي9ها، وبملتعلقة 
بهدف  مباشر  غي9  أو  مباشر  بشكل 
بجد ع  و  أعاله،  بملذكول  بلشركة، 

بألهدبف بملشابهة و ذبت بلصلة. 
من يوم  سنة ببتدبء   ((  : بملدة  

تق  دها بالسجل بلتجالي.
 ، بلب ضاء  بلدبل  بلشركة:   مقر 
265 شالع محدد بلزلقطوني بلطابق 

) لقم 2). 
يبلغ لأسدال     : لأسدال بلشركة 
إلى  مقيم  ملهم   59.999 بلشركة 
ملهم   199 بق دة      حصة   599
بمليدمة  و  بملدفوعة  للوبحدة، 
بلوح د  بلشريك  من طرف  بالكامل 

بلي د لش د شريفي علوي. 
من  تيي9بلشركة   : بلشركة  بمبلة 
طرف بلشريك بلوح د بلي د لش د 

شريفي علوي ملدة غي9 محدومة.
بلينة بملال ة للشركة  : تبتدئ من 

فاتح يناير و تنتهي في31 مجن 9. 
بلقانوني  بإليدبع  بجربء  تم 
بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية  باملحكدة 
بلسجل  في   47(6(3 لقم   تحت 
بلتجالي بتاليخ 21/11/2929 .              

 ملخص قصد بلنشر

667I

STE GESTAC SUD SARL

LES HUILERIES AIT IMOUR
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
 LES HUILERIES AIT IMOUR
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
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)في طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل 
بللغاف مركز لومبية - 49999 

مربكش بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.38613

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
2929 تقرل حل  39 شتن 9  بملؤلخ في 
 LES شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 
مبلغ    HUILERIES AIT IMOUR
وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 
مقرها بإلجتداعي موبل بللغاف مركز 
بملغرب  مربكش   49999  - لومبية 
من  بلشركة  تتدكن  لم   : ل  نت جة 
من  بنشئت  بلتي  بالهدبف  تحق ق 

بجلها .
موبل  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
 49999  - لومبية   مركز  بللغاف 

مربكش بملغرب. 
و عين:

بلخزبلي  بليالم   عبد  بلي د)ة) 
 49999 لومبية   مركز  عنوبنه)ب)  و 
مربكش بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

بلحدوم  بإلقتضاء  وعند   
بملخولة  بلصالح ات  على  بملفروضة 
تبل غ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 
بلعقوم و بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : 

موبل بللغاف مركز لومبية  مربكش
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117574.
668I

مكتب بملهدي بلعلوي - محاسب معتدد -

فوليفهد ش.ذ.م.م.  

FOREFAHD SARL
إعالن متعدم بلقربلبت

مكتب بملهدي بلعلوي - محاسب 
معتدد -

13 شالع ولي بلعهد٬ بلطابق بلثاني٬ 
لقم 2 ص.ب. 35 ، 3999)، تطوبن 

بملغرب
 FOREFAHD  .فوليفهد ش.ذ.م.م

SARL «شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: تجزئة 

بلبحر شالع مو�صى ببن نصي9 لقم 

229 بلطابق بألول لقم 1 - - بملض ق 

بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.(861

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 91 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 

بلشركة  لأسدال  في  زيامة  مايلي: 

إلى  ملهم   4.000.000,00 من 

7.000.000,00 ملهم وذلك بإصدبل 

فئة  من  جديدة  حصة   39.999

سدمت  حصة  لكل  ملهم   100,00

بأكدلها عند بالكتتاب بوبسطة ميون 

وبجبة وميتحقة على بلشركة. 

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

وبلتيديد  بالكتتاب  على  بملصامقة 

بإلنجاز  من  بلتأكد  و  أعاله  بملذكول 

بلنهائي لزيامة لأسدال بلشركة.

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  بالجتداعي  بملقر  تغ ي9 

مو�صى  شالع  بلبحر  تجزئة  بملض ق 

ببن نصي9 لقم 229 بلطابق بألول لقم 

حي  شفشاون  طريق  تطوبن  إلى   ،1

بللوحة )س).

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

مالئدة بلقانون بألسا�صي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بملقر بالجتداعي 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

بملياهدات

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

لأسدال بلشركة 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   13 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 43)5.

66(I

ALTA COMPTA

هيرمانوس بوراس
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

ALTA COMPTA

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC

هي9مانوس بولبس شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة مصر 

عدالة ) بلطابق E/SOL  لقم 2 

طنجة  - 9999) طنجة  بملغرب .

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.52483

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل حل   2929 93 مالس  بملؤلخ في 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بولبس   هي9مانوس  بلوح د  بلشريك 

ملهم   199.999 لأسدالها  مبلغ 

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة مصر 
عدالة ) بلطابق E/SOL  لقم 2 طنجة  

 : نت جة ل  بملغرب   9999) طنجة    -

بلتوقف بلتام عن بلنشاط.

و حدم مقر بلتصف ة ب زنقة مصر 
عدالة ) بلطابق E/SOL  لقم 2 طنجة  

- 9999) طنجة  بملغرب. 

و عين:

و  بوتاير  بشربف    بلي د)ة) 

فال  بطوطة  ببن  شالع  عنوبنه)ب) 
 (9999 12 طنجة   2 لقم  فلولي ط 

طنجة بملغرب  كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   13 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235585.

679I

jilovta sarl

SPAM
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

SPAM شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 
بملوقف طريق ب1 لقم 49 طريق 
عوبجة - 69999 وجدة بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.33533
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 غشت   24 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
بلرزبق  عبد  )ة)  بلي د  تفويت 
بجتداع ة من  حصة   599 عشولي 
بلي د  لفائدة   حصة   1.999 أصل 
غشت   24 بتاليخ  لش د بلج 9ي   )ة) 

.2929
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
أكتوار   95 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2295.

671I

sacompta sarl au

 GROUPE AL HADAR
SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

حل شركة

sacompta sarl au
244 شالع بلجيش بمللكي مييول ، 

33259، مييول بملغرب
 GROUPE AL HADAR SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د)في طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 
محدد بلخامس  مييول  33259 

بوملان  بملغرب .
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حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.8(7
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تقرل حل   2929 نون 9   17 بملؤلخ في 
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
 GROUPE AL بلوح د  بلشريك 
مبلغ لأسدالها    HADAR SARL AU
مقرها  وعنوبن  ملهم   199.999
بلخامس   محدد  شالع  بإلجتداعي 
مييول  33259 بوملان  بملغرب  نت جة 

ل : لغبته في توق ف هذب بلنشاط .
شالع  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
 33259 مييول   - بلخامس  محدد 

مييول-بوملان بملغرب. 
و عين:

بشكرين  عبدببله    بلي د)ة) 
بلثاني   بلحين  شالع  عنوبنه)ب)  و 
)ة)  مييول بملغرب كدصفي   33259

للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 
شالع   : بالتصف ة  بملتعلقة  بلوثائق 

بلحين بلثاني مييول -بوملان
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  ببوملان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 1/2929)3.
672I

ماتريس وبن كونيلتين

اديفيس سرفيس
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تغ ي9 تيد ة بلشركة

ماتريس وبن كونيلتين
شالع عالل بلفا�صي مجدع بلحابوس 

2 عدالة أ شقة 21 مربكش ، 
49999، مربكش بملغرب

بميفيس سرفيس  شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بالجتداعي شالع 
عالل بلفا�صي مجدع بلحابوس 2 

عدالة أ شقة 21 مربكش شالع عالل 
بلفا�صي مجدع بلحابوس 2 عدالة أ 

شقة 21 مربكش 49999 مربكش 
بملغرب.

تغ ي9 تيد ة بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

(3(4(
 بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم   2929 غشت   96 في  بملؤلخ 
«بميفيس  بلشركة من  تيد ة  تغ ي9 
وبن  «ماتريس  إلى   » سرفيس 

كونيلتين» .
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   19 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117119.

673I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

MAJD INVESTISSEMENT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لفع لأسدال بلشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
MAJD INVESTISSEMENT شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي فاس شالع 
618 لقم 1/67 بملنطقة بلصناع ة 

س دي ببربه م - 39999 فاس 
بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.35133
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم   2929 أكتوار   15 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
من  أي  ملهم»   1.699.999«
 2.999.999» إلى  ملهم»   499.999«
تقديم حصص    : عن طريق  ملهم» 

نقدية أو ع ن ة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3223.

674I

مكتب بملهدي بلعلوي - محاسب معتدد -

فوليضا ش.ذ.م.م. 

FOREDA SARL 
إعالن متعدم بلقربلبت

مكتب بملهدي بلعلوي - محاسب 

معتدد -

13 شالع ولي بلعهد٬ بلطابق بلثاني٬ 
لقم 2 ص.ب. 35 ، 3999)، تطوبن 

بملغرب

 FOREDA SARL  .فوليضا ش.ذ.م.م

«شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: حي 

بوزغالل ق امة بملالل ين  - - بملض ق 

بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.12537

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 91 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 
بلشركة  لأسدال  في  زيامة  مايلي: 

إلى   ملهم   1.000.000,00 من 

2.000.000,00 ملهم وذلك بإصدبل 

فئة  من  جديدة  حصة   1.999

ملهم لكل حصة سدمت   1.000,00
بأكدلها عند بالكتتاب بوبسطة ميون 

وبجبة وميتحقة على بلشركة .

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

وبلتيديد  بالكتتاب  على  بملصامقة 

بإلنجاز  من  وبلتأكد  أعاله  بملذكول 

بلنهائي لزيامة لأسدال بلشركة.

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  بالجتداعي  بملقر  تغ ي9 

بملض ق حي بوزغالل ق امة بملالل ين 

حي  شفشاون  طريق  تطوبن  إلى 

بللوحة )ب).

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

مالئدة بلقانون بألسا�صي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بملقر بالجتداعي للشركة 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 
بملياهدات

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 
لأسدال بلشركة 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   13 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 42)5.
675I

EURODEFI

IBTISSAMAT CALIFORNIA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لفع لأسدال بلشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 11(
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
IBTISSAMAT CALIFORNIA شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 
بلبطاش جزء1 شالع فاس عين 
بلشق - 29999 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.28676(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم   2929 نون 9   13 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
»7.999.999 ملهم» أي من «9.999) 
عن  ملهم»   7.9(9.999» إلى  ملهم» 
إمماج بحت اطي أو ألااح أو    : طريق 

عالوبت إصدبل في لأس بملال.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 29 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم )75458.
676I

BOUKHRIS &ASSOCIES

SAHAM ASSURANCE
إعالن متعدم بلقربلبت

SAHAM ASSURANCE
شركة مياهدة لأسدالها محدم في 

411.687.400,00  ملهدا
مقرها بالجتداعي: 216 شالع 

بلزلقطوني بلدبلبلب ضاء
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بلسجل بلتجالي لقم: 22.341
 I.F : n° 1084025

- بدقت�صى محضر مجلس بالمبلة 
بملنعقد بتاليخ 11 شتن 9 2929 تقرل 

ما يلي:
عزل بلي د جون مالك بي9نال   1-
مهامه  من   Jean-Marc Bernard

كددير عام منتدب للشركة.
بالسجل  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بملحكدة  لدى  للشركة  بلتجالي 
عدم  تحت  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

754669 بتاليخ 23 نون 9 2929.
ملخص قصد بلنشر

677I

AB PARKING

AB PARKING
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

توس ع نشاط بلشركة 

AB PARKING
 29RUE IBN AICHA GUELIZ ،

40000، Marrakech Maroc
AB PARKING شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بالجتداعي تحت 
بالل�صى بقلدة ستى كالمن جليز 

مربكش - 49999 مربكش مربكش.
توس ع نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي -.
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 23 نون 9 2929 تدت إضافة 
إلى نشاط بلشركة  بلتال ة  بألنشطة 

بلحالي :
ب ع و شربء  بلعقالبت.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   25 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 11256.
678I

JURISMAG SARL

 SOCIETE
 D’INVESTISSEMENTS

ENERGETIQUES SA
par abréviation SIE 

شركة بملياهدة
 فض لأسدال بلشركة

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 SOCIETE D’INVESTISSEMENTS

 ENERGETIQUES SA par

abréviation SIE شركة بملياهدة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي وزبلة 

بلطاقة وبملعامن وبمل اه وبلبيئة 

عدالة أ - أكدبل  - 19999 بلرااط 

بملغرب .

 فض لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.7(97(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم   2929 يون و   94 في  بملؤلخ 

بدبلغ  بلشركة  لأسدال   فض 

أي  ملهم»   875.999.999» قدله 

إلى  ملهم»   1.999.999.999» من 

 : عن طريق  ملهم»   125.999.999«

تخف ض عدم  بألسهم.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 198729.

67(I

JURISMAG SARL

 GOURMET MENARA SARL

AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 GOURMET MENARA SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي إقامة 

ش داء ، زنقة بلريف، عدالة أ، 

بلشقة لقم 13 - 49999 مربكش  

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.48955

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل   2929 شتن 9   91 في  بملؤلخ 

ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 

 GOURMET بلوح د  بلشريك  ذبت 

MENARA SARL AU  مبلغ لأسدالها 

مقرها  وعنوبن  ملهم   199.999

زنقة   ، ش داء  إقامة  بإلجتداعي 

 -  13 لقم  بلشقة  أ،  عدالة  بلريف، 

 : بملغرب نت جة ل  مربكش    49999

وقف بلنشاط.

إقامة  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

ش داء ، زنقة بلريف، عدالة أ، بلشقة 

لقم 13 - 49999 مربكش  بملغرب . 

و عين:

 Patricia   HERTAULT (بلي د)ة

 Changé  72569 فرنيا  و عنوبنه)ب) 

فرنيا كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -----

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 9   23 بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم )11566.

689I

sofoget

BOOST SPORT ACADEMY
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

boost sport academy شركة

 ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلقن طرة 

)5 إقامة موالي عبد بلعزيز شالع 

موالي عبد بلعزيز لقم 4 - 14999 

بلقن طرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

57317

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   12

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 boost  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.sport academy

نامي     : بإيجاز  بلشركة  غرض 
ليا�صي.

عنوبن بملقر بالجتداعي : بلقن طرة 

شالع  بلعزيز  عبد  موالي  إقامة   5(

 14999  -  4 بلعزيز لقم  موالي عبد 

بلقن طرة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 25   : بلشكر  بملصطفى  بلي د  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 38   : بلرمبحي  بلتجاني  بلي د  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د    حين صالق :  37 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 25  : بلشكر  بملصطفى  بلي د    

بق دة 199 ملهم.

 38  : بلرمبحي  بلتجاني  بلي د  

بق دة 199 ملهم.

بلي د    حين صالق : 37 بق دة 

199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د  بملصطفى بلشكر عنوبنه)ب) 

بلقن طرة 14999 بلقن طرة بملغرب.
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بلي د  بلتجاني بلرمبحي عنوبنه)ب) 

هوالندب *** هوالندب هوالندب.

بلي د    حين صالق عنوبنه)ب) 

بلقن طرة 14999 بلقن طرة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د  بلتجاني بلرمبحي عنوبنه)ب) 

بلقن طرة 14999 بلقن طرة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالقن طرة  بتاليخ 24 نون 9 

2929 تحت لقم 89184.

681I

بئتدائ ة بملحاسبة

TRANSPORT SAOUIR
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لفع لأسدال بلشركة

بئتدائ ة بملحاسبة

شالع أبي بلحين بلشاملي بقامة 

 TANGER ،(9999 ، 14 شبوط لقم

بملغرب

TRANSPORT SAOUIR شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زبوية 

شالع بغدبم و زنقة ببن تايد ة بقامة 

كام ل ا ب/أ لقم س4 - 9999) 

طنجة بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.13271

بلعام  بلجدع  بدقت�صى 

شتن 9   92 في  بملؤلخ  بإلستثنائي 

بلشركة  لأسدال  لفع  تم   2929

ملهم»   19.999.999» قدله  بدبلغ 

إلى  ملهم»   15.999.999» من  أي 

  : طريق  عن  ملهم»   25.999.999«

ألااح أو عالوبت  أو  إمماج بحت اطي 

إصدبل في لأس بملال.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 9   22 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 4811.

682I

CAFIGEC

SAFE TOUCH
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 3(

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

SAFE TOUCH شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 26 زنقة 

مرس بليلطان بلشقة 3 بلطابق 1 

بلدبل بلب ضاء 29199 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

47((27

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   24

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 SAFE  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.TOUCH

غرض بلشركة بإيجاز : تاجر.

زنقة   26  : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 1 بلطابق   3 مرس بليلطان بلشقة 

29199 بلدبل بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د محبوب عدنان  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د محبوب عدنان  عنوبنه)ب) 
س دي   8( لقم  الكول ن  تجزئة 
بلب ضاء  بلدبل   29199 معروف 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د محبوب عدنان  عنوبنه)ب) 
س دي   8( لقم  الكول ن  تجزئة 
بلب ضاء  بلدبل   29199 معروف 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم -.
683I

socomif sarl

RUSH.INC SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محدد بلحصالي عدالة 35 شقة 

لقم 2 ، 14995، بلقن طرة بملغرب
RUSH.INC SARL AU شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 

ص ام ١،تجزئة 635 طابق 1 
بلقن طرة - 14999 بلقن طرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
5728(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   1(
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
RUSH. : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.INC SARL AU

: تصدير و  غرض بلشركة بإيجاز 

بست9بم .

تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 1 طابق   635 ١،تجزئة  ص ام 

بلقن طرة - 14999 بلقن طرة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلهي9ش  لشدي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلهي9ش  لشدي  بلي د 

 636 ف ال   25 بلكولف شطر  بقامة 

بلقن طرة 14999 بلقن طرة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلهي9ش  لشدي  بلي د 

 636 ف ال   25 بلكولف شطر  بقامة 

بلقن طرة 14999 بلقن طرة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالقن طرة  بتاليخ 23 نون 9 

2929 تحت لقم )8914.

684I

BOUKHRIS &ASSOCIES

ESPACE DEVELOPPEMENT
تع ين متصرفين

ESPACE DEVELOPPEMENT

شركة مياهدة لأسدالها محدم في 

272.405.000,00   ملهدا

مقرها بالجتداعي: 216 شالع 

بلزلقطوني، بلدبلبلب ضاء

بلسجل بلتجالي بالدبل بلب ضاء 

عدم: 176237

 IF : 40157146 – ICE :

991749521999998

بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى   -

أكتوار   28 بتاليخ  بملنعقد  بلعامي 

)291 تقرل ما يلي:

-1 معاينة بستقالة بلي دة نامية 

في  كدتصرفة  منصبها  من  فتاح 

بلشركة.
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برولي  بيدانويل  بلي د  تع ين   2-

كدتصرف    Emmanuel BRULE

جديد للشركة.

بالسجل  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلتجالي 

 75465( تحت عدم  بالدبل بلب ضاء 

بتاليخ 23 نون 9 2929.

ملخص قصد بلنشر

685I

marrakech externalisation

LA BOITE A PIXELS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

marrakech externalisation

 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

LA BOITE A PIXELS شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

موالي عبد هللا بقامة بحالم بناية 

م شقة لقم 1 مربكش - 49999 

مربكش بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.5362(

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل   2929 أكتوار   31 في  بملؤلخ 

ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 

 LA BOITE بلوح د  بلشريك  ذبت 

 19.999 لأسدالها  مبلغ    A PIXELS

ملهم وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

موالي عبد هللا بقامة بحالم بناية م 

شقة لقم 1 مربكش - 49999 مربكش 

بملغرب نت جة ل : *قربل بمليي9

شالع  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

موالي عبد هللا بقامة بحالم بناية م 

شقة لقم 1 مربكش - 49999 مربكش 

بملغرب. 

و عين:

و  بلز�صي  مريم   اللة  بلي د)ة) 

مجدوعة   15 بمل  بناية  عنوبنه)ب) 

علي بالحاج حي يوسف بن تاشفين 

)ة)  49999 مربكش بملغرب كدصفي 

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117479.

686I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 CRECHE-MATERNELLE

HAZZAZ PRIVEE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 CRECHE-MATERNELLE

HAZZAZ PRIVEE شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 57 

شالع عبد بلرحدان بن بلقر�صي 

بولمانة  - 39999 فاس بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.37431

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   2929 نون 9   9( في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

تفويت بلي د )ة) بسامة  بولكيزة 

339 حصة بجتداع ة من أصل 339 

هاجر ببن  )ة)  بلي د  حصة لفائدة  

كي9بن بتاليخ )9 نون 9 2929.

تفويت بلي د )ة) محين بولكيزة 

339 حصة بجتداع ة من أصل 339 

هاجر ببن  )ة)  بلي د  حصة لفائدة  

كي9بن بتاليخ )9 نون 9 2929.

بنعط ة  جهام   )ة)  تفويت بلي د 

349 حصة بجتداع ة من أصل 349 

هاجر ببن  )ة)  بلي د  حصة لفائدة  

كي9بن بتاليخ )9 نون 9 2929.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

نون 9   23 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3263/2929.

687I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 CRECHE-MATERNELLE

HAZZAZ PRIVEE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تع ين ميي9 جديد للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 CRECHE-MATERNELLE

HAZZAZ PRIVEE  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 57 

شالع عبد بلرحدان بن بلقر�صي 

بولمانة - 39999 فاس بملغرب.

تع ين ميي9 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.37431

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم تع ين   2929 نون 9   9( بملؤلخ في 

ببن  بلي د)ة)  للشركة  جديد  ميي9 

كي9بن هاجر كديي9 وح د

تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3263/2929.

688I

بلفا كوني لتو

DAMONAGRI
إعالن متعدم بلقربلبت

بلفا كوني لتو
191 زنقة فرحات حشام 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
DAMONAGRI  «شركة بملياهدة»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: )6 زنقة 
بلريحان بلطابق بلخامس بوسجول 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
تحرير لأسدال بلشركة «

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.41891(

بالمبلة  مجلس  قربل  بدقت�صى 
بملؤلخ في )9 نون 9 2929

تم بتخاذ بلقربل بلذي ينص على  
من  بملتبق ة  بأللااع  بلثالث  تحرير 
 759.999 لأسدال بلشركة أي مبلغ 

ملهم
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 23 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754769.
6(9I

بوميح كونتا

ريف الكو
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

بوميح كونتا
شالع بلحين بلثاني ، 62999، 

بلعروي بملغرب
ليف بلكو شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بملنطقة 
بلصناع ة لقم 2 سلوبن  - 69699 

بلناضول بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
29(45

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   95
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
ليف   : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

بلكو.
ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملشرواات بلكحول ة.
بملنطقة   : عنوبن بملقر بالجتداعي 
 69699  - سلوبن    2 بلصناع ة لقم 

بلناضول بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بوسنة  بلخالق  عبد  بلي د 
ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بوسنة  بلخالق  عبد  بلي د 
عنوبنه)ب) حيي لعرب بلش خ زنقة 76 

لقم 196 69699 بلناضول بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بوسنة  بلخالق  عبد  بلي د 
 76 حي لعرب بلش خ زنقة  عنوبنه)ب) 

لقم196 69699 بلناضول بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 12 نون 9 

2929 تحت لقم -.
6(1I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 EL MHAOUI TRAVAUX
DIVERS

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 EL MHAOUI TRAVAUX DIVERS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 45 
شالع بلحين 2 عدالة بلوطن ة 
بلطابق بالول مكتب لقم 192 - 

39999 فاس بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.58(53

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
بملؤلخ في 31 غشت 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
عدالة   2 بلحين  شالع   45 «لقم 
لقم  مكتب  بالول  بلطابق  بلوطن ة 
192 - 39999 فاس بملغرب» إلى «والم 
 39999  - بلط ب بلعل ا والم بلط ب 

فاس  بملغرب».
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3244/2929.
6(2I

cabinet idrissi

STE CAKE DESIGN SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc
 STE CAKE DESIGN SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي مكان 
وزبني 3 قطعة بملنضر بلجد ل 

مكالبت فاس - 39999 فاس بملغرب 
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
64773

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   22
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.CAKE DESIGN SARL AU

تصن ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

و  حرف ة  بطريقة  بلحلويات  جد ع 

صناعة بلحلويات 

شربء وا ع جد ع بلحلويات 

بستي9بم و تصدير.

مكان   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلجد ل  بملنضر  قطعة   3 وزبني 

مكالبت فاس - 39999 فاس بملغرب .

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بملختالي  كريم  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بملختالي  كريم  بلي د 

39 شالع بحدد شوقي شقة 4  39999 

فاس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بملختالي  كريم  بلي د 

39 شالع بحدد شوقي شقة 4  39999 

فاس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3121/2929.

6(3I

mohammed boumzebra

BILADI AGRO
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 BILADI AGRO

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 28 فضاء 

مكاتب بالمي طابق 94 شالع عالل 

بن عبد هللا  - 23299 بلفق ه بن 

صالح بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

3697

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2917 يناير   18

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 BILADI : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.AGRO

بنتاج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

-تيويق و  تيويق و توزيع بالسددة 

بلنبات ة  بلصحة  بملنتوجات  توزيع 

وترك ب  -ملبسة  وبلك د ائ ة   

أنظدة بلري وبلضخ بلشد�صي  -إنتاج 

-تني ق  ومعالجة أي منتج زلبعي   

حدبئق بملياحات بلخضربء  -بشغال 

مختلفة   -بست9بم و بلتصدير .

عنوبن بملقر بالجتداعي : 28 فضاء 

شالع عالل   94 مكاتب بالمي طابق 

بن  بلفق ه   23299  - عبد هللا   بن 

صالح بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

100.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عبد بلحق بلحدزبوي :  399 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 399   : بلي د لؤوف بملصطفى  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 499   : سدي9  لبميوس  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
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بلحدزبوي  بلحق  عبد  بلي د 
 23299 بلفق ه بن صالح  عنوبنه)ب) 

بلفق ه بن صالح بملغرب.
بلي د لؤوف بملصطفى  عنوبنه)ب) 
بلفق ه بن   23299 بلفق ه بن صالح 

صالح بملغرب.
عنوبنه)ب)  سدي9  لبميوس  بلي د 
بلفق ه بن   23299 بلفق ه بن صالح 

صالح بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلحدزبوي  بلحق  عبد  بلي د 
 23299 بلفق ه بن صالح  عنوبنه)ب) 

بلفق ه بن صالح بملغرب
بلي د لؤوف بملصطفى  عنوبنه)ب) 
بلفق ه بن   23299 بلفق ه بن صالح 

صالح بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بالبتدبئ ة بالفق ه بن صالح  
91 ف 9بير 2917 تحت لقم 25/2917.
6(4I

JURISMAG SARL

DIMALINA SARL
إعالن متعدم بلقربلبت

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

DIMALINA SARL «شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: عند 
شركة أنجل ك 323، شالع موالي 
بسداع ل - 29999 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.272827

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 21 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 
بلفاضل  بلي د  وفاة  معاينة  مايلي: 
بالدبل  بلشريك و بمليي9،   ، بليقاط 

بلب ضاء  بتاليخ 94/94/2929 ، على 

بقاء  ألملته بلي دة شامية بليقاط 

لضا  بلي د  بلشرع ين  وأوالمه   ،

بليقاط  هشام  وبلي د  بليقاط 

وبلي د حدزة بليقاط 

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

لرأسدال  بلجديد  بلتوزيع   بعتدام 

بلشركة 

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

تع ين بلي د حدزة بليقاط ، كديي9 

جديد للشركة ، لفت9ة غي9 محدومة

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

تح ين بلنظام بألسا�صي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

لرأسدال  بلجديد  بلتوزيع   بعتدام 

بلشركة  

على  ينص  بلذي   :41 لقم  بند 

إضافة بلي د حدزة بليقاط  مايلي: 

لفت9ة غي9   ، كديي9 جديد للشركة   ،

محدومة

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754312.

6(5I

JML BUSINESS CONSEIL

BH TRADING
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

JML BUSINESS CONSEIL

 BD ZERKTOUNI ET MED

 BEQQAL RESIDENCE

 KOUTOUBIA BLOC B 2EME

 ETAGE N°09 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BH TRADING شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 52 

شالع موالي لش د شقة ب 3 جليز - 

49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198513

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   16

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 BH  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.TRADING

مركز   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالتصال 

بلتصدير و بالستي9بم.
 52 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

3 جليز -  شالع موالي لش د شقة ب 

49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 (99   : بحدد  بنحب بي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 199   : فاطدة  بلوط  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بحدد  بنحب بي  بلي د 

بلقلعة   43372 موبل بلروحة زمربن   

بليربغنة بملغرب.

عنوبنه)ب)  فاطدة  بلوط  بلي دة 

بلقلعة   43372 موبل بلروحة زمربن   

بليربغنة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  فاطدة  بلوط  بلي دة 

بلقلعة   43372 موبل بلروحة زمربن   

بليربغنة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117695.

6(6I

mohammed boumzebra

 STE YATIM DE
CONSTRUCTION

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

قفل بلتصف ة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 STE YATIM DE

CONSTRUCTION شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي : طابق 

بالول شقة لقم 91 تجزئة يات م لقم 
67 بوالم س دي شنان  - 23299 

بلفق ه بن صالح بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.3731

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 98 أكتوار 2929 تقرل حل 
 STE YATIM DE CONSTRUCTION
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
لأسدالها  مبلغ  بلوح د  بلشريك 
مقرها  وعنوبن  ملهم   100.000,00
 91 بإلجتداعي طابق بالول شقة لقم 
س دي  بوالم   67 لقم  يات م  تجزئة 
بن صالح  بلفق ه   23299  - شنان  

بملغرب نت جة السباب بقتصامية .
و عين:

بلي د)ة) لش د  يات م و عنوبنه)ب) 
بلفق ه بن   23299 بلفق ه بن صالح 

صالح بملغرب كدصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 
طابق  وفي   2929 أكتوار   98 بتاليخ 
بالول شقة لقم 91 تجزئة يات م القم 
 23299  - شنان   س دي  والم   67

بلفق ه بن صالح بملغرب.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
صالح   بن  بالفق ه  بالبتدبئ ة 
لقم  تحت   2929 أكتوار   14 بتاليخ 

.2(8/2929

6(7I
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HAFIDI

HAFIDI
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

HAFIDI

35 زنقة بألمان حي بلرشام بلقرية 

سال 35 زنقة بألمان حي بلرشام 

بلقرية سال، 11994، سال بملغرب

HAFIDI شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 1 
زنقة بلكتب ة تابريكت  - 11999 سال 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

32353

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   93

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.HAFIDI

تي ي9   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مؤسية تعل م بلي اقة .
 1 لقم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
زنقة بلكتب ة تابريكت  - 11999 سال 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 4.(((   : حف ظي  حدزة  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 5.991   : إل اس حف ظي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  حف ظي  حدزة  بلي د 
بلقرية  بلرشام  حي  بالمان  زنقة   35

11994 سال بملغرب.

إل اس حف ظي عنوبنه)ب)  بلي د 
بلقرية   بلرشام  حي  بألمان  زنقة   35

11994 سال بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  حف ظي  حدزة  بلي د 
بلقرية   بلرشام  حي  بألمان  زنقة   35

11994 سال بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بيال   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 35497.

6(8I

N2M CONSEIL-SARL

AUTO CHOPPAGE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

AUTO CHOPPAGE شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

بلحين بلثاني بلعروي لقم 42 - 

62999 بلناظول بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

21913

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 AUTO : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.CHOPPAGE

غرض بلشركة بإيجاز : ب ع و شربء 

بلي البت بمليتعدلة.

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 -  42 لقم  بلعروي  بلثاني  بلحين 

62999 بلناظول بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 349   : بلي د بسربل عبد بلصدد 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د بسربل محدد :  339 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

339 حصة    : بلي د بلوبفي كريم 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلصدد  عبد  بسربل  بلي د 

بلعروي  بلصويرة  شالع  عنوبنه)ب) 

62999 بلناظول بملغرب.

عنوبنه)ب)  محدد  بسربل  بلي د 

 62999 بلعروي  بلصويرة  شالع   59

بلناظول بملغرب.

عنوبنه)ب)  كريم  بلوبفي  بلي د 

 62999 بلعروي  بلبحرين  شالع 

بلناظول بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلصدد  عبد  بسربل  بلي د 

بلناظول   62999 بملغرب  عنوبنه)ب) 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 12 نون 9 

2929 تحت لقم 3541.

6((I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

ARCHI GENIE METAL
إعالن متعدم بلقربلبت

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

ARCHI GENIE METAL «شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة ذبت 

بلشريك بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 157 شالع 
بلقدس, تجزئة بملجد, بلطابق بالول, 
بلشقة لقم 6, بل 9يد لقم 64 بلعوبمة 

- طنجة - 9999) طنجة بملغرب.
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.78531

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 28 أكتوار 2929 تم بتخاذ 

بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بملزياتي  بلرحدان  عبد  بلي د  وهب 
فئة  من  بجتداع ة  حصة   199
ملهم للحصة بلوبحدة لفائدة   199

بلي دة سناء بلريفي بلكتت9ي  
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
بستقالة بلي د عبد بلرحدان بملزياتي 
من منصبه كديي9 للشركة و تع ين 
بلي د محدد بملزياتي كديي9 جديد 

للشركة
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

تح ين بلنظام بالسا�صي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
ينص على  بلذي  و7:   6 لقم  بند 
بلريفي بلكتت9ي  بلي دة سناء  مايلي: 
199 حصة بجتداع ة من فئة  تدلك 

199 ملهم للحصة بلوبحدة 
على  ينص  بلذي   :12 لقم  بند 
بملزياتي  محدد  بلي د  تع ين  مايلي: 

ميي9 جديد و وح د للشركة 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم )1)235.
799I

EXPERTUS

 LUXURY BOAT RENTAL
MOROCCO

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

EXPERTUS
 97A BD Hassan Seghir n° 87
 Casablanca CASABLANCA،
20000، CASABLANCA Maroc

 LUXURY BOAT RENTAL
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MOROCCO شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

غرغيز لقم 67 مكتب 4 تطوبن - 

3999) تطوبن بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

28915

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   16

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 LUXURY BOAT RENTAL  :

.MOROCCO

تأجي9   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملحركات  ذبت  بلزوبلق  و  بلقوبلب 

وبالجهزة للرياضات بملائ ة.

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 - تطوبن   4 مكتب   67 لقم  غرغيز 

3999) تطوبن بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

599 حصة    : بلي د محدد لماح 

بق دة 199 ملهم للحصة .

حصة   599   : بلي د يحيى لماح 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  لماح  محدد  بلي د 

تطوبن   67 لقم  موليطان ا  شالع 

3999) تطوبن بملغرب.

بلي د يحيى لماح عنوبنه)ب) شالع 

 57 لقم  قدر  زنقة  بلصديق  أبواكر 

تطوبن 3999) تطوبن بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  لماح  محدد  بلي د 

تطوبن   67 لقم  موليطان ا  شالع 

3999) تطوبن بملغرب

بلي د يحيى لماح عنوبنه)ب) شالع 

 57 لقم  قدر  زنقة  بلصديق  أبواكر 

تطوبن 3999) تطوبن بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   12 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم )2)5.

792I

Audimi

KEVELEC
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

Audimi

 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc

KEVELEC شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع أبو 

بكر بلقاملي ، بقامة بلنع م ، عدالة 

5 ، بلطابق 1 ، شقة 2 ، س دي 

معروف ، بلدبل بلب ضاء - 29999 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.452427

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 94 نون 9 2929 تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 

بقامة   ، بلقاملي  بكر  أبو  «شالع 

بلنع م ، عدالة 5 ، بلطابق 1 ، شقة 

2 ، س دي معروف ، بلدبل بلب ضاء - 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب» إلى «3 

، تجزئة بليكن بالن ق ، حي بلعدرية 

، بلطابق 3 ، شقة 12 ، أوالم طالب-

بلدبل بلب ضاء - 29999 بلدبل بلب ضاء  

بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 24 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 94)754.

793I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

SADALUM
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL

 N° 129  ARSET IHIRI BAB

 DOUKALA MARRAKECH ،

40030، MARRAKECH MAROC

SADALUM شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

عالل بلفا�صي تجزئة لتدا بلطابق 

بألول لقم 5 مربكش - 49999 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

196357

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   96

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SADALUM

غرض بلشركة بإيجاز : مقاولة في 

بالتجال في بألملن وم   - نجالة بألملن وم 

-  بالستي9بم وبلتصدير.

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلطابق  لتدا  تجزئة  بلفا�صي  عالل 

بألول لقم 5 مربكش - 49999 مربكش 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

99) حصة    : بلي د سع د لف ق 

بق دة 199 ملهم للحصة .

حصة   199   : بلي د أمين لف ق 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  لف ق  سع د  بلي د 

 12 بلشقة   11 لقم  بليالم  إقامة 

بلدبل   29239 مازوال بلحي بلحيني  

بلب ضاء بملغرب.

بلي د أمين لف ق عنوبنه)ب) إقامة 

مازوال   12 بلشقة   11 لقم  بليالم 

بلحي بلحيني  29239 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  لف ق  سع د  بلي د 

 12 بلشقة   11 لقم  بليالم  إقامة 

بلدبل   29239 مازوال بلحي بلحيني  

بلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 9   16 بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 115458.

794I

مركز تنغي9 للدحاسبة و بلتي ي9

G.C DIHOU
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

مركز تنغي9 للدحاسبة و بلتي ي9
لقم 4)3 تجزئة بمسس نغي9 شالع 

محدد بلخامس تنغي9 بقل م تنغي9، 

45899، تنغي9 بملغرب

G.C DIHOU شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل 

تزلوت قلعة مكونة  - 45299 تنغي9 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(33

 26 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 غشت 

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 G.C  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.DIHOU
بلهندسة   : غرض بلشركة بإيجاز 

Génie civil بملدن ة
موبل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
تنغي9   45299  - تزلوت قلعة مكونة  

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 29.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
 199   : بلي د بيت لحو عبد هللا 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
  : بلوبحد  عبد  لحو  بيت  بلي د 
199 حصة بق دة 199 ملهم للحصة 
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د بيت لحو عبد هللا عنوبنه)ب) 
 45299 مكونة   قلعة  تزلوت  موبل 

تنغي9 بملغرب.
بلوبحد  عبد  لحو  بيت  بلي د 
مكونة   قلعة  تزلوت  موبل  عنوبنه)ب) 

45299 تنغي9 بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د بيت لحو عبد هللا عنوبنه)ب) 
 45299 مكونة   قلعة  تزلوت  موبل 

تنغي9 بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   16 بتاليخ  بتنغي9   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم -.
795I

CONSULTIAPOLIS

 SAHARA MUPLTIPOLES
SARL

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

CONSULTIAPOLIS
 Immeuble Awkaf, 2 eme etage,

 avenue Mekka, ، 70000،
Laayoune Maroc

 SAHARA MUPLTIPOLES SARL

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلحي 

بلحجري شالع سك ك دة لقم 92 

بلع ون - 79999 بلع ون بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

3254(

 19 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 يول وز 

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SAHARA MUPLTIPOLES SARL

و  ب ع     : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تصن ع بملالبس بلنيائ ة.

بلحي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 92 لقم  سك ك دة  شالع  بلحجري 

بلع ون - 79999 بلع ون بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 349   : كركوب  فاطدة  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي دة نجاة كركوب :  339 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 339   : بلي د علي سالم كركوب 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي دة فاطدة كركوب عنوبنه)ب) 
 79999 172 شالع مكة بلع ون  لقم 

بلع ون بملغرب.

عنوبنه)ب)  كركوب  نجاة  بلي دة 
 79999 حي بالمل بلع ون   391 لقم 

بلع ون بملغرب.

كركوب  سالم  علي  بلي د 
)19 لقم  عنوبنه)ب) شالع مكة بقامة 

 79999 بلع ون  بالمبلي  بلحي   91

بلع ون بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  كركوب  نجاة  بلي دة 
 79999 حي بالمل بلع ون   391 لقم 

بلع ون بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

يون و   29 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 1781.

797I

sept multi-services sarl au (7MS(

ما ني فروتميكس
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 sept multi-services sarl au(

(7MS

 HAY EL OUIFAK N 41 RUE 3

 SELOUANE ، 62000، nador

maroc

ما ني فروتد كس شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي  

بمليي9ة قلع ة سلوبن بلناضول - 

62999 بلناضول بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2191(

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

ما ني   : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

فروتد كس.

غرض بلشركة بإيجاز : بلزلبعة

بملنتجات  وبستي9بم  تصدير 

بلزلبع ة.

حي    : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 - بلناضول  سلوبن  قلع ة  بمليي9ة 

62999 بلناضول بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د محدد بلتغدا�صي عنوبنه)ب) 

 62999 حي بلقدس بلعروي لناضول 

بلناضول بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د محدد بلتغدا�صي عنوبنه)ب) 

 62999 حي بلقدس بلعروي لناضول 

NADOR بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 23 نون 9 

2929 تحت لقم -.

798I

GLOBAL CONTACTS

نيكست لالسكان
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

GLOBAL CONTACTS

 RUE 274 HAY MOULAY 32-39

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20470، CASABLANCA MAROC

ن كيت لالسكان شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلرقم 

5 بلزنقة 7 بلطابق بلتاني شقة 4 

حي بليعامة  بل 9نو�صي  29619 

بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

4763((

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   24

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
بإلقتضاء بدختصر تيد تها : ن كيت 

لالسكان.
غرض بلشركة بإيجاز : * بالنعاش 
باللب�صي  ب ع  و  بقتناء   * بلعقالي 

بلعالية و بملجهزة.
بلرقم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 4 شقة  بلتاني  بلطابق   7 بلزنقة   5
 29619 بل 9نو�صي   بليعامة   حي 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 299   : بملصطفى  بلكدح  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي د بلكدح عدام :  299 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
299 حصة    : بلي د بلكدح يحي 

بق دة 199 ملهم للحصة .
 299   : فاطنة  بشربكة  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي دة بلكدح نه لة :  299 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د بلكدح بملصطفى عنوبنه)ب) 
بليامل ة 1 شالع مقدبم بلحريزي لقم 

9)3 29489 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
بلي د بلكدح عدام عنوبنه)ب) 57 
زنقة لوما بقامة ول لي  بلطابق  بلرببع 

29769 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
عنوبنه)ب)  يحي  بلكدح  بلي د 
2 شالع بلدوحة لقم  تجزئة اللدبعة 
بلدبلبلب ضاء   29749 55 عين بلشق 

بملغرب.
بلي دة بشربكة فاطنة عنوبنه)ب) 
2 شالع بلدوحة لقم  تجزئة اللدبعة 
بلدبلبلب ضاء   29749 55 عين بلشق 

بملغرب.
عنوبنه)ب)  نه لة  بلكدح  بلي د 
2 شالع بلدوحة لقم  تجزئة اللدبعة 
بلدبلبلب ضاء   29479 55 عين بلشق 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د بلكدح بملصطفى عنوبنه)ب) 
بليامل ة 1 شالع مقدبم بلحريزي لقم 

9)3 29489 بلدبلبلب ضاء بملغرب
بلي د بلكدح عدام عنوبنه)ب) 57 
زنقة لوما بقامة ول لي  بلطابق  بلرببع 

29769 بلدبلبلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 29 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 29479.

719I

CONSULTIAPOLIS

SAHARA ORO TE SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

CONSULTIAPOLIS
 Immeuble Awkaf, 2 eme etage,

 avenue Mekka, ، 70000،
Laayoune Maroc

 SAHARA ORO TE SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلحي 

بلحجري شالع سك ك دة لقم 145 
بلع ون - 79999 بلع ون بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
3246(

 16 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 يول وز 
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SAHARA ORO TE SARL AU
تغل ف و   : غرض بلشركة بإيجاز 

ب ع بلشاي بالجدلة و بلتقي ط.

بلحي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 145 لقم  بلحجري شالع سك ك دة 

بلع ون - 79999 بلع ون بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د علي سالم كركوب :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
كركوب  سالم  علي  بلي د 
)19 لقم  عنوبنه)ب) شالع مكة بقامة 
 79999 بلع ون  بالمبلي  بلحي   91

بلع ون بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
كركوب  سالم  علي  بلي د 
)19 لقم  عنوبنه)ب) شالع مكة بقامة 
 79999 بلع ون  بالمبلي  بلحي   91

بلع ون بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالع ون  بتاليخ 28 يول وز 

2929 تحت لقم 1616/2929.
711I

BCNG

 STE: NOUVEL› R
CONSULTING

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: NOUVEL› R CONSULTING
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 265، 

شالع بلزلقطوني بلطابق ) لقم2) 
بلدبل بلب ضاء - 29959 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

4897(1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   26

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE:  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.NOUVEL’ R CONSULTING

غرض بلشركة بإيجاز : بإلستشالة 

في بلتي ي9.

 ،265  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
لقم2)   ( بلطابق  بلزلقطوني  شالع 

بلدبل بلب ضاء - 29959 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

50.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د لش د لكربميز :  50.000,00 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د لش د لكربميز : 599 بق دة 

199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  لكربميز  لش د  بلي د 
 1( لقم   26 عدالة  تافوكت  إقامة 

إنزكان   29959 إنزكان  بلدشي9ة 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  لكربميز  لش د  بلي د 
 1( لقم   26 عدالة  تافوكت  إقامة 

إنزكان   29959 إنزكان  بلدشي9ة 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 24 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 54)754.

712I
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بملركز بلجهوي لالستثدال لجهة ملعة تاف اللت ملحقة 

ولزبزبت

 STE TORINO SERVICE SARL
AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د
تفويت حصص

بملركز بلجهوي لالستثدال لجهة ملعة 
تاف اللت ملحقة ولزبزبت

شالع موالي لش د عدالة مبمس 
بلطابق بالول ولزبزبت، 45999، 

ولزبزبت بملغرب
  STE TORINO SERVICE SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 487 

حي بلوحدة  - 45999 ولزبزبت 
بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.19(1(
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 أكتوار   95 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
محدد كدكام   )ة)  بلي د  تفويت 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   599
كريم  )ة)  بلي د  599 حصة لفائدة  

بلقاملي بتاليخ 96 أكتوار 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 98 بتاليخ  بولزبزبت   بالبتدبئ ة 

أكتوار 2929 تحت لقم )59.
713I

إئتدان ات بلدليوش

OCEAN BUS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

إئتدان ات بلدليوش
شالع عالل بن عبد هللا لقم 48 ص 
ب 682، 2999)، بلعربئش بملغرب

OCEAN BUS  شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لغديرة 
بلعربئش - 2999) بلعربئش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
5685

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   17
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. OCEAN BUS
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 
 TRANSPORT URBAIN ET

.INTERCOMMUNAL
لغديرة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلعربئش - 2999) بلعربئش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 519   : بحدد  بللح اني  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 79   : حبيبة  بللح اني  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي د بللح اني محدد :  79 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
 79   : شريفة  بللح اني  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 79   : هللا  عبد  بللح اني  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي د بللح اني جوبم :  79 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
 79   : عدنان  بللح اني  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 79   : بلي د بللح اني عبد بالله 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بللح اني بحدد عنوبنه)ب)  بلي د 
 (2999  1679 لقم  بلوفاء  تجزئة 

بلعربئش بملغرب.
بلي دة بللح اني حبيبة عنوبنه)ب) 
 (2999  1679 لقم  بلوفاء  تجزئة 

بلعربئش بملغرب.
بلي د بللح اني محدد عنوبنه)ب) 
  22 تاشفين  ببن  يوسف  شالع 

9969) طنجة بملغرب.
شريفة  بللح اني  بلي دة 
 1679 لقم  بلوفاء  تجزئة  عنوبنه)ب) 

2999) بلعربئش بملغرب.
بلي د بللح اني عبد هللا عنوبنه)ب) 
 (3999 شالع محدد بلخربز زنقة ه 

تطوبن بملغرب.
عنوبنه)ب)  جوبم  بللح اني  بلي د 
 (2999  1679 لقم  بلوفاء  تجزئة 

بلعربئش بملغرب.
بلي د بللح اني عدنان عنوبنه)ب) 
 (2999  1679 لقم  بلوفاء  تجزئة 

بلعربئش بملغرب.
بالله  عبد  بللح اني  بلي د 
عنوبنه)ب) شالع موالي بسداع ل153   

2999) بلعربئش بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بللح اني بحدد عنوبنه)ب)  بلي د 
 (2999  1679 لقم  بلوفاء  تجزئة 

بلعربئش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالعربئش  بتاليخ 23 نون 9 

2929 تحت لقم 71).
714I

FIDWAY CONSEIL

OTMAFOOD
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FIDWAY CONSEIL
 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE L›OLIVIER 1er
 ETAGE APPT N°2 (EN FACE

 CAFE LA TERRASSE(، 50000،
MEKNES MAROC

OTMAFOOD شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي محل لقم 

1 عدالة لقم 499 تجزئة لياض 
بإلسداع ل ة بلشطر وبو  - 59999 

مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5121(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   28

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.OTMAFOOD

تقديم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملأكوالت بلجاهزة )سناك).

محل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
تجزئة لياض   499 1 عدالة لقم  لقم 

 59999  - وبو   بلشطر  بإلسداع ل ة 

مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د عثدان بنجغاوي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلحامل  بنجغاوي  عثدان  بلي د 

 D  (769(6 عدم  بلتعريف  لبطاقة 
بملنصول  عدالة باء   4 لقم  عنوبنه)ب) 

بلزلقاء 59999 مكناس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلحامل  بنجغاوي  عثدان  بلي د 

 D  (769(6 عدم  بلتعريف  لبطاقة 
بملنصول  عدالة باء   4 لقم  عنوبنه)ب) 

بلزلقاء 59999 مكناس بملغرب ميي9 

للشركة ملدة غي9 محدومة

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   94 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 
بلتجالي  بلسجل  لقم  تحت   2929

.5121(

715I
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GLOBE FIDUCIAIRE

 RIMA FOOD
DISTRIBUTION

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14  شالع بلزلقطوني بلطابق ) لقم 
18 ، 29199، بلدبل بلب ضاء بملغرب
 RIMA FOOD DISTRIBUTION

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 7 
زنقة  بحدد توكي بلطابق بلثاني بلدبل 

بلب ضاء - 29999 بلدبل بلب ضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
48974(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   17
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 RIMA  : بإلقتضاء بدختصر تيد تها 

.FOOD DISTRIBUTION
توزيع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملوبم بلغدبئ ة.
 7 لقم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
زنقة  بحدد توكي بلطابق بلثاني بلدبل 
بلب ضاء  بلدبل   29999  - بلب ضاء 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : موزون  معام  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  موزون  معام  بلي د 

لقم   46 مجدوعة ق زنقة   92 سالم 

 29999 بل 9نو�صي   بلغالم  بهل   58

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  موزون  معام  بلي د 

لقم   46 مجدوعة ق زنقة   92 سالم 

 29999 بل 9نو�صي   بلغالم  بهل   58

بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 24 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 3)7548.

716I

ماتريس وبن كونيلتين

اديفيس سرفيس
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تغ ي9 نشاط بلشركة

ماتريس وبن كونيلتين

شالع عالل بلفا�صي مجدع بلحابوس 

2 عدالة أ شقة 21 مربكش ، 

49999، مربكش بملغرب

بميفيس سرفيس شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بالجتداعي شالع 

عالل بلفا�صي مجدع بلحابوس 2 

عدالة أ شقة 21 مربكش شالع عالل 

بلفا�صي مجدع بلحابوس 2 عدالة أ 

شقة 21 مربكش 49999 مربكش 

بملغرب.

تغ ي9 نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(3(4(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم تغ ي9   2929 96 غشت  بملؤلخ في 

و  «بعدال بلبناء  نشاط بلشركة من 

 دمات ب رى» إلى «شركة بستشالية 

بلطابع  مبت  بلشركات  تي ي9  في 

بلتجالي وبملربقبة بالمبلية للشركات 

وبلتدليب وبلتوطين».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   19 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117119.

718I

Soconef sarl

ISSMA AVICOLE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

Soconef sarl
12 شالع محدد بلحنصالي لقم 
1 بلقن طرة ، 14999، بلقن طرة 

بملغرب
ISSMA AVICOLE شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلوك 

ل لقم 47 طابق بالول بلحوزية  - 
14999 بلقن طرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
57271

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   94
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 ISSMA : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.AVICOLE
مزبلع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
 ، مغذي موبجن   ، فقاسة   ، موبجن 

بنتاج بلب ض وتيويقه.
بلوك   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 - بلحوزية   بالول  طابق   47 لقم  ل 

14999 بلقن طرة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 599   : منال  بل 9ماكي  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي د عصام لعريبي :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  لعريبي  عصام  بلي د 
 14999 بلحوزية     47 بلوك ل لقم 

بلقن طرة بملغرب.
عنوبنه)ب)  منال  بل 9ماكي  بلي دة 
بلشهدبء  ساحة   ( لقم   32 زنقة 

بلقن طرة 14999 بلقن طرة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  لعريبي  عصام  بلي د 
 14999 بلحوزية     47 بلوك ل لقم 

بلقن طرة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالقن طرة  بتاليخ 23 نون 9 

2929 تحت لقم 89145.

71(I

ميوبن بلخدمات

STE MYZ SERVICE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

ميوبن بلخدمات
شالع محدد بلخامس لقم 4) س دي 

قاسم ، 16999، س دي قاسم 
بملغرب

STE MYZ SERVICE شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 46 
لقم 1 حي بلكوش - 16999 س دي 

قاسم بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
28687

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
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عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MYZ SERVICE
ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعقاقي9
بشغال مختلفة.

 46 زنقة   : عنوبن بملقر بالجتداعي 
س دي   16999  - حي بلكوش   1 لقم 

قاسم بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : بلي د سع د بلعياوي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د سع د بلعياوي عنوبنه)ب) 
 16999 حي بلكوش   1 لقم   46 زنقة 

س دي قاسم بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د سع د بلعياوي عنوبنه)ب) 
 16999 حي بلكوش   1 لقم   46 زنقة 

س دي قاسم بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 - بتاليخ  قاسم   بي دي  بالبتدبئ ة 

تحت لقم -.
729I

FREE COMPTA SARL

 BOUCHLOUCH
IMMOBILER

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

FREE COMPTA SARL
 AV.CADI AYAD & MAGNOLIAS
 IMMB.ABA SOFIANE 3° ETAGE

 N°17 ، 90020، TANGER
MAROC

 BOUCHLOUCH IMMOBILER
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 

 Angle Avenue Cadi Ayad et

 Rue Magnolias  Immeuble
  AbaSoufiane 3ème Etage N°17

- 90000 Tanger Maroc
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
19(7(5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   94
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.BOUCHLOUCH IMMOBILER
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

.Promotion Immobilière
 : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 Angle Avenue Cadi Ayad et
 Rue Magnolias  Immeuble
 AbaSoufiane 3ème Etage N°17  -

.90000 Tanger Maroc
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 BOUCHLOUCH بلي د 
حصة بق دة   ABDELLATIF :  199

1.999 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
 BOUCHLOUCH بلي د 
 Branes 2 عنوبنه)ب)   ABDELLATIF
 Lots El Yasmine Av Mohamed
 Ben Hammou N°26 90000

.Tanger Maroc
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
 BOUCHLOUCH بلي د 
 Branes 2 عنوبنه)ب)   ABDELLATIF
 Lots El Yasmine Av Mohamed
 Ben Hammou N°26 90000

Tanger Maroc

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6481.

721I

FIDUCIAIRE CHEMS

YAMAI E-LEARNING PRIVE

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

 YAMAI E-LEARNING PRIVE

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي )7 شالع 

ببن سينا شقة لقم 14 بكدبل 

بلرااط - 19199 بلرااط بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

14776(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   27

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 YAMAI : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.E-LEARNING PRIVE

مركز   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلتدليب وبلتعل م عن بعد.

)7 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

ببن سينا شقة لقم 14 بكدبل بلرااط 

- 19199 بلرااط بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلعدربني  بلحاف ض  عبد  بلي د 

 199 حصة بق دة   299   : بالملي�صي 

ملهم للحصة .

  : بليزيدي   بلي د موالي حف ظ 

299 حصة بق دة 199 ملهم للحصة 

بلي د عبد بملنعم بمل دوني :  299 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د محدد بحدام :  299 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 299   : بيدا�صي  عبد هللا  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلعدربني  بلحاف ض  عبد  بلي د 

بالملي�صي عنوبنه)ب) بلواليات بملتحدة 

96927 بربمفولم بلواليات  بالمريك ة 

بملتحدة بالمريك ة.

بليزيدي   حف ظ  موالي  بلي د 

 6 بلشقة  بلنع م  بقامة  عنوبنه)ب) 

بلعدالة ج حي ببن لشد تدالة 12999 

تدالة بملغرب.

بمل دوني  بملنعم  عبد  بلي د 

بلربشدية  بوفوس  مركز  عنوبنه)ب) 

52916  بلربشدية بملغرب.

عنوبنه)ب)  بحدام  محدد  بلي د 

 96927 بالمريك ة  بملتحدة  بلواليات 

وبشنطن بلواليات بملتحدة بالمريك ة.

بلي د عبد هللا بيدا�صي عنوبنه)ب) 

 96927 بالمريك ة  بملتحدة  بلواليات 

بربمفولم بلواليات بملتحدة بالمريك ة.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلعدربني  بلحاف ض  عبد  بلي د 

بالملي�صي عنوبنه)ب) بلواليات بملتحدة 

96927 بربمفولم بلواليات  بالمريك ة 

بملتحدة بالمريك ة

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   24 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 198757.

722I
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2AIN GROUPE COMPTA

 LE CHATEAU DES
PETITS GENIES CRECHE-

MATERNELLE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 LE CHATEAU DES PETITS

 GENIES CRECHE-MATERNELLE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي ف ال حي 

بلل دون تجزئة ح اة لقم ) - 23999 
بني مالل بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
19797

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   19
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 LE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 
 CHATEAU DES PETITS GENIES

.CRECHE-MATERNELLE
غرض بلشركة بإيجاز : حضانة.

ف ال حي   : عنوبن بملقر بالجتداعي 
بلل دون تجزئة ح اة لقم ) - 23999 

بني مالل بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : بلي دة سهام بلشافعي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي دة سهام بلشافعي عنوبنه)ب) 

  26 بلرقم   2 بلزنقة  بالمبلسة  حي 

23999 بني مالل بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي دة سهام بلشافعي عنوبنه)ب) 

  26 بلرقم   2 بلزنقة  بالمبلسة  حي 

23999 بني مالل بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة ببني مالل  بتاليخ )1 نون 9 

2929 تحت لقم 896.

724I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

LAMKA BEAUTY
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN (

 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC

LAMKA BEAUTY شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي طابق 

بليفلي لقم )2 شالع حافض 

بربه م بملدينة بلجديدة فاس  - 

39999 فاس  بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64857

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   11

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.LAMKA BEAUTY

مؤسية   : غرض بلشركة بإيجاز 

لتصف ف بلشعر وعالجات بلتجد ل.

طابق   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بليفلي لقم )2 شالع حافض بربه م 
بملدينة بلجديدة فاس  - 39999 فاس  

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي دة كوتر يوسفي  :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي دة مل اء يوسفي :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  يوسفي   كوتر  بلي دة 
فاس   بليباق  طريق  شالع   43 ف ال 

39999  فاس  بملغرب.
عنوبنه)ب)  يوسفي  مل اء  بلي دة 
بملدينة  بربه م  حافض  شالع   2(
بلجديدة فاس 39999  فاس  بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  يوسفي   كوتر  بلي دة 
فاس   بليباق  طريق  شالع   43 ف ال 

39999  فاس  بملغرب
عنوبنه)ب)  يوسفي  مل اء  بلي دة 
بملدينة  بربه م  حافض  شالع   2(
بلجديدة فاس 39999  فاس  بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3117.
728I

 centre de developpment profesionnel des

competences

BADIA FISH
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
BADIA FISH شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 
بمليي9ة بلخضربء بلشطر بلثالث لقم 
C 414   بلشقة 1 بملر�صى بلع ون - 

79999 بلع ون بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
3386(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   13
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 BADIA : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.FISH
تجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالسداك بالجدلة.
تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلشطر بلثالث لقم  بمليي9ة بلخضربء 
 - بملر�صى بلع ون   1 بلشقة     C  414

79999 بلع ون بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د حد د بدسع  :  1.999 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د حد د بدسع  عنوبنه)ب) زنقة 
 79999 26 بمليي9ة بكامير   828 لقم 

بلع ون بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د حد د بدسع  عنوبنه)ب) زنقة 
 79999 بمليي9ة بكامير   26 لقم   828

بلع ون بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2753/2929.

739I
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ARKOS

RYSAL IMMOBILIER
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

ARKOS
 COMPLEXE ERAC BD MED 6
 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،
CASABLANCA MAROC

RYSAL IMMOBILIER شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي )5، شالع 
بلزلقطوني إقامة بلزهول بلطابق 

بلتاسع شقة لقم 26 بلدبل بلب ضاء - 
29259 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
268745

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2912 أكتوار   22
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 RYSAL : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.IMMOBILIER
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER
عنوبن بملقر بالجتداعي : )5، شالع 
بلطابق  بلزهول  إقامة  بلزلقطوني 
بلتاسع شقة لقم 26 بلدبل بلب ضاء - 

29259 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
حصة   69   : بلي د لشام عاللي 

بق دة 199 ملهم للحصة .
29 حصة    : بلي د يوسف عاللي 

بق دة 199 ملهم للحصة .
 29   : لفقي   بليعدية  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  عاللي  لشام  بلي د 
 RESIDENCE ALMOLKO LILLAH
 ESC B APPT 24 RUE BRAHIM
 NAKHAI MAARIF CASA 29339

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
عنوبنه)ب)  عاللي  يوسف  بلي د 
 RUE BRAHIM NAKHAI ETG  22
 4 APPT 21 MAARIF CASA 29339

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
بلي دة بليعدية لفقي  عنوبنه)ب) 
 RES RAPHAEL ETG 91 APT 95
 QU FAMILLE FRANCAISE CASA

29349 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  عاللي  يوسف  بلي د 
 RUE BRAHIM NAKHAI ETG  22
 4 APPT 21 MAARIF CASA 29339

بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 25 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2912 تحت لقم -.

731I

JURISMAG SARL

DIMALIMOUNA SARL
إعالن متعدم بلقربلبت

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

DIMALIMOUNA SARL «شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: عند 
شركة أنجل ك 323، شالع موالي 
بسداع ل - 29999 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.37174(

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 29 أكتوار 2929 تم بتخاذ 

بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 
بلفاضل  بلي د  وفاة  معاينة  مايلي: 
بالدبل  بلشريك و بمليي9،   ، بليقاط 
بلب ضاء  بتاليخ 94/94/2929 ، على 
بقاء  ألملته بلي دة شامية بليقاط 
لضا  بلي د  بلشرع ين  وأوالمه   ،
بليقاط  هشام  وبلي د  بليقاط 

وبلي د حدزة بليقاط 
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
لرأسدال  بلجديد  بلتوزيع   بعتدام 

بلشركة
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
تع ين بلي د لضا بليقاط ، كديي9 

جديد للشركة ، لفت9ة غي9 محدومة
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

تح ين بلنظام بألسا�صي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 
لرأسدال  بلجديد  بلتوزيع   بعتدام 

بلشركة
على  ينص  بلذي   :41 لقم  بند 
بلي د لضا بليقاط  إضافة   مايلي: 
لفت9ة غي9   ، كديي9 جديد للشركة   ،

محدومة
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754313.
732I

CABINET EL HAMMOUTI

MAJI PESCA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

CABINET EL HAMMOUTI
شالع بلخرطوم لقم 51 بلناظول ، 

62999، بلناظول بملغرب
MAJI PESCA شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي 

بلثانوية بلجديدة بني أنصال - 62999 
بلناظول بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1(681

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 ف 9بير   93

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 MAJI  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.PESCA

ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلص د  منتجات  تعبئة  و  وتجد د 

بلبحري.

بألسداك  تصدير  و  بستي9بم 

بلطرية  بلر ويات  و  وبلقشريات 

وبملجددة..

حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلثانوية بلجديدة بني أنصال - 62999 

بلناظول بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : مج د  بلبعوي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  مج د  بلبعوي  بلي د 

حي بوقانة بني أنصال 62999 بلناظول 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  مج د  بلبعوي  بلي د 

حي بوقانة بني أنصال 62999 بلناظول 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 13 ف 9بير 

2929 تحت لقم 211.

733I
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Afric Auto

AFRIC AUTO   
  في طول بلتصف ة 

شركة بملياهدة
قفل بلتصف ة

AFRIC AUTO
شركة مجهولة بإلسم )في طول 

بلتصف ة)
لأسدالها بالجتداعي 899.999.)1 

ملهم
بملقربإلجتداعي: 5 شالع  عبد 

بللط ف بن قدول بلطابق بلرببع – 
بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي بالدبل بلب ضاء 
24327

بلتعريف بلجبائي 292)194
قفل بلتصف ة  

 16 بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بلعام  بلجدع  قرل   291( مجن 9 
   AFRIC AUTO     بالستثنائي لشركة

بدكان مقرها ببال جتداعي ما يلي:
• بملصامقة على حيابات بملصفي 
تصف ة  قفل  على  بملصامقة   •

بلشركة، 
• بملوبفقة على إنهاء مهدة بملصفي: 
ب  بلياكن  وكريم  لش د  بلي د 
بلدبل  بولكون  بألق�صى  إقامة   1(

بلب ضاء.
وقد تم بإليدبع بلقانوني باملحكدة 
 1( بتاليخ  بالدبلبلب ضاء  بلتجالية 

ف 9بير 2929 تحت لقم 731537
734I

CABINET BEN MOKHTAR

CICOLAB
إعالن متعدم بلقربلبت

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

CICOLAB «شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 36 شالع 
يوسف ببن تاشفين - 9999) طنجة 

بملغرب.
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.22965

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 23 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

إلى  للشركة  بلرئي�صي  بملقر  تحويل 

طريق بلرااط   178 طنجة بلبدلويين 

كم) - جزناية

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تجديد مدة تي ي9 بلي د محدد ببن 

بشي9 و بلي د محدد بلبعي ملدة غي9 

محدمة

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

بعتدام قانون أسا�صي جديد 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
بلقانون  من   4 بلفصل  تغ ي9  تم 

بألسا�صي

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   94 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم )23528.

735I

SAGASUD

SOCIETE MISTER PESCADO
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

SAGASUD

شالع بالمي9 موالي عبد هللا لقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، بلع ون

LAAYOUNE بملغرب

 SOCIETE MISTER PESCADO

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي مشروع 

مدينة بلوفاق بلوك ب لقم 1677 - 

79999 بلع ون بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

33773

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   93

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SOCIETE MISTER PESCADO

نشاط   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بليدك  وتجالة  ب ع  بلبحري  بلص د 

بلنقل  نشاط  وبلتقي ط  بالجدلة 

بلطرقي تجالة قطع بلغ ال تجالة عامة 

تجالي  نشاط  كل  وتصدير  بستي9بم 

صناعي مالحي  دماتي.

مشروع   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 -  1677 ب لقم  بلوك  بلوفاق  مدينة 

79999 بلع ون بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : عبام  بوشع ب  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  عبام  بوشع ب  بلي د 

 89999 حي بملحددي  ب19  ف ال لقم 

بكامير بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  عبام  بوشع ب  بلي د 

 89999 حي بملحددي  ب19  ف ال لقم 

بكامير بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   11 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2794.

736I

Medall-Project

EDUCA PATTE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

Medall-Project
252 شالع إبن بله ثم بملنطقة 
بلصناع ة تاس ال إنزكان أكامير 

بلكبي9 - 86359 بملغرب
EDUCA PATTE  شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي   252 
شالع إبن بله ثم بملنطقة بلصناع ة 
تاس ال إنزكان أكامير بلكبي9 - 86359 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
21971

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   97
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. EDUCA PATTE
ترا ة،   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
لعاية،  تغذية،  تدليب،  حربسة، 
بألل فة  للح وبنات  وتجالي  نقل 

وبلخدمات ذبت بلصلة.
 252    : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
شالع إبن بله ثم بملنطقة بلصناع ة 
تاس ال إنزكان أكامير بلكبي9 - 86359  

بملغرب
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

19.999.999 ملهم، مقيم كالتالي:
 HEIMLICH JESSY بلي د 

 ROBERT JEAN-CLAUDE
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:  1.999 حصة بق دة 199 ملهم 
للحصة .

 1999 حصة.………….. بملجدوع
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
 HEIMLICH JESSY بلي د 
  ROBERT JEAN-CLAUDE
 LOT MOULIM SAINT 8 (عنوبنه)ب
BERNARD 13210 SAINT-REMY-

 DE-PROVINCE FRANCE  83000
. TOULON FRANCE

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وموبطن ميي9ي بلشركة:

 HEIMLICH JESSY بلي د 
  ROBERT JEAN-CLAUDE
 LOT MOULIM SAINT 8 (عنوبنه)ب
BERNARD 13210 SAINT-REMY-

 DE-PROVINCE FRANCE  83000
 TOULON FRANCE

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 9   19 بتاليخ  بالبتدبئ ة بانزكان  

2929 تحت لقم 1475.
738I

SAGASUD

C.F.A.T
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

SAGASUD
شالع بالمي9 موالي عبد هللا لقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، بلع ون

LAAYOUNE بملغرب
C.F.A.T شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 
بلربحة لقم 9)5 - 79999 بلع ون 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
33785

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.C.F.A.T

مركز   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

النشاء بلدولبت بلتكوين ة وبلتوبصل 

تكوين ة  ومولبت  ملوس  تنظ م 

بستي9بم  عامة  تجالة  وتوبصل ة 

وتصدير كل نشاط تكويني  دماتي.

تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلع ون   79999  -  5(9 لقم  بلربحة 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د ممبه عناي :  1.999 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  عناي  ممبه  بلي د 

 79999   21 حي بملطال بلوك ب لقم 

بلع ون بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  عناي  ممبه  بلي د 

 79999  21 حي بملطال بلوك ب لقم 

بلع ون بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   11 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2796.

73(I

SAGASUD

TALbsoc
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
توس ع نشاط بلشركة 

SAGASUD

شالع بالمي9 موالي عبد هللا لقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، بلع ون

LAAYOUNE بملغرب

TALbsoc شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بالجتداعي لقم 565 
حي بلقدس تجزئة بلوفاق بلوك م - 

79999 بلع ون بملغرب.
توس ع نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.15871

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تدت   2929 نون 9   92 في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتال ة  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :
س احي  نشاط  مبت  شركة 
بلي اح ة  بلنقط  وبستغالل  بنشاء 
ثقاف ة  بنشطة  بقامة  وبلرياضات 

لياض ة وس اح ة نقل بلبضائع.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   13 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2737.

749I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

SWEDAX IMMOBILIER
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
SWEDAX IMMOBILIER شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 6) شالع 
بنفا بلطابق ) شقة 1) بقامة لا ع 

بنفا - 99999 بلب ضاء بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.457481

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 شتن 9   39 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
تفويت بلي د )ة) ولوم بلخدي�صي 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   259
259 حصة لفائدة  بلي د )ة) جدال 

بلخدي�صي بتاليخ 39 شتن 9 2929.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 13 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 575)74.

741I

موثق

 L F H  IMMOBILIER SARL
 أش بيدوا ليي ش.م.م  

ْ
شركة «ْل ف

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

موثق

448 شالع محدد بلخامس وزنقة 

الون بقامة صوف ا بلثان ة بلطابق 

بلرببع لقم 11 بلب ضاء ، 29399، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

 L F H  IMMOBILIER SARL» 

 أش بيدوا ليي ش.م.م  
ْ

شركة «ْل ف

« شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلدبل 

بلب ضاء,فضاء إم ل زوال,بملحل لقم 

6,شالع إم ل زوال,بلطابق بألل�صي - 

29959 بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

478383

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   23

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

  L F H»  : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

 
ْ

ف «ْل  شركة   IMMOBILIER SARL

أش بيدوا ليي ش.م.م  «.

بالنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعقالي بلوساطة بلعقالية.

بلدبل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

إم ل زوال,بملحل لقم  بلب ضاء,فضاء 

 - إم ل زوال,بلطابق بألل�صي  6,شالع 

29959 بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
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بلشركة:   لأسدال  مبلغ 
100.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د ف صل بوكال :  349 حصة 
بق دة 199 ملهم للحصة .

 339   : بوكال  بلحيين  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

339 حصة    : بلي د هشام بوكال 
بق دة 199 ملهم للحصة .

 34.999  : بوكال  ف صل  بلي د   
بق دة 199 ملهم.

 33.999  : بوكال  بلحيين  بلي د 
بق دة 199 ملهم.

 33.999  : بوكال  هشام  بلي د 
بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)   بوكال  ف صل  بلي د 
بوا ني   (3699 نولماندي  شالع   7

فرنيا 3699) بوا ني فرنيا.
عنوبنه)ب)   بوكال  بلحيين  بلي د 
بوا ني   (3699 نولماندي  شالع   7

فرنيا 3699) بوا ني فرنيا.
عنوبنه)ب)   بوكال  هشام  بلي د 
بوا ني   (3699 نولماندي  شالع   7

فرنيا 3699) بوا ني فرنيا.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)   بوكال  ف صل  بلي د 
بوا ني   (3699 نولماندي  شالع   7

فرنيا 3699) بوا ني فرنيا
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 93 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم )75247.
742I

بئتدان ة ميي ون كونياي

MCI TEXTILES
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

بئتدان ة ميي ون كونياي
)4، زنقة لوليي لوز، عين بليبع ، 

9)295، بلدبل بلب ضاء بملغرب
MCI TEXTILES شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي مجدوعة 
بلتقدم، مجدوعة سكن ة 17-2، 

بلطابق 2، بل 9نو�صي - 29259 بلجال 
بلب ضاء بملفرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
47(2(5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   29
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 MCI  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.TEXTILES
صنع   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملالبس من بلني ج
- بالستي9بم و بلتصدير.

عنوبن بملقر بالجتداعي : مجدوعة 
 ،2-17 سكن ة  مجدوعة  بلتقدم، 
بلطابق 2، بل 9نو�صي - 29259 بلجال 

بلب ضاء بملفرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د محدد شكي9  :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي دة  ديجة بمليعومي :  599 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  شكي9   محدد  بلي د 
إقامة بمليتقبل  ج ه 17، عدالة )12 
لقم 19 س دي معروف 29259 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
بمليعومي  بلي دة  ديجة 
 ،17 عنوبنه)ب) إقامة بمليتقبل  ج ه 
س دي معروف   19 لقم   12( عدالة 

29259 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  شكي9   محدد  بلي د 
إقامة بمليتقبل  ج ه 17، عدالة )12 
لقم 19 س دي معروف 29259 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

بمليعومي  بلي دة  ديجة 
 ،17 عنوبنه)ب) إقامة بمليتقبل  ج ه 
س دي معروف   19 لقم   12( عدالة 

29259 بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 19 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753523.

743I

FLASH ECONOMIE

FLUXURY
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

FLUXURY شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلدوم أ 
بلشقة 2 عدالة 6 تجزئة أسداء - 

23999 بني مالل بملغرب 
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
19621

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   1(
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.FLUXURY
تأجي9   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

س البت بدون سائق.
بلدوم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 - تجزئة أسداء   6 عدالة   2 أ بلشقة 

23999 بني مالل بملغرب .
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د فؤبيد سعد :  1.999 حصة 
بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)   سعد  فؤبيد  بلي د 
بسداء   تجزئة   6 عدالة   2 شقة 

23999 بني مالل بملغرب .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)   سعد  فؤبيد  بلي د 
بسداء   تجزئة   6 عدالة   2 شقة 

23999 بني مالل بملغرب 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة ببني مالل  بتاليخ 92 نون 9 

2929 تحت لقم 749.
744I

FACE FIDUCIAIRE

SOFT LOUNGE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

FACE FIDUCIAIRE
)29 شالع مصطفى بملعني بلطابق 

بلثالث لقم 6 ، 29139، بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

SOFT LOUNGE شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 291 شالع 
مصطفي بملعاني ط 2 ش ) مرس 
بليلطان  - 29139 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.469695

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
بملؤلخ في 28 شتن 9 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
ط  بملعاني  مصطفي  شالع   291«
 29139  - بليلطان   مرس   ( ش   2
بلدبلبلب ضاء بملغرب» إلى «5 ب زنقة 
لقم  بالل�صي  بلطابق  بلعرفان  باب 
 29999  - حي لسين بلدبلبلب ضاء   2

بلدبلبلب ضاء  بملغرب».
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باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 7)7593.

745I

فن د بليعدية

 J&S  ج&س بالست مروك

PLAST MAROC
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

حل شركة

فن د بليعدية

197زنقة م دوزة حي بلربحة 

بوس جول ، 29299، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

 J&S PLAST  ج&س بالست مروك

MAROC شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 

طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بقامة 

بلفتح 217 شالع ببربه م بلرومبني 

مددم بلطابق بالول بلرقم 3 - 

29239 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.38871(

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل   2929 شتن 9   21 في  بملؤلخ 

ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 

ذبت بلشريك بلوح د ج&س بالست 

مبلغ    J&S PLAST MAROC  مروك

وعنوبن  ملهم   19.999 لأسدالها 

 217 بلفتح  بقامة  بإلجتداعي  مقرها 

شالع ببربه م بلرومبني مددم بلطابق 

بالول بلرقم 3 - 29239 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب نت جة ل : - صعواة بالستدربل 

في بملنافية بلقوية للقطاع.

-جائحة كولونا..

بقامة  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

بلرومبني  ببربه م  شالع   217 بلفتح 

مددم بلطابق بالول بلرقم 3 - 29239 

بلدبل بلب ضاء بملغرب. 

و عين:

بلجعباق  محدد   بلي د)ة) 

بليعوم و عنوبنه)ب) س دي بلبهرولي 

بلض بلبقالي لقم 752 3929) تطوبن 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 95 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753927.

746I

CABINET BEN MOKHTAR

MIRAGE HILL CLUB
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وفاة شريك

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

MIRAGE HILL CLUB  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي ساحة 

مغالة هي9قل فندق بملي9بج - 9999) 

طنجة بملغرب.

وفاة شريك
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.66373

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

2929 تم بإلعالم  95 نون 9  بملؤلخ في 

بوفاة بلشريك أحدد شقول و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا بلولثة  على  حصصه 

 2929 نون 9   92 في  بملؤلخ  بإللبثة 

بالشكل بألتي :

  ، شقول   بملهدي  بلي د)ة) 

29.999 حصة .

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   13 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235691.

747I

LE PREMIER CONSEIL

STEAK GRILL HOUSE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
STEAK GRILL HOUSE شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي سكن 
بلنخ ل بلعدالة 11 بلدكان لقم 

1 بلطابق بالل�صي مربكش 49999 
مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
197745

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   19
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STEAK : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.GRILL HOUSE
وجبات   -  : غرض بلشركة بإيجاز 

سريعة - وجبة  ف فة )ميتأجرة)
- بلجزبلة: بألبقال وبألغنام وبلدجاج
للحوم  بالتقي ط  تاجر   -

وبلخضروبت غي9 بملعبأة.
سكن   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 1 لقم  بلدكان   11 بلعدالة  بلنخ ل 
 49999 مربكش  بالل�صي  بلطابق 

مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي دة  ديجة بلعيري :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلعيري  بلي دة  ديجة 

تجزئة  بمرشيش  م  ح  عنوبنه)ب) 

مربكش   49999  144 لقم  بلكتب ة 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلعيري  بلي دة  ديجة 

تجزئة  بمرشيش  م  ح  عنوبنه)ب) 

مربكش   49999  144 لقم  بلكتب ة 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   92 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 116773.

748I

FLASH ECONOMIE

OTHUA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

OTHUA

شركة ذبت ميؤول ة محدومة، 

لأسدالها 199.999 ملهم

بملقر بلرئيس: 23، شالع ببن تاشفين 

- بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجـالي عدم -215523  

بلتعريف بلضريبي عدم 5741)491

بلتعريف بملوحد للدقاولة 

9999(724999991(

تفويت حصص بلشركة

بلجدع  محضر  بدوجب  أوال: 

بلعام بإلستثنائي بملؤلخ في 92 شتن 9 

2929، قرل بلشركاء في شركة «أوث ا» 

ما يلي:

 75 تفويت  على  بملصامقة   - أ 

بلتي  بلشركة  حصص  من  حصة 

فريتش  س دليك  بلي د  يدلكها 

لفائدة بلي د كلوم مو باغو.

بألسا�صي  بلنظام  تح ين    - ب 

للشركة.



17199 الجريدة الرسميةعدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929) 

تم بإليدبع بلقانونـي بكتابـة  ثان ا: 
بلضبط لدى بملحكدة بلتجالية بالدبل 
بلب ضاء بتاليخ 12 نون 9 2929 تحت 

عدم )75385.
للخالصة وبلتذكي9

ه ئة بلتي ي9

74(I

CABINET BEN MOKHTAR

UHY-BENMOKHTAR
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

UHY-BENMOKHTAR  شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 15 زنقة 
بإلمام بألص لي إقامة بلتكافل 
بلطابق بألول - 9929) طنجة 

بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.1214(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 92 نون 9 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
إقامة  بألص لي  بإلمام  زنقة   15«
 (9929  - بألول  بلطابق  بلتكافل 
بألعدال  «مركز  إلى  بملغرب»  طنجة 
بلبنفسج  زنقة   49 أفريكا،  نوفا 
بلجبل   21 بلطابق بألول بملكتب لقم 

بلكبي9     - 9999) طنجة  بملغرب».
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   11 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 9)2354.
759I

LE PREMIER CONSEIL

IMO BATIMENT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
IMO BATIMENT شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 6 
طريق ضاية عوب بلطابق بلرببع 
بلشقة لقم 16 بكدبل بلرااط - 

19999 بلرااط بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.13(953

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
بملؤلخ في 21 يول وز 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
بلطابق  عوب  ضاية  طريق   6 «لقم 
بلرببع بلشقة لقم 16 بكدبل بلرااط - 
19999 بلرااط بملغرب» إلى «لقم 484 
بلحي بلصناعي س دي   1 بملكتب لقم 

غانم  - 49999 مربكش  بملغرب».
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 9   24 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 197986.
751I

CABINET BEN MOKHTAR

THE AFRICAN SUNSET
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وفاة شريك

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

THE AFRICAN SUNSET  شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي ساحة 
مغالة هي9قل فندق بملي9بج - 9999) 

طنجة بملغرب.
وفاة شريك

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.616(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
2929 تم بإلعالم  95 نون 9  بملؤلخ في 
بوفاة بلشريك أحدد شقول و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا بلولثة  على  حصصه 

 2929 نون 9   92 في  بملؤلخ  بإللبثة 
بالشكل بألتي :

  ، شقول   بملهدي  بلي د)ة) 
59.999 حصة .

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   13 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235692.

752I

MOORISH

KMH TRANSPORT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

MOORISH
)3 شالع لال ياقوت بلطابق 5 شقة م 

، 29989، بلدبل بلب ضاء بملغرب
KMH TRANSPORT  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 419 شالع 
بلزلقطوني إقامة حامد بلشقة 1 - 

29949 بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

478(33
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   96
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 KMH  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

. TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلشاحنات.
 419  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
شالع بلزلقطوني إقامة حامد بلشقة 

1 - 29949 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د محدد بملن عي :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د حد د بملن عي :  599 حصة 
بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بملن عي  محدد  بلي د 
طابق   8 لقم  بلجد ل  بملنظر  تجزئة 
بلب ضاء  بلدبل   29999 بملحددية   3

بملغرب.
عنوبنه)ب)  بملن عي  حد د  بلي د 
 263 عدالة   32 بألمان م س  إقامة  
بلب ضاء  بلدبل  بليبع  عين   15 لقم 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بملن عي  محدد  بلي د 
طابق   8 لقم  بلجد ل  بملنظر  تجزئة 
بلب ضاء  بلدبل   29999 بملحددية   3

بملغرب
عنوبنه)ب)  بملن عي  حد د  بلي د 
 263 عدالة   32 بألمان م س  إقامة  
بلب ضاء  بلدبل  بليبع  عين   15 لقم 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 9( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754511.

753I

CABINET BEN MOKHTAR

 EURO-NORTH AFRICAN
MANAGEMENT

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وفاة شريك

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC
 EURO-NORTH AFRICAN

MANAGEMENT  شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 48 زنقة 
منصول بلذهبي - 9999) طنجة 

بملغرب.
وفاة شريك

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.2672(
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بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

2929 تم بإلعالم  95 نون 9  بملؤلخ في 

بوفاة بلشريك أحدد شقول و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا بلولثة  على  حصصه 

 2929 نون 9   92 في  بملؤلخ  بإللبثة 

بالشكل بألتي :

  ، شقول   بملهدي  بلي د)ة) 

19.999 حصة .

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   13 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235693.

754I

STE FIDUCONFIANCE

AVEGEC
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux Nada, Appt

 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

AVEGEC  شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 59 

، شالع بلحين II لقم 51، بملدينة 

بلجديدة فاس - 39999 فاس 

بملغرب .

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

59927 فاس.

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

 2929 أكتوار   28 في  بملؤلخ 

بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع  تم 

من  أي  ملهم»   599.999» قدله 

»1.999.999 ملهم» إلى «1.599.999 

مقاصة  إجربء    : طريق  عن  ملهم» 

مع ميون بلشركة بملحدمة بملقدبل و 

بمليتحقة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   13 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3198/2929.

755I

LE PREMIER CONSEIL

IMO BATIMENT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
IMO BATIMENT شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 484 
بملكتب لقم 1 بلحي بلصناعي س دي 

غانم مربكش 49999 مربكش 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
197955

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 يول وز   21
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 IMO  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.BATIMENT
غرض بلشركة بإيجاز : -أعدال أو 

إنشاءبت متنوعة )مقاول).
عنوبن بملقر بالجتداعي : لقم 484 
بلحي بلصناعي س دي   1 بملكتب لقم 
غانم مربكش 49999 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : ))  سنة .
 599.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 5.999   : بلي د عدر بموبحدين  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د عدر بموبحدين  عنوبنه)ب) 

مربكش   49999 موبل بميكر بسني  

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د عدر بموبحدين  عنوبنه)ب) 

مربكش   49999 موبل بميكر بسني  

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

98 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 116136.

756I

MANAGEMENTD3 SARL

IMMOBOUK
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

IMMOBOUK شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 183، 

شالع ولي بلعهد، لقم 13، مركز نريا - 

9999) طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19(573

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   15

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.IMMOBOUK

غرض بلشركة بإيجاز : - 

بإلنعاش بلعقالي؛

وبلتصدير،  بالستي9بم   -

شربء وا ع جد ع موبم بلبناء؛

بلتجزئة،  عدل ات  جد ع   -

وبمللك ات،  بأللب�صي  جد ع  شربء 

بلتجزئة  بلته ئة،  بعدل ات  بلق ام 

وبلبناء بملخصص لليكنى أو إلغربض 

بملرتبطة  بلعدل ات  جد ع  و  بلتجالة 

بإمبلة بألصول بلعقالية.

 ،183  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

مركز نريا   ،13 لقم  شالع ولي بلعهد، 

- 9999) طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بوكي9  محدد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د محدد بوكي9 عنوبنه)ب) حي 
 (9999  1 لقم   23 زنقة   ،1 بربنص 

طنجة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د محدد بوكي9 عنوبنه)ب) حي 
 (9999  1 لقم   23 زنقة   ،1 بربنص 

طنجة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   11 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6232.

757I

شركة محاسبة صايم

DREAM ANGAD SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

شركة محاسبة صايم

شالع بلدلفوفي عدالة بليعامة 

بلطابق بلثالث لقم 6 ، 69999، 

وجدة مغرب



17201 الجريدة الرسميةعدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929) 

 DREAM ANGAD SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي كلم 

7 طريق مغن ة)طريق بلحدوم 

بلجزبئرية بملغرا ة) - 69999 وجدة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

35(71

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   22

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.DREAM ANGAD SARL AU

-صناعة   : غرض بلشركة بإيجاز 
بلصالون بملغربي و أثاث بملنزل

-بالستي9بم وبلتصدير.

 7 كلم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

طريق مغن ة)طريق بلحدوم بلجزبئرية 

بملغرا ة) - 69999 وجدة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 399.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 3.999   : ط بي  حيناء  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د حيناء ط بي عنوبنه)ب) 92 

بستان    (3249 طريق لويس مالتو 

فرنيا.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  ط بي  حيناء  بلي دة 

  (3249 مالتو  لويس  طريق   92

بستان فرنيا.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   12 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2699.

758I

LE PREMIER CONSEIL

 KECH DEPOT
DISTRIBUTION

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
حل شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 KECH DEPOT DISTRIBUTION

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة)في 

طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلشقة 
لقم 1 بلطابق بالل�صي  بقامة  الد  

شالع يوسف ببن تاشفين - 49999 

مربكش بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.7(8((

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

2929 تقرل حل  14 شتن 9  بملؤلخ في 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

  KECH DEPOT DISTRIBUTION

ملهم   199.999 لأسدالها  مبلغ 

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلشقة لقم 

1 بلطابق بالل�صي  بقامة  الد  شالع 

يوسف ببن تاشفين - 49999 مربكش 

بملنافية  شدة   : ل  نت جة  بملغرب 

وتربجع بلعائدبت.

بلشقة  بلتصف ة ب  مقر  و حدم 
بقامة  الد   بلطابق بالل�صي    1 لقم 

 49999  - شالع يوسف ببن تاشفين 

مربكش بملغرب. 

و عين:

بلي د)ة) هند  شربمي و عنوبنه)ب) 

شقة   79 شالع فال ولد عدي9 عدالة 

بملغرب  بلرااط   19999 بكدبل   11

كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

27 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 116666.

75(I

MANAGEMENTD3 SARL

 HIDANITRANS

INTERNATIONAL
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

 HIDANITRANS

INTERNATIONAL شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي  183، 

شالع ولي بلعهد، لقم 13، مركز نريا  

- 9999) طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198493

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   94

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

متبوعة  بلشركة  تيد ة 

بدختصر  بإلقتضاء  عند 

 HIDANITRANS  : تيد تها 

.INTERNATIONAL

غرض بلشركة بإيجاز : - 

بلنقل بلدولي للبضائع

بالستي9بم وبلتصدير.  -

 ،183   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

مركز نريا    ،13 لقم  شالع ولي بلعهد، 

- 9999) طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بله دبني  بلي د طالق 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بله دبني  طالق  بلي د 

بنفي9س بلج كا 9)25 بلج كا بولواا.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بله دبني  طالق  بلي د 

بنفي9س بلج كا 9)25 بلج كا بولواا

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوار   92 بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

2929 تحت لقم 5134.

769I

aice compta

SNG LIVING
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

SNG LIVING شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 13زنقة 

أحدد بملجاتي بقامة جبال باللب 

بلطابق 1 لقم 8 حي بملعاليف  - 

29339 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

47(((5
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   94

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 SNG  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.LIVING

بلت9ويج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعقالي.
13زنقة   : بملقر بالجتداعي  عنوبن 

باللب  جبال  بقامة  بملجاتي  أحدد 
 - بملعاليف   حي   8 لقم   1 بلطابق 

29339 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلزبهد  بلي دة جد لة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلزبهد عنوبنه)ب)  بلي دة جد لة 

مليس  شالع  بمليتقبل  تجزئة   (2

بلدبلبلب ضاء   29229 بليالوي 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلغومالي  ناصي9ي  سعد  بلي د 
شالع مليس بليالوي   (2 عنوبنه)ب) 

تجرئة بملنال بنفا 29229 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب

بلزبهد عنوبنه)ب)  بلي دة جد لة 

مليس  شالع  بمليتقبل  تجزئة   (2

بلدبلبلب ضاء   29229 بليالوي 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754218.

761I

CABINET BEN MOKHTAR

 CABINET D›EXPERTISE
 COMPTABLE BEN

MOKHTAR
par abréviation CECBM 

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC
 CABINET D›EXPERTISE

 COMPTABLE BEN MOKHTAR
par abréviation CECBM شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 15 زنقة 

بإلمام بألص لي إقامة بلتكافل 
بلطابق بألول - 9929) طنجة 

بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.194485

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 92 نون 9 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
إقامة  بألص لي  بإلمام  زنقة   15«
 (9929  - بألول  بلطابق  بلتكافل 
بألعدال  «مركز  إلى  بملغرب»  طنجة 
بلبنفسج  زنقة   49 أفريكا،  نوفا 
بلجبل   22 بلطابق بألول بملكتب لقم 

بلكبي9 - 9999) طنجة  بملغرب».
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   11 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم )23548.
762I

nador conseil sarl au

NASSIKILI
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
NASSIKILI  شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حومة 
سوق بلعروي )4 شالع بلع ون  - 

62999 بلناضول بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
21935

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   19
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. NASSIKILI
بلنقل   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 
للبضائع  وبلدولي  بلوطني  بل 9ي 

لحياب بلغي9.
حومة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 - بلع ون   شالع   4( بلعروي  سوق 

62999 بلناضول بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : بلي د بلك لي بمبالك  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بلي د بلك لي بمبالك  
 PLACA LLIBERTAT N 7-2-3
 CALONGE    ***** BARCELONE

. ESPAGNE
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  لظوبن  بلك لي  بلي د 
حي بلقدس بلعروي  62999 بلناظول 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 17 نون 9 

2929 تحت لقم 3572.

763I

FIDUCIAIRE

AUSTEX

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

حل شركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

AUSTEX  شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 

طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي  49  بلوك 

أ زوبغة بلعل ا - 39999 فاس 

بملغرب.

حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.53547

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

2929 تقرل حل  26 شتن 9  بملؤلخ في 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

مبلغ     AUSTEX بلوح د  بلشريك 

وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 

49  بلوك أ زوبغة  مقرها بإلجتداعي  

بلعل ا - 39999 فاس بملغرب نت جة ل 

: بملنافية.

و حدم مقر بلتصف ة ب  49  بلوك 

أ زوبغة بلعل ا - 39999 فاس بملغرب. 

و عين:

و  زهري   سع د    بلي د)ة) 

بلوك أ زوبغة بلعل ا    49 عنوبنه)ب)  

)ة)  كدصفي  بملغرب  فاس   39999

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   93 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2929/)2)2.

764I
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FLASH ECONOMIE

PROXAM
شركة بملياهدة

توس ع نشاط بلشركة 

PROXAM

شركة مياهدة، لأسدالها 

6.999.999 ملهم

بملقر بلرئيس: بلطريق 111، كلم 

11.599، س دي بل 9نو�صي، 

بلدبلبلب ضاء 

بلسجل بلتجالي عدم 67).187 – 

بلتعريف بلضريبي عدم 49181766

بلتعريف بملوحد للدقاولة: 

9999896(9999987

تدديد هدف بلشركة

بلجدع  محضر  بدوجب  أوال: 

 16 بتاليخ  بملنعقد  بلعام بالستثنائي 

قرل مياهدو شركة   ،2929 أكتوار 

بلشركة  هدف  تدديد  «بروكيام» 

3 من بلنظام  واالتالي تعديل بلفصل 

على  أصبح  بلذي  للشركة  بألسا�صي 

بلشكل بلتالي:

بلفصل 3: هدف بلشركة:

تهدف بلشركة إلى ما يلي:

جد ع  وكربء  وتوزيع  بستي9بم   ·

أنوبع بملعدبت.

بلغ ال وبللوبزم  في قطع  بالتجال   ·

بالشاحنات  بملتعلقة  وبلتوببع 

وبلي البت بلنفع ة وبرالت بملتعلقة 

باألشغال بلعدوم ة وبلصناعة.

بالتجال في كافة أنوبع بلي البت   ·

بلجديدة منها وبمليتعدلة.

بالصناعة  بملتعلقة  بلتجهيزبت   ·

وبرالت بلخاصة بأولبش قطاع بلبناء 

وبألشغال بلعدوم ة.

· كربء كافة أنوبع بلعراات وبرل ات 

وبلتجهيزبت.

إصالح كافة برل ات بلصناع ة   ·

بلنفع ة  وبلي البت  وبلفالح ة 

وبلي البت بلي اح ة.

إنجاز عدل ات بإلصالح باملوبقع   ·

وبألولبش وكذب بنتدبب بمليتخدمين.

بملوبم  جد ع  وتصدير  بستي9بم   ·

وبلخدمات بملبينة أعاله.

· نقل بلبضائع.
· بقتناء وبستغالل أصل تجالي في 

إطال بلنشاط.
· مشالكة بلشركة بكافة بلوسائل 
وبلشركات  بملقاوالت  جد ع  في 
بملوجومة أو تلك بلتي سيتم إنشاؤها 
بهدف  ترتبط  أن  يدكن  وبلتي  الحقا 
بلشركة و صوصا عن طريق إنشاء 
تقديدات  ومنح  جديدة  شركات 
أو  وبالكتتاب  محاصة  وشركات 
حقوق  أو  بليندبت  شربء  إعامة 
 اصة بالشركة وبالندماج وبإلتحام 
أو  بلشركات  إطال  في  بلتشالط  أو 
بملجدوعات ذبت بلنفع بالقتصامي أو 

إيجال بلتي ي9.
ثان ا: واناء عل ه تم تعديل بلفصل 

3 «هدف بلشركة».
لدى  بلقانوني  بإليدبع  تم  ثالثا:  
بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكدة 
لقم  تحت   2929 نون 9   16 بتاليخ 

.75419(
للخالصة وبلتذكي9: 
بلرئيس بملدير بلعام 

765I

FIDUCIAIRE

VALLY
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
VALLY شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 
طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 12 
حي بلصناعي عين بلشقف - 39999 

فاس بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.58123

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 شتن 9   14 في  بملؤلخ 
ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 
مبلغ    VALLY ذبت بلشريك بلوح د 

وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 

حي   12 تجزئة  بإلجتداعي  مقرها 

 39999  - بلشقف  عين  بلصناعي 

فاس بملغرب نت جة ل : وفاة بلشريك.

و حدم مقر بلتصف ة ب تجزئة 12 

 39999  - حي بلصناعي عين بلشقف 

فاس بملغرب. 

و عين:

و  بلرش د  أسداء    بلي د)ة) 

ملعب  سينول  تجزئة   41 عنوبنه)ب) 

بلخ ل 39999 فاس بملغرب كدصفي 

)ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   93 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 39/2929)2.

766I

شركة ميتأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. ذبت بلشريك 

بلوح د

STE BALHEN SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

شركة ميتأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذبت بلشريك بلوح د

29 شالع بملتنبي بلطابق بالول بني 
مالل 29 شالع بملتنبي بلطتبق بالول 

بني مالل، 23999، بني مالل بملغرب

STE BALHEN SARL AU شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

بلحين بلثاني لقم385 بلطابق 

 BENI 23999 - بألل�صي ، بني مالل

MELLAL بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19791

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   26

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.BALHEN SARL AU

بإيجاز  بلشركة  غرض 

 MARCHAND OU  :

 INTERMEDIAIRE EFFECTUANT

.IMPORT ET EXPORT

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلطابق  لقم385  بلثاني  بلحين 

 BENI  23999  - بني مالل   ، بألل�صي 

MELLAL بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

100.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:

1.999 حصة    : بلي د علي بلهن  

بق دة 199 ملهم للحصة .

بق دة   1999  : بلي د علي بلهن    

199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

حي  عنوبنه)ب)  بلهن   علي  بلي د 

مالل  بني   2 لقم   4 بلوك  بالطلس 

23999 بني مالل بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

حي  عنوبنه)ب)  بلهن   علي  بلي د 

مالل  بني   2 لقم   4 بلوك  بالطلس 

23999 بني مالل بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة ببني مالل  بتاليخ )1 نون 9 

2929 تحت لقم 893.

767I
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شركة ميتأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. ذبت بلشريك 

بلوح د

STE C.T.NATURE SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

شركة ميتأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذبت بلشريك بلوح د

29 شالع بملتنبي بلطابق بالول بني 
مالل 29 شالع بملتنبي بلطتبق بالول 
بني مالل، 23999، بني مالل بملغرب

 STE C.T.NATURE SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 
بلحين بلثاني لقم385 بلطابق 

بألل�صي بني مالل  - 23999 بني مالل 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
196((

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.C.T.NATURE SARL AU
بإيجاز  بلشركة  غرض 
 MARCHAND OU  :
 INTERMEDIAIRE EFFECTUANT

. IMPORT ET EXPORT
شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلطابق  لقم385  بلثاني  بلحين 
بألل�صي بني مالل  - 23999 بني مالل 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

100.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عبد بملج د منالي :  1.999 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 بلي د عبد بملج د منالي : 1999 
بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وصفات وموبطن بلشركاء :

منالي  بملج د  عبد  بلي د 
عنوبنه)ب) بلحي بالمبلي شالع بلطائف 
بني مالل   23999 بني مالل   16 لقم 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
منالي  بملج د  عبد  بلي د 
عنوبنه)ب) بلحي بالمبلي شالع بلطائف 
بني مالل   23999 بني مالل   16 لقم 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة ببني مالل  بتاليخ )1 نون 9 

2929 تحت لقم 892.
76(I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE AWESOME BUILDING
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 STE AWESOME BUILDING

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي فاس 
شالع أبو شع ب بلدكالي إقامة لقم 6 
بملكتب لقم2 - 39999 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
64(27

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   27
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.AWESOME BUILDING
بلت9ويج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعقالي و بالعدال بملختلفة
فاس   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
شالع أبو شع ب بلدكالي إقامة لقم 6 
بملكتب لقم2 - 39999 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : كريم  وشاش  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  كريم  وشاش  بلي د 
 39999   5 لقم  شالع موالي لش د 

فاس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  كريم  وشاش  بلي د  
 39999   5 لقم  شالع موالي لش د 

فاس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3289.
779I

FLASH ECONOMIE

MANI SPORT
إعالن متعدم بلقربلبت

MANI SPORT » - S.A.R.L «
I - بدقت�صى عقد  تلقته  بألستاذة  
بالدبل  موثقة   بليقاط   أم نة  
 ،2929 أكتوار   29 بتاليخ  بلب ضاء،  
لش دة   بلي دة   من   كل  وهبت 
مكزبلي )359) حصة – بألنية  سناء  
بألنية   و    – حصة   (559( بنجلون 
على   حصة   (559( بنجلون  هدى  
برنية   شق قتهم   و  إلبنتها   بلتوبلي 
ل لى  بنجلون أي ما مجدوعه  )1459) 
 » في  شركة   يدتلكونها   بلتي   حصة، 

MANI SPORT » -  ش.ذ.م.م  شركة  

ذبت  ميؤول ة  محدومة،  لأسدالها 

مقرها   ملهم،     500.000,00

بالجتداعي  بالدبل بلب ضاء –154  – 

بليامس   بلطابق   بئ9بنزبلبن   شالع  

شقة 22 –  بملعاليف.   

عامي   بلغي9   قربل   بدقت�صى    -  II

صامق     ،2929 أكتوار   29 بتاليخ  

شركاء  بلشركة  بملذكولة، على  عقد 

هبة بلحصص بالجتداع ة،  و ع نت  

برنية  ل لى  بنجلون  ميي9ة  مشت9كة  
بنجلون   بلرحدان   عبد   بلي د   مع  

ملدة  غي9  محدمة  مع  تخويلها جد ع 

بلصالح ات لتدث ل بلشركة بملذكولة 

بملوبم   تعديل   وتم   بصفة منفرمة،  

بألسا�صي   بلنظام   من    15 و    7  -  6

للشركة  مع  تح ينه.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  تم   -  III

بلتجالية   بملحكدة   لدى  بلضبط  

 2929 نون 9   16 في  بلب ضاء   بالدبل 

تحت عدم 754113.
لالستخالص و بلنشر

بمليي9 بملشت9ك

771I

إئتدان ة بالية

2BSYSTEM
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

إئتدان ة بالية

 ل ل1 لقم148 بملحام د مربكش ، 

49169، مربكش بملغرب

2BSYSTEM شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي ليحانة 2 

عدالة ل ج 4 شقة 489 تجزئة حي 

م 9وكة مربكش - 49919 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19813(
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في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   98
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.2BSYSTEM
بلكهرااء  : بإيجاز  غرض بلشركة 

BT وبالتصاالتMTوبلشبكات
 أعدال مختلفة

بلتدبول بشكل عام
بإلستي9بم و بلتصدير 

بشكل  بملرتبطة  بلعدل ات  جد ع 
بألنشطة  من  مباشر  غي9  أو  مباشر 

بملذكولة أعاله.
ليحانة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
2 عدالة ل ج 4 شقة 489 تجزئة حي 
مربكش   49919  - مربكش  م 9وكة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
 199   : بلدين  عز  هالل  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 199  : بلدين  عز  هالل  بلي د   

بق دة 199 ملهم.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د هالل عز بلدين عنوبنه)ب) 
 ( شقة  م28  عدالة  بلنجد  إقامة 

مربكش 49919 مربكش بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د هالل عز بلدين عنوبنه)ب) 
 ( شقة  م28  عدالة  بلنجد  إقامة 

مربكش 49919 مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   12 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117214.

772I

LE PREMIER CONSEIL

UNIVERS CLEAN
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

توس ع نشاط بلشركة 

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
UNIVERS CLEAN شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بالجتداعي بلشقة 

لقم ) بلعدالة لقم 186 تجزئة ببن 
تاشفين أزلي  مربكش - 49999 

مربكش بملغرب.
توس ع نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.19857

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 شتن 9   17 في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتال ة  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :
بلتنظ ف  منتجات  إنتاج   -*

وبلنظافة
ميتحضربت  وتيويق  بنتاج   -*

بلتجد ل..
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   12 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 1)1171.
773I

مكتب بملحاسبة بطاكوم

STE TIFILICIS CAR
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

مكتب بملحاسبة بطاكوم
زنقة 63 لقم 3 تنجدبم ، 52699، 

تنجدبم بملغرب
STE TIFILICIS CAR شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي قصر 
ملعب - 52699 تنجدبم بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

14273

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   26
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.TIFILICIS CAR
كربء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلي البت.
قصر   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

ملعب - 52699 تنجدبم بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د بلرياحي باسو :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
599 حصة    : بلي دة  بو نامية 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  باسو  بلرياحي  بلي د 
 52259 زنقة بالمي9 موالي عبد هللا  

كلد دة بملغرب.
 8( بلي دة  بو نامية عنوبنه)ب) 

حي بوكافر  45899 تنغي9 بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  باسو  بلرياحي  بلي د 
 52259 زنقة بالمي9 موالي عبد هللا  

كلد دة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالرش دية  بتاليخ 19 نون 9 

2929 تحت لقم 1959.
774I

LE PREMIER CONSEIL

ACTIF CLEAN
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

توس ع نشاط بلشركة 

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
ACTIF CLEAN شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بالجتداعي موبل  بزيكي 
زنقة ببن حزم لقم 553  - 49999 

مربكش بملغرب.
توس ع نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.77657

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 شتن 9   17 في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتال ة  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :
بلتنظ ف  منتجات  *إنتاج 

وبلنظافة
ميتحضربت  وتيويق  *إنتاج 

بلتجد ل
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   12 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2)1171.
776I

FIDUCIAIRE

VALLY
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
قفل بلتصف ة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
VALLY شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : بفاس 
تجزئة 12 حي بلصناعي عين بلشقف 

- 39999 فاس بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.58123

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 شتن 9   21 في  بملؤلخ 
ميؤول ة  ذبت  شركة   VALLY حل 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د مبلغ 
وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 
 12 تجزئة  بفاس  بإلجتداعي  مقرها 
 39999  - حي بلصناعي عين بلشقف 

فاس بملغرب نت جة لوفاة بلشريك.
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و عين:
و  بلرش د  أسداء    بلي د)ة) 
ملعب  سينول  تجزئة   41 عنوبنه)ب) 
بلخ ل 39999 فاس بملغرب كدصفي 

)ة) للشركة.
و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 
بفاس  وفي   2929 شتن 9   21 بتاليخ 
تجزئة 12 حي بلصناعي عين بلشقف 

- 39999 فاس بملغرب.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3298/2929.
777I

 م ديڨا م ديكال

ميديڨا ميديكال
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

م ديڨا م ديكال
تجزئة بلشرف 425 مربكش ، 

49139، مربكش بملغرب
م ديڨا م ديكال شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 
بلشرف 425 مربكش - 49139 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198413
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   95
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
بإلقتضاء بدختصر تيد تها : م ديڨا 

م ديكال.
ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بالستهالك ة  وبملوبم  بلطب ة  بملعدبت 
بلطب ة  بملعدبت  وتصدير  بستي9بم   -
بملعدبت  ب ع   - بالستهالك ة  وبملوبم 
وشبه  بلطب ة  بالستهالك ة  وبملوبم 
وإكييوبلبت  معدبت   - بلطب ة 

بلحداية من بإلشعاع.

تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 49139  - مربكش   425 بلشرف 

مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  لتنين  لضوبن  بلي د 
تجزئة عثدان بلرقم 15 تالڭة مربكش 

49139 مربكش بملغرب.
عنوبنه)ب)  كاشر  موليعد  بلي د 
بلوبزيس  بلالمتوني  ببربه م   29
بلدبلبلب ضاء   29419 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.
بلهدة  عالي  جد لة  بلي دة 
 15 بلرقم  عثدان  تجزئة  عنوبنه)ب) 
مربكش   49139 مربكش  تالڭة 

بملغرب.
عنوبنه)ب)  فومبلي  سعام  بلي د  
بلوبزيس  بلالمتوني  ببربه م   29
بلدبلبلب ضاء   29419 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  لتنين  لضوبن  بلي د 
تجزئة عثدان بلرقم 15 تالڭة مربكش 

49139 مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 
M11-20- لقم  تحت   2929 نون 9 

.218(568
778I

LE PREMIER CONSEIL

ACTIF CLEAN
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
ACTIF CLEAN شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل  بزيكي 

زنقة ببن حزم لقم 553 - 49999 

مربكش بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.77657

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 17 شتن 9 2929 تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 

لقم  حزم  ببن  زنقة  بزيكي  «موبل  

إلى  مربكش بملغرب»   49999  -  553

بلصناع ة  بملنطقة   1 لقم  «بملتجر 

بحرا ل موبل آيت ميعوم تامنصولت 

مربكش. - 49999 مربكش  بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   12 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2)1171.

77(I

AL WAKIL MANAGEMENT

STE BABA FACADE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

AL WAKIL MANAGEMENT

14 شالع موالي بسداع ل بقامة 

موالي بسداع ل بلطابق بلثاني لقم 

8 ، 9999)، طنجة بملغرب

STE BABA FACADE شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي 

مينانة ولمة أ تجزئة 124 - 9999) 

طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19(745

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   96

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.BABA FACADE

طالء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وتجديد بلوبجهات.

حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

مينانة ولمة أ تجزئة 124 - 9999) 

طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بابا  هللا  عبد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بابا  هللا  عبد  بلي د 
  188 لقم   12 زنقة   1 بالمليي ة 

29999 بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بابا  هللا  عبد  بلي د 
  188 لقم   12 زنقة   1 بالمليي ة 

29999 بلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235682.

781I

موثقة

الشركة العقاري ماندي
إعالن متعدم بلقربلبت

موثقة

بلدبل بلب ضاء، 18مكرل،  ملتقى 

زنقة بميت9مبم وزنقة بروكي ل  

إقامة سالة ‹›س» ، مرس بليلطان ، 

9)294، بلدبل بلب ضاء بملغرب

بلشركة بلعقالي ماندي  «شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

ذبت بلشريك بلوح د
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وعنوبن مقرها بالجتداعي: بلدبل 
بلب ضاء، 67-)6 ، شالع بلجيش 
بمللكي - - بلدبل بلب ضاء  بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.478373
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في )2 يون و 2918
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
تفويت  على  وبملصامقة  بلتأك د 

بلحصة بالجتداع ة
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
ألحد  بالجتداع ة  بلتيد ة  تغ ي9 
بلشركاء، «بلشركة بملغرا ة للتأمين –
بلوطن ة» ش.م إلى «بلشركة بملغرا ة 

للتأمين « ش.م
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
«بلشركة  إلى  بلشركة  تغ ي9 تيد ة  
ذبت  ش.م.م    » ماندي  بلعقالي 

بلشريك بلوح د
على  ينص  بلذي   :4 لقم  قربل 
مايلي: تغ ي9 بلشكل بلقانوني للشركة 
ذبت  شركة  إلـى  مدن ة  شركة  من 
بلشريك  ذبت  بملحدومة  بمليؤول ة 

بلوح د.
على  ينص  بلذي   :5 لقم  قربل 
مايلي: بلتأك د على حقوق بملياهدين 

وتوزيع بلحصص بالجتداع ة
على  ينص  بلذي   :6 لقم  قربل 
بلوح د  صالح ة بمليي9  بنتهاء  مايلي: 
 ، ش.م   » للتأمين  «بلشركة بملغرا ة 

مع منحه ببرءب على مهامه
على  ينص  بلذي   :7 لقم  قربل 
ذبت  للشركة  ميي9ين  تع ين  مايلي: 
بلشريك  ذبت  بملحدومة  بمليؤول ة 
محدومة:   غي9  ملدة  وذلك   ، بلوح د 
 ، *بلي د زهي9 محدد كريم بنيع د 
 ،17 أنفا،  بلب ضاء،  بالدبل  بلياكن 
لبطاقة  بلحامل  سي9ينكاس،  مدر 

  C1111(7 بلتعريف بلوطن ة لقم
بلياكن بالدبل   ، *بلي د سدي9 بعلي 
تجزئة  بمليي9ة بلخضربء،  بلب ضاء،  
لبطاقة  بلحامل    ،2 زنقة  ليزبلين، 

BE 26583Z بإلقامة لقم

قربل لقم 8: بلذي ينص على مايلي: 
بألساســي  بلقانون  ص ـاغة  إعــامة 
بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  للشركـة 

ذبت بلشريك بلوح د 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بألساســي  بلقانون  ص ـاغة  إعــامة 
بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  للشركـة 
ذبت بلشريك بلوح د  بدقت�صى عقد 

عرفي بتاليخ 96/2929/)2
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 93 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 752474.
783I

FRICTAC

FRICTAS
عقد تي ي9 حر ألصل تجالي )بألشخاص 

بملعنويون)
عقد تي ي9 حر ألصل تجالي

FRICTAS
قي  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
 FRICTAS أعطى   2929 أكتوار   29
 87993 بلتجالي  بالسجل  بملسجل 
حق  بدربكش  بلتجالية  باملحكدة 
بلتي ي9 بلحر لألصل بلتجالي بلكائن 
516 تجزئة بمليال تدديد بملنطقة  ب 
49999 مربكش بملغرب   - بلصناع ة  
لفائدة T2L MAROC SARL AU ملدة 
و   2929 نون 9   91 3 سنة تبتدئ من 
مقابل   2923 أكتوار   39 في  تنتهي 

مبلغ شهري ق دته 18.999 ملهم.
784I

ف د بييت كوني لتين

BIGMINE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

ف د بييت كوني لتين
حي بليعامة شالع موالي بسداع ل 
زنقة بركان لقم 91 بلطابق بالول ، 

79999، بلع ون بملغرب
BIGMINE شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلطريق 

بلوطن ة لقم 91 ببلى بملر�صى و 

بوجدول  - 79999 بلع ون بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

33563

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   29

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.BIGMINE

بلتعدين-  : غرض بلشركة بإيجاز 

إعامة تدوير بملعامن..........

بلطريق   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلوطن ة لقم 91 ببلى بملر�صى و بوجدول  

- 79999 بلع ون بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

1.999.999 ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د ببربه م بلشناق :  19.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د ببربه م بلشناق عنوبنه)ب) 
شالع بلحين بلثاني  79999 بوجدول 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د ببربه م بلشناق عنوبنه)ب) 
شالع بلحين بلثاني  79999 بوجدول 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالع ون  بتاليخ 23 أكتوار 

2929 تحت لقم 2546/29.

786I

STE NEW MOMENTUM CONSULTING SARL

كادم فير فونط دي ماطيريو د 
كونستريطسيون

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 STE NEW MOMENTUM

CONSULTING SARL

 N°1 BIS, IMM 28 AV DES FAR

 MEKNES VN ، 50000، MEKNES

MAROC

كامم في9 فونط مي ماطي9يو م 

كونيت9يطي ون شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي 

بلوحدة لقم 415 وسالن مكناس - 

59999 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51255

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   13

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

م  ماطي9يو  مي  فونط  في9  كامم 

كونيت9يطي ون.

غرض بلشركة بإيجاز : تاجر موبم 

بناء

نقل بلبضائع لحياب بلغي أكث9 

من 3.5 طن

بملقاول بلعام

حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 - وسالن مكناس   415 بلوحدة لقم 

59999 مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
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 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

سل دان  بلبندقاوي  بلي د 
ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
سل دان  بلبندقاوي  بلي د 
زنقة تطوبن   98 ملب   12 عنوبنه)ب) 
حي بلقدس وييالن  59999 مكناس 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
سل دان  بلبندقاوي  بلي د 
زنقة تطوبن   98 ملب   12 عنوبنه)ب) 
حي بلقدس وييالن  59999 مكناس 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   9( بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم -.
787I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

 TRADE AND COLD
SERVICES

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

214 شالع إبن سينا ، 29219، بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

 TRADE AND COLD SERVICES
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 214 شالع 
إبن سينا - 29219 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.312293

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تقرل   2929 أكتوار   9( في  بملؤلخ 
ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 
 TRADE AND ذبت بلشريك بلوح د 
لأسدالها  مبلغ    COLD SERVICES

مقرها  وعنوبن  ملهم   29.999
 - سينا  إبن  شالع   214 بإلجتداعي 
بلدبل بلب ضاء بملغرب نت جة   29219

ل : قربل بلشريك بلوح د .
و حدم مقر بلتصف ة ب 214 شالع 
بلب ضاء  بلدبل   29219  - سينا  إبن 

بملغرب. 
و عين:

   Gérard, Henri, José بلي د)ة) 
 N°7 Rue عنوبنه)ب)  و   BESNARD
 Bayard  38440 Saint- Jean-De-
)ة)  كدصفي   Bournay  FRANCE

للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 19 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753528.
788I

ABENN AUDIT & CONSEIL

DENIM PROJECT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

ABENN AUDIT & CONSEIL
 RES BASMA 1 GH1 ETG RDC

 APPT 3 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

DENIM PROJECT  شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د)في طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي )3، شالع 
اللة بل اقوت، شقة D، طابق 5  - 

29999 بلدبل بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء 
.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.256753
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
بملؤلخ في 96 أكتوار 2929 تقرل حل 
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
   DENIM PROJECT بلشريك بلوح د
مبلغ لأسدالها 19.999 ملهم وعنوبن 

اللة  شالع   ،3( بإلجتداعي  مقرها 

بل اقوت، شقة D، طابق 5  - 29999 

بلدبل بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء  نت جة 

ل : عدم وجوم أي لاح ة تجالية

للشركة.

و حدم مقر بلتصف ة ب )3، شالع 

 -   5 طابق   ،D شقة  اللة بل اقوت، 

29999 بلدبل بلب ضاء  بملغرب. 

و عين:

و  غطاس   زكرياء    بلي د)ة) 

عنوبنه)ب) بقامة منال زنقة شات ال ط 

بلدبل   29999 6 حي بلنخ ل   3 شقة 

بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء  كدصفي )ة) 

للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754266.

78(I

SOCIETE AL RAYYAN GROUP

 SOCIETE NAB WEA TRANS

SARL
إعالن متعدم بلقربلبت

SOCIÉTÉ  MR3E SARL

بملنطقة بلصناع ة جزناية تجزئة 
لقم ))4 شقة لقم 2 بلطابق بالول   

- طنجة ، 9999)، طنجة بملغرب

 SOCIETE NAB WEA TRANS

SARL  «شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 64 شالع 

بلقدس بلطابق بلثالث لقم 5 طنجة 

- 9999) طنجة بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.84525

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

تم بتخاذ   2929 نون 9   12 بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 

بضافة نشاط جديد    - قربل لقم 

للشركة: بلذي ينص على مايلي: - تقرل 

بضافة نشاط جديد للشركة كدا يلي 

-   إمبلة بلنفايات وإعامة بلتدوير.

 :. -  تحويل مقر بلشركة  قربل لقم 

بلذي ينص على مايلي: - تحويل مقر 

بلشركة من 64 شالع بلقدس بلطابق 

بملنطقة  بلي  طنجة   5 لقم  بلثالث 

  4(( لقم  تجزئة  جزناية  بلصناع ة 

شقة لقم 2 بلطبق بالول طنجة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

بالسا�صي   ببلنشاط    : بلثالث  بلبند 

للشركة في بملغرب وفي بلخالج: - بلنقل 

بل 9ي للبضائع مقابل أجر أو مكافأة - 

إمبلة بلنفايات وإعامة بلتدوير. - 

بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بلشركة  مقر  يقع    : بلرببع   بلبند 

بملنطقة بلصناع ة   . بالعنوبن بلتالي 

شقة  لقم    4(( جزناية تجزئة لقم 

لقم 2 بلطبق بالول طنجة 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6572.

7(9I

FLASH ECONOMIE

HANAXIS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

HANAXIS شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 13 زنقة 

أحدد بملجاطي إقامة ليزبلب بلطابق 

1 لقم 8  - 29999 بلدبل بلب ضاء  

بملغرب 
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تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

47(757

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   24

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.HANAXIS

غرض بلشركة بإيجاز : تاجر.

زنقة   13  : عنوبن بملقر بالجتداعي 

أحدد بملجاطي إقامة ليزبلب بلطابق 

بلب ضاء   بلدبل   29999  -   8 لقم   1

بملغرب .

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د بكيافيي سريا  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلي د بكيافيي سريا  

 29999 29 زنقة بلقي�صي حي لبسين  

بلدبل بلب ضاء  بملغرب .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلي د بكيافيي سريا  

 29999 29 زنقة بلقي�صي حي لبسين  

بلدبل بلب ضاء  بملغرب 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 13 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 56)753.

7(1I

FIDUCIAIRE

AUSTEX
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
قفل بلتصف ة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
AUSTEX شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : 49  
بلوك أ زوبغة بلعل ا - 39999 فاس 

بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.53547

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تقرل   2929 أكتوار   96 في  بملؤلخ 
AUSTEX شركة ذبت ميؤول ة  حل 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د مبلغ 
وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 
بلوك أ زوبغة    49 مقرها بإلجتداعي 
فاس بملغرب نت جة   39999  - بلعل ا 

للدنافية.
و عين:

و  زهري   سع د    بلي د)ة) 
بلوك أ زوبغة بلعل ا    49 عنوبنه)ب) 
)ة)  كدصفي  بملغرب  فاس   3999

للشركة.
و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 
بتاليخ 96 أكتوار 2929 وفي 49  بلوك 
أ زوبغة بلعل ا - 39999 فاس بملغرب.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3297/2929.
7(2I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

ALY21
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

لقم 8 بلطابق 5 بلشقة ) بقامة 
بلحرية شالع فليطين ، 39999، 

فاس بملغرب

ALY21 شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم )1 
زنقة 92 حي س دي بلهامي زوبغة 

بلعل ا فاس فاس 39999 فاس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64827

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   12

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

.ALY21 : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

:  دمة  بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملعلومات بلتجالية.
 1( لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 
زوبغة  بلهامي  س دي  حي   92 زنقة 

فاس   39999 فاس  فاس  بلعل ا 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عبد بلعالي مياعد :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

مياعد  بلعالي  عبد  بلي د 
3 وبم لكة س دي  39 زنقة  عنوبنه)ب) 

بوج دة فاس 39999 فاس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

مياعد  بلعالي  عبد  بلي د 
3 وبم لكة س دي  39 زنقة  عنوبنه)ب) 

بوج دة فاس 39999 فاس بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3175.

7(3I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

RABAT TEAM
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تع ين ميي9 جديد للشركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

لقم 1 عدالة مجدع بمليافر شالع 
بلفض لة بلحي بلصناعي سعقوب 
بملنصول ، 19999، بلرااط بملغرب

RABAT TEAM  شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 2 

زنقة عناب ة حي بلرياض لقم 2 زنقة 
عناب ة حي بلرياض 19999 بلرااط 

بملغرب.
تع ين ميي9 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.198537

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
2929 تم تع ين  17 شتن 9  بملؤلخ في 
بلي د)ة)  للشركة  جديد  ميي9 

بلفوي�صي حد د  كديي9 وح د
تبعا إلقالة ميي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 9)55.

7(4I

AM CONSULTING

ATELIER 99
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
ATELIER 99 شركة ذبت ميؤول ة 
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محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : 26 ,زنقة 

مرس بليلطان، بلشقة 3،بلطابق 

بألول - 9)294 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489297

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 يون و   92

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ATELIER ((

: بإلشهال و  غرض بلشركة بإيجاز 

بلطباعة.

عنوبن بملقر بالجتداعي : : 26 ,زنقة 

3،بلطابق  بلشقة  بليلطان،  مرس 

بألول - 9)294 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : فائت  مصعب  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  فائت  مصعب  بلي د 

إقامة بملنال عدالة س شقة 29 طابق 

بلدبل بلب ضاء   29479 عين بلشق   3

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  فائت  مصعب  بلي د 

إقامة بملنال عدالة س شقة 29 طابق 

بلدبلبلب ضاء   29479 بلشق  عين   3

بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم )75449.

7(5I

AM CONSULTING

ALL IN TRADING
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

ALL IN TRADING شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي : 26 ,زنقة 

مرس بليلطان، بلشقة 3،بلطابق 

بألول - 9)294 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489217

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 يون و   98

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 ALL IN : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.TRADING

أشغال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بإلشهال و بلطباعة.
عنوبن بملقر بالجتداعي : : 26 ,زنقة 

3،بلطابق  بلشقة  بليلطان،  مرس 

بألول - 9)294 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د باليكاس ببربه م 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د باليكاس ببربه م عنوبنه)ب) 

4 شقة  عدالة   3 إقامة سان سكوير 

بلدبل بلب ضاء   99999 مبل بوعزة    (

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د باليكاس ببربه م عنوبنه)ب) 

4 شقة  عدالة   3 إقامة سان سكوير 

بلدبلبلب ضاء   99999 بوعزة  مبل   (

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754415.

7(6I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

إمدوزاش
إعالن متعدم بلقربلبت

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

إمدوزبش «شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: )  زنقة 

إمام بلحرمين بملعالف - 29379 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.355523

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 39 شتن 9 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تجديد تفويض بمليي9

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تجديد تفويض بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 23 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754732.

7(7I

شركة ف دوسو

STE SMTRE SARL AU

إعالن متعدم بلقربلبت

شركة ف دوسو

192 شالع بملوحدين بلحي دة ، 

32999، بلحي دة بملغرب

STE SMTRE SARL AU «شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة ذبت 

بلشريك بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: بجدير 

بلعل ا -جداعة بجدير - 32999 

بلحي دة بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.2(23

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

2929 تم بتخاذ  17 غشت  بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

لفع لبسدال بلشركة

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تنق ح بلقانون بالسا�صي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

يدتلك بلي د بشرف بزاي9ي 599999 

من مياهدات بلشركة 

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

ح ث   599999 بلشركة  لبسدال 

 5999 بزاي9ي  بشرف  بلي د  يدتلك 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 97 بتاليخ  بالحي دة   بالبتدبئ ة 

شتن 9 2929 تحت لقم 6)4.

7(8I
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SOCIETE AL RAYYAN GROUP

AL RAYYAN GROUP
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

SOCIETE AL RAYYAN GROUP
إقامة نهى بلطابق بلرببع لقم )2  

زنقة بحفي9 طنجة إقامة نهى بلطابق 
بلرببع لقم )2  زنقة بحفي9 طنجة، 

9999)، طنجة بملغرب
AL RAYYAN GROUP  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي إقامة نهى 
بلطابق بلرببع لقم )2  زنقة بحفي9 

طنجة - 9999) طنجة بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(2961

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 نون 9   95 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
حيايني  عدر   )ة)  تفويت بلي د 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   4(9
)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   1.999
نون 9   95 بتاليخ  حيايني  يوسف  

.2929
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   29 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6573.
7((I

AM CONSULTING

BLEU AGRAIRE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
قفل بلتصف ة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
BLEU AGRAIRE شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : 12، زنقة 
ص 9ي بوجدعة، بلشقة 6،بلطابق 
بألول،  - 9)299 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.4953(5

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تقرل   2929 شتن 9   17 في  بملؤلخ 

ذبت  شركة   BLEU AGRAIRE حل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

 199.999 لأسدالها  مبلغ  بلوح د 

بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن  ملهم 
بلشقة  بوجدعة،  ص 9ي  زنقة   ،12

بلدبل   299(9  - بألول،   6،بلطابق 

أي  لغ اب  نت جة  بملغرب  بلب ضاء 

نشاط.

و عين:
و  سوب  لب  عبدهلل    بلي د)ة) 

557 شالع محدد  عنوبنه)ب) عنوبنه  

بلدبل   99999  1 بلشقة  بليامس 

بلب ضاء بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 
بتاليخ 17 شتن 9 2929 وفي 12، زنقة 

6،بلطابق  بلشقة  بوجدعة،  ص 9ي 

بلب ضاء  بلدبل   299(9  - بألول،  

بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 23 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754756.

899I

STE TIB COMPT SARL AU

RAISS TRANSFERT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

قفل بلتصف ة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شالع بملرببطين وزنقة 

بلبخالي إقامة بغدبمي مكتب لقم 

95 ، 69999، وجدة بملغرب

RAISS TRANSFERT شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : شالع 

محدد بلخامس لقم 4) - 69999 

وجدة بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.2(685

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في )1 أكتوار 2929 تقرل حل 
ذبت  شركة   RAISS TRANSFERT
لأسدالها  مبلغ  بملحدومة  بمليؤول ة 
مقرها  وعنوبن  ملهم   199.999
بإلجتداعي شالع محدد بلخامس لقم 
نت جة  بملغرب  وجدة   69999  -  (4

لتوقف نشاط بلشركة.
و عين:

و  بلربسس  مصطفى   بلي د)ة) 
حي سعقوب بملنصول زنقة  عنوبنه)ب) 
كراالء لقم 25 69999 وجدة بملغرب 

كدصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 
شالع  وفي   2929 أكتوار   1( بتاليخ 
 69999  -  (4 لقم  بلخامس  محدد 

وجدة بملغرب.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2661.
891I

SGC-CONSULTING

ABABOU ENERGIE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

SGC-CONSULTING
 RUE SOUMAYA RESIDENCE

 SHEHRAZADE 3 , 5ème ETAGE
 N°22 PALMIERS - MAARIF،

20340، CASABLANCA MAROC
ABABOU ENERGIE  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي )13 طريق 
بلجديدة بملعاليف - 29379 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

477817
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   97
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. ABABOU ENERGIE
شركة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بللتي  بلتجهيزبت  في  متخصصة 

تيتعدل بلطاقة بلشدي ة.
 13(  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 29379  - بملعاليف  بلجديدة  طريق 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د بعبابو  ل ل :  899 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي دة حلفاوي اللة فوزية :  59 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 59   : هللا  ه بة  بعبابو  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي د بعبابو محدوم :  59 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
حصة   59   : بلي د بعبابو يحيى 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بعبابو  ل ل  بلي د 
بلعوفي9شالع  ج اللي  حاج  زنقة   95
بلدبل   28819 بملنصول   سعقوب 

بلب ضاء بملغرب.
فوزية  اللة  حلفاوي  بلي دة 
ج اللي  حاج  زنقة   95 عنوبنه)ب) 
بملنصول   سعقوب  بلعوفي9شالع 

28819 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
بلي دة بعبابو ه بة هللا عنوبنه)ب) 
بلعوفي9شالع  ج اللي  حاج  زنقة   95
بلدبل   28819 بملنصول   سعقوب 

بلب ضاء بملغرب.
عنوبنه)ب)  محدوم  بعبابو  بلي د 
بلعوفي9شالع  ج اللي  حاج  زنقة   95
بلدبل   28819 بملنصول   سعقوب 

بلب ضاء بملغرب.
عنوبنه)ب)  يحيى  بعبابو  بلي د 
بلعوفي9شالع  ج اللي  حاج  زنقة   95
بلدبل   28819 بملنصول   سعقوب 

بلب ضاء بملغرب.
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وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بعبابو  ل ل  بلي د 

بلعوفي9شالع  ج اللي  حاج  زنقة   95

بلدبل   28819 بملنصول   سعقوب 

بلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 2( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

شتن 9 2929 تحت لقم 3979.

892I

FLASH ECONOMIE

 MUSTAPHA METAICH

CONSULTANT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

قفل بلتصف ة

 MUSTAPHA METAICH

CONSULTANT

 شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

 مقرها بإلجتداعي : 39 شالع بلجيش 

بمللكي بلدبلبلب ضاء 

لأسدالها:19999 ملهم                                                                                                                            

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

247521

بلغي9  بلعام  بلجدع  بدقت�صى 

غشت   96 بتاليخ  بملؤلخ  بلعامي 

بلي د  بلوح د  بلشريك  قرل   2929

مصطفى مطعيش ما يلي:

-1بلفحص و بملوبفقة على تقرير 

بملصفي 

-2إبربء ذمة بملصفي و بلتفريغ من 

واليته

و  بلتصف ة  بإغالق  -3بإلقربل 

بلتشط ب من بلسجل بلتجالي

لتصف ة  بلصالح ة  -4إعطاء 

بلشركة

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 23 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754727 

893I

جدال بلصدقي محاسب معتدد

شركة انمجي زمور للسياحة 

االكلوجية
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

جدال بلصدقي محاسب معتدد

شالع ببن سيناء لقم 86 بلخدييات 

، 15999، بلخدييات بملغرب

شركة بندجي زمول للي احة 

بالكلوج ة   شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بيت ب�صي 

بيت وبحي   ديس س دي يحي ت فلت 

بلخدييات  - 15999 بلخدييات 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

57(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   15

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

شركة   : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

بندجي زمول للي احة بالكلوج ة  .
نزل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

س احي-مدول بلخفالت.

عنوبن بملقر بالجتداعي : بيت ب�صي 

بيت وبحي   ديس س دي يحي ت فلت 

بلخدييات   15999  - بلخدييات  

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

19.999.999 ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : لوانة  بويش  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  لوانة  بويش  بلي دة 

لقم )19 شالع بئ9 بنزلبن حي بليالم  

15999 بلخدييات بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  لوانة  بوبش  بلي دة 

لقم )19 شالع بئ9 بنزلبن حي بليالم 

15999 بلخدييات بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بت فلت   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 294.

895I

DEK AUDIT ET CONSEIL

Arga Mak

شركة بملياهدة

تغ ي9 تيد ة بلشركة

DEK AUDIT ET CONSEIL

 RESID. LE CAF 2 ANGLE AV.

 OMAR KHIYAM ET RUE

 HOUDHOUD ETG 4 N°17 ،

20100، CASABLANCA MAROC

Arga Mak شركة بملياهدة

وعنوبن مقرها بالجتداعي 7)1، 

شالع بملقاومة بلطابق 6  - 29999 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تغ ي9 تيد ة بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

369947

 بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم تغ ي9   2929 شتن 9   16 بملؤلخ في 

تيد ة بلشركة من «Arga Mak» إلى 

. «Sowit Group SA«

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 19 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753423.

896I

MANAGEMENTD3 SARL

TRANSPORT AYEMKA
إعالن متعدم بلقربلبت

MANAGEMENTD3 SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE
 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC
TRANSPORT AYEMKA «شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: حي 

بلعومة، زنقة 11 لقم 22، بلطابق 
1   - - طنجة بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.19((5(
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 17 يون و 2929
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
جبل  شالع   : من  بلشركة  مقر  نقل 
تطوبن بلى بلعنوبن   24 لقم  تواقال، 
زنقة  حي بلعومة،  بلجديد بلكائن ب: 

11 لقم 22، بلطابق -1 طنجة؛
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
من  بكتاو  جدال  بلي د  بستقالة   -

مهام بلتي ي9
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
يوسف،  حشوش  بليامة:  تع ين 
ك  لقم:  بلوطن ة  للبطاقة  حامل 
إسداع ل  حشوش  و    199551 ب 
ك   : بلوطن ة لقم  للبطاقة  حامل   ،

472688، كديي9ين للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي:  
 11 :  حي بلعومة، زنقة  مقر بلشركة  

لقم 22، بلطابق -1 طنجة؛
على  ينص  بلذي   :15 لقم  بند 
حشوش  بليامة:  تع ين  مايلي:  
يوسف، حامل للبطاقة بلوطن ة لقم: 
ك ب 199551  و حشوش إسداع ل 
ك   : بلوطن ة لقم  للبطاقة  حامل   ،

472688، كديي9ين للشركة.
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باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6645.
897I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

RABAT TEAM
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

لقم 1 عدالة مجدع بمليافر شالع 
بلفض لة بلحي بلصناعي سعقوب 
بملنصول ، 19999، بلرااط بملغرب

RABAT TEAM شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 2 زنقة 
عناب ة حي بلرياض  - 19999 بلرااط 

بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.198537

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 شتن 9   17 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
تفويت بلي د )ة) بلحين بمع كل 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   1.999
)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   1.999
شتن 9   17 بتاليخ  بلفوي�صي  حد د 

.2929
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   23 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 9)55.
898I

COMPTACT CONSULTANTS

DEFSEC CONSULTANTS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

COMPTACT CONSULTANTS
 N° 5 PLACE AL JOULANE
 HASSAN RABAT ، 10000،

RABAT MAROC

DEFSEC CONSULTANTS شركة 
ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 15 شالع 
بألبطال شقة لقم 4 أكدبل بلرااط 
- 19999 بلرااط بملغرب - 19999 

بلرااط بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.111251

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 شتن 9   98 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
بلدين  نول  )ة)  بلي د  تفويت 
بنش خ 59 حصة بجتداع ة من أصل 
199 حصة لفائدة  بلي د )ة) توف ق  

وبلحاج بتاليخ 98 شتن 9 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   29 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3)1986.
89(I

FLASH ECONOMIE

 MOURJANE BOUCHAIB
CONSEIL & FORMATION

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

قفل بلتصف ة

 MOURJANE BOUCHAIB
CONSEIL & FORMATION

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

 مقرها بإلجتداعي :  زنقة عين وبملاس 
إقامة حدو لببي 3  لقم 91 بولكون 

بلدبل بلب ضاء   
لأسدالها:19999 ملهم

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
3855(3

بلغي9  بلعام  بلجدع  بدقت�صى 
غشت   28 بتاليخ  بملؤلخ  بلعامي 
بلي د  بلوح د  بلشريك  قرل   2929

مرجان بوشع ب ما يلي:
-1بلفحص و بملوبفقة على تقرير 

بملصفي 
-2إبربء ذمة بملصفي و بلتفريغ من 

واليته

و  بلتصف ة  بإغالق  -3بإلقربل 

بلتشط ب من بلسجل بلتجالي

لتصف ة  بلصالح ة  -4إعطاء 

بلشركة

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 23 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754726  

819I

CORPORATE AUDIT GROUP

SICPAGSS MOROCCO
إعالن متعدم بلقربلبت

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شالع عبد بملومن، بلطابق 

بلخامس، لقم 22 ، 29999، 

casablanca maroc

SICPAGSS MOROCCO  «شركة  

بملياهدة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي:  

أندسيبالك،  بناية )، بلطريق 

بلثالث ة 1915، س دي مومن  - 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

. 214621

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في )9 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :.1 لقم  قربل 

مايلي: بملصامقة على بستقالة بلي د 

عبد بإلله موليد من منصبه كعضو 

مجلس بإلمبلة 

قربل لقم 2.: بلذي ينص على مايلي: 

مغربي،  تع ين بلي د سع د لقايبي، 

 B63(1(6 حامل لبطاقة وطن ة لقم

كعضو مجلس بإلمبلة بلشركة و ذلك 

بلعام  بلجدع  عقد  عند  تنتهي  ملدة 

بلذي س صامق على حيابات بلينة 

بملال ة بملنته ة بتاليخ 31 مجن 9 2923

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم .: بلذي ينص على مايلي:

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  .تم   

 23 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754843.

812I

FIDINCO

U VOYAGES SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FIDINCO

 BD OKBAA BNOU NAFIE

 SIDI MOUMEN JDID، 20700،

CASABLANCA MAROC

U VOYAGES SARL AU شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 15 شالع 

بمليي9ة بلخضربء  بملعاليف  29339 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489163

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   1(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 U  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.VOYAGES SARL AU

وكالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بسفال.

15 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

 29339 بملعاليف   بمليي9ة بلخضربء  

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
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وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

 Abdelhamid MOUFID بلي د 

 Casablanca, 48 Bd. عنوبنه)ب) 

 Abdellatif Ben Kaddour, Etage

 5, Apt.18, Racine 20330

.CASABLANCA  MAROC

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

 Abdelhamid MOUFID بلي د 

 Casablanca, 48 Bd. عنوبنه)ب) 

 Abdellatif Ben Kaddour, Etage

 5, Apt.18, Racine 20330

CASABLANCA  MAROC

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 28595.

813I

COMPTACT CONSULTANTS

DEFSEC CONSULTANTS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

COMPTACT CONSULTANTS

 N° 5 PLACE AL JOULANE

 HASSAN RABAT ، 10000،

RABAT MAROC

DEFSEC CONSULTANTS شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

و عنوبن مقرها بالجتداعي 15 شالع 

بألبطال شقة لقم 4 أكدبل بلرااط 

- 19999 بلرااط بملغرب - 

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.111251

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 98 شتن 9 2929 تم تحويل 

بلشكل بلقانوني للشركة من «شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

«شركة ذبت بمليؤول ة  إلى  بلوح د» 

بملحدومة».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3)1986.
814I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

RABAT TEAM
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

لقم 1 عدالة مجدع بمليافر شالع 
بلفض لة بلحي بلصناعي سعقوب 
بملنصول ، 19999، بلرااط بملغرب

RABAT TEAM شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 2 

زنقة عناب ة حي بلرياض لقم 2 زنقة 
عناب ة حي بلرياض 19999 بلرااط 

بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.198537

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم   2929 شتن 9   17 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
»199.999 ملهم» أي من «199.999 
عن  ملهم»   299.999» إلى  ملهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 9)55.
815I

COMPTACT CONSULTANTS

DEFSEC CONSULTANTS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تع ين ميي9 جديد للشركة

COMPTACT CONSULTANTS
 N° 5 PLACE AL JOULANE
 HASSAN RABAT ، 10000،

RABAT MAROC
DEFSEC CONSULTANTS  شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 15 شالع 
بألبطال شقة لقم 4 أكدبل بلرااط 
- 19999 بلرااط بملغرب - 19999 

بلرااط بملغرب.
تع ين ميي9 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.111251

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
2929 تم تع ين  98 شتن 9  بملؤلخ في 
بلي د)ة)  للشركة  جديد  ميي9 

وبلحاج توف ق كديي9 آ ر
تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3)1986.

816I

AUDIT CONSULTING PARTNER

BYE ROOM
إعالن متعدم بلقربلبت

AUDIT CONSULTING PARTNER
 7RUE AHMED ENNACIRI

 PALMIER ، 200000،
CASABLANCA MAROC
BYE ROOM «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة ذبت بلشريك 
بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي:  5,عقالبت 
باب بلخي9, ليياسفة  - 29999 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.115651

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 22 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
لفع لأس بملال بلشركة ب 6.499.999 
إلى  ملهم   19.999.999 من  لزيامته 
16.499.999 ملهم من  الل بنشاء 
64.999 حصة بجتداع ة بق دة 199 
بلع د  نصي9ي  بلي د  لصالح  ملهم 
ميتحقات  مع  بملقاصة  طريق  عن 

بلحياب بلجالي للشريك.

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بلنهائي لرأسدال  إثبات تحقق بلرفع 

بلشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

بإلسهامات.

بند لقم 8: بلذي ينص على مايلي: 

لأس بملال.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 29 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 5)7545.

817I

FIDUCIAIRE MOLIFID

PESBAK FISH
إعالن متعدم بلقربلبت

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

PESBAK FISH «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: بملنطقة 

بلصناع ة بجزناية لقم 49  - 9199) 

طنجة بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.872(7

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 27 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 

مدلوكة  حصة)   (99( تفويت  مايلي: 

 HOLDING» شركة  طرف  من 

شركة  لفائدة   «MONTEBLANCO

»MAROMADRABA«  (399 حصة)  

 AFRIQUE TUNA« (399» و شركة 

 CONGELAY«» شركة  و  حصة) 

399) حصة)   
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على  ينص  بلذي   :2 لقم  قربل 
مايلي: عهد تي ي9 بلشركة إلى بلي د 
محدد كريم بندو�صى و ذلك ملدة غي9 
بلي د  بستقالة  قبول  و   ، محدومة 
بلذمة.كدا  يوسف بنجلون مع إبربء 
بلي د  بإمضاء  ملزمة  بلشركة  أن 
جد ع  في  بندو�صى   كريم  محدد 

بلعقوم بملتعلقة بها . 
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
ص اغة قانون أسا�صي جديد لشركة 
مبت بمليؤول ة بملحدومة و بملصامقة 

عل ه.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
ينص  بلذي   :6-7 لقم  بند 
بلشركة  لبسدال  مبلغ  مايلي:  على 
199.999 ملهم مقيدة كالتالي شركة 
HOLDING MONTEBLANCO مئة 
ملهم    199 199 حصة بق دة مئة  
 MAROMADRABA للحصة - شركة
  199 399 حصة بق دة مئة   ثالثدئة 
 AFRIQUE شركة   -- للحصة  ملهم 
بق دة  حصة   399 ثالثدئة   TUNA
- شركة   - 199  ملهم للحصة   مئة  
حصة   399 ثالثدئة   CONGELAY

بق دة مئة  199  ملهم للحصة   
في   43 بصبح  بلدي   16 لقم  بند 
بلذي   : بلجديد  بالسا�صي  بلقانون 
ينص على مايلي: عهد تي ي9 بلشركة 
إلى بلي د محدد كريم بندو�صى و ذلك 
بلشركة  أن  كدا  محدومة  غي9  ملدة 
بلعقوم  جد ع  في  بإمضائه   ملزمة 

بملتعلقة بها
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6657.
818I

COMPTACT CONSULTANTS

DEFSEC CONSULTANTS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

COMPTACT CONSULTANTS
 N° 5 PLACE AL JOULANE
 HASSAN RABAT ، 10000،

RABAT MAROC

DEFSEC CONSULTANTS شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 15 شالع 

بألبطال شقة لقم 4 أكدبل بلرااط 

- 19999 بلرااط بملغرب - 19999 

بلرااط بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.111251

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 98 شتن 9 2929 تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 

»15 شالع بألبطال شقة لقم 4 أكدبل 

 - بملغرب  بلرااط   19999  - بلرااط 

«شالع  إلى  بملغرب»  بلرااط   19999

بلطابق  محج بلرياض سانت9،  بلتين، 

بلخامس، بملبنى 7 و 8، حي بلرياض - 

19999 بلرااط  بملغرب «.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3)1986.

81(I

COMPTE A JOUR

 EL ATIAOUI IMPORT

EXPORT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

حل شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

 EL ATIAOUI IMPORT EXPORT

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بوالم 

بوط ب سكتول ب زنقة 129 لقم 96 

- 62999 بلناظول بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.13715

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل حل   2929 نون 9   16 بملؤلخ في 

محدومة  ميؤول ة  ذبت  شركة 

 EL ATIAOUI ذبت بلشريك بلوح د 

مبلغ لأسدالها    IMPORT EXPORT

مقرها  وعنوبن  ملهم   199.999

بإلجتداعي حي بوالم بوط ب سكتول ب 
62999 بلناظول   - 96 129 لقم  زنقة 

بملغرب نت جة ل : عدم تحق ق بلهدف 

بملنشوم.

و حدم مقر بلتصف ة ب حي بوالم 

بوط ب سكتول ب زنقة 129 لقم 96 

- 62999 بلناظول بملغرب. 

و عين:

و  بلعط اوي  سدي9    بلي د)ة) 

سكتول  بوط ب  بوالم  حي  عنوبنه)ب) 

62999 بلناظول بملغرب كدصفي  س 

)ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ )1 نون 9 

2929 تحت لقم 3587.

829I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

JSEA PIECES
إعالن متعدم بلقربلبت

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

 lot wafa residence el 1((

 mouahidine appartement a2 ،

28820، mohammedia maroc

JSEA PIECES «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: بلطابق 

بليفلي 22 عدالة جي بش 1بقامة 

شن مو ليز بني يخلف - 28815 

بملحددية بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.29217

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

تم بتخاذ   2929 نون 9   9( بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 

ينص  بلذي   :991 لقم  قربل 

بلعام  بلجدع  بدقت�صى  مايلي:  على 

أكتوار   9( في  بملؤلخ  بإلستثنائي 

تم تغ ي9 تيد ة بلشركة من   2929

 «JSEA CASH» إلى «JSEA PIECES«

على  ينص  بلذي   :992 لقم  قربل 

مايلي: بدقت�صى - بملؤلخ في )9 أكتوار 

من  بلشركة  نشاط  تغ ي9  تم   2929

وبلدلجات  بلي البت  بجزبء  «تجالة 

جديدة  وبلتقي ط  بالجدلة 

تجالة  وتصدير  بست9بم   - وميتعدلة 

إلى   » وميتعدلة  جديدة  -بالطالبت 

«وس ط تحويل بلي ولة و بلخدمات 

بملال ة -بلصرف بلعدالت - مفاوضات 

تجالية «

على  ينص  بلذي   :993 لقم  قربل 

بلي د جوبم سوي�صي  تفويت  مايلي: 

199 حصة بجتداع ة من أصل 199 

بلكريم  عبد  بلي د   لفائدة  حصة 

بلعيري بتاليخ )9 أكتوار 2929.

ينص  بلذي   :994 لقم  قربل 

بلعام  بلجدع  بدقت�صى  مايلي:  على 

أكتوار   9( في  بملؤلخ  بإلستثنائي 

2929 تم تع ين ميي9 جديد للشركة 

بلي د بلعيري عبد بلكريم كديي9 

بمليي9  بستقالة  لقبول  تبعا  وح د 

سوي�صي جوبم.

ينص  بلذي   :995 لقم  قربل 

بلعام  بلجدع  بدقت�صى  مايلي:  على 

أكتوار   9( في  بملؤلخ  بإلستثنائي 

بلقانوني  بلشكل  تحويل  تم   2929

«شركة ذبت بمليؤول ة  للشركة من 

بملحدومة» إلى «شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د»

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بلتأسيس

بند لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تيد ة بلشركة.
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بند لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

غرض بلشركة 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

بملياهدات

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي:  

لأسدال بلشركة

على  ينص  بلذي   :12 لقم  بند 

مايلي: إمبلة بلشركة 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة باملحددية  بتاليخ )1 نون 9 

2929 تحت لقم 1714.

822I

COMPTE A JOUR

 EL ATIAOUI IMPORT

EXPORT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

قفل بلتصف ة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

 EL ATIAOUI IMPORT EXPORT

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : حي بوالم 

بوط ب سكتول ب زنقة 129 لقم 96 

- 62999 بلناظول بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.13715

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل حل   2929 نون 9   39 بملؤلخ في 

 EL ATIAOUI IMPORT EXPORT

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

لأسدالها  مبلغ  بلوح د  بلشريك 

مقرها  وعنوبن  ملهم   199.999

بإلجتداعي حي بوالم بوط ب سكتول 

 62999  -  96 لقم   129 زنقة  ب 

بلناظول بملغرب نت جة لعدم تحق ق 

بلهدف بملنشوم.

و عين:

و  بلعط اوي  سدي9   بلي د)ة) 
سكتول  بوط ب  بوالم  حي  عنوبنه)ب) 

62999 بلناظول بملغرب كدصفي  س 

)ة) للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

وفي حي بوالم   2929 نون 9   39 بتاليخ 
بوط ب سكتول ب زنقة 129 لقم 96 

- 62999 بلناظول بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ )1 نون 9 

2929 تحت لقم 3588.

823I

FLASH ECONOMIE

EXPERT BUILT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

EXPERT BUILT

 شركة ذبت ميؤول ة محدومة

 مقرها بإلجتداعي: 27 شالع موالي 

سل دان - بلدبلبلب ضاء 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

478351

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   97

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

ميؤول ة محدومة-

EXPERT BUILT:تيد ة بلشركة -

-أعدال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

لجد ع ه ئات بلدولة لنفيها  بلبناء 

ولآل رين-

شربء و ب ع موبم بلبناء-

نقل بلبضائع ألنفيهم ولآل رين-

بملشالكة في بلشركات بلتي تعدل في 

مجال بلنشاط-

 بستغالل جد ع بألنشطة بمللحقة 

بالنشاط بلرئي�صي-

 بملقر بالجتداعي : 27 شالع موالي 

سل دان - بلدبل بلب ضاء  -

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة-

 199.999 بلشركة:  لأسدال 
ملهم، مقيم كالتالي-

 599  : م دون  بليو�صي  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة 

 599  : بشرف  بليو�صي  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 
وصفات وموبطن بلشركاء -

عنوبنه  م دون  بليو�صي  بلي د 
 - بولو  بكاط ل  تجزئة   19 زنقة   11

بلدبل بلب ضاء
عنوبنه  بشرف  بليو�صي  بلي د 
تجزئة بكاط ل زنقة 19 لقم 11 بولو 

- بلدبل بلب ضاء 
وبلعائل ة  بلشخص ة  :بألسداء 

وموبطن ميي9ي بلشركة-
بلي د بليو�صي م دون و بلي د 
بليو�صي بشرف مع بلتوق ع بملنفصل 

ملدة غي9 محدومة 
عنوبنه  بشرف  بليو�صي  بلي د 
تجزئة بكاط ل زنقة 19 لقم 11 بولو 

- بلدبل بلب ضاء 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 93 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 752469
824I

FIGENOR

SOCIETE EL MARRAKI
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

توس ع نشاط بلشركة 

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

SOCIETE EL MARRAKI شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بالجتداعي حي بلقدس 
بن ط ب مليوش - 62253 بلناضول 

بملغرب.
توس ع نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.18911

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 11 نون 9 2929 تدت إضافة 
إلى نشاط بلشركة  بلتال ة  بألنشطة 

بلحالي :

بلتجالة بشكل عام.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 17 نون 9 

2929 تحت لقم 3577.

826I

CABINET BAHMAD

SC Food & History Concepts
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إقامة مربكش بالزب عدالة م 1 شقة 

ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش 

إقامة مربكش بالزب عدالة م 1 شقة 

ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش، 

49999، مربكش بملغرب

 SC Food & History Concepts

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي إقامة 

مربكش بالزب عدالة م1 شقة 21، 

بلطابق بلثاني، جليز  - 49999  

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198523

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   1(

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 SC  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.Food & History Concepts

تشغ ل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وبمبلة بملطاعم.

إقامة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 ،21 شقة  م1  عدالة  بالزب  مربكش 

  49999  - جليز   بلثاني،  بلطابق 

مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
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 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 
ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

ب ي9  كرييت ان  ك وم  بلي د 
لواان  موبل  عنوبنه)ب)  شالاون ل  
 44999 بوناغة   بلقروية  بلجداعة 

بلصويرة بملغرب.
سل طين  سني  محدد  بلي د 
بلقصول  حي  أمرشيش  عنوبنه)ب) 
 49999   ،297 لقم  بلحدرب  تجزئة 

مربكش بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
ب ي9  كرييت ان  ك وم  بلي د 
لواان  موبل  عنوبنه)ب)  شالاون ل  
 44999 بوناغة   بلقروية  بلجداعة 

بلصويرة بملغرب
سل طين  سني  محدد  بلي د 
بلقصول  حي  أمرشيش  عنوبنه)ب) 
 49999   ،297 لقم  بلحدرب  تجزئة 

مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117619.
827I

MY DESK SARL AU

MY DESK SARL AU 
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

MY DESK SARL AU
طريق بلرااط ) كم مجدع بليكني 

بمليتقبل صالة بلعرض بلوك 
س محل لقم 2 طنجة ، 9999)، 

TANGER MAROC
 MY DESK SARL AU شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة ببن 

ه تم إقامة بملحدومية  محل لقم 4  
طنجة  - 9999) طنجة بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.57(2(

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

بملؤلخ في 26 يون و 2929 تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
بملحدومية   إقامة  ه تم  ببن  «زنقة 

محل لقم 4  طنجة  - 9999) طنجة 

كم   ( بلرااط  «طريق  إلى  بملغرب» 

صالة  بمليتقبل  بليكني  مجدع 

بلعرض بلوك س محل لقم 2 طنجة - 

9999) طنجة  بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235713.

828I

GLOBAL INVEST SOLUTIONS

 GK CREATIVE

ARCHITECTURE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

GLOBAL INVEST SOLUTIONS

شالع 11 يناير  عدل ة بألطل�صي  

عدالة  س1 شقة لقم 7 مربكش ، 

49979، مربكش بملغرب

 GK CREATIVE ARCHITECTURE

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

عالل  بلفا�صي بقامة وفاء بلطابق 

بلثاني مكتب لقم 19 مربكش - 

49955 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1958(5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 يول وز   13

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 GK  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.CREATIVE ARCHITECTURE
مهندس   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

معدالي.
شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلطابق  وفاء  بقامة  بلفا�صي  عالل  
 - مربكش   19 لقم  مكتب  بلثاني 

49955 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : كدبم   بلي دة  ولة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  كدبم   بلي دة  ولة 
حي بمرشيش كتب ة  لقم 56 مربكش 

49979 مربكش بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  كدبم   بلي دة  ولة 
حي بمرشيش كتب ة  لقم 56 مربكش 

49979 مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
31 غشت  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 115957.
82(I

Afric Auto

 SOCIETE MAROCAINE DE
VEHICULES INDUSTRIELS

شركة بملياهدة
قفل بلتصف ة

 Société Marocaine de Véhicules
 Industriels

«SMVI«
لأسدالها بالجتداعي 2.999.999 

ملهم
شركة مياهدة في طول بلتصف ة
بملقربإلجتداعي 49)،  بلومبية – 

بلرااط
بلسجل بلتجالي بالرااط 24781

بلتعريف بلجبائي 3331155
قفل بلتصف ة  

 31 بتاليخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

بلعام  بلجدع  قرل   2929 غشت 

بدكان     SMVI بالستثنائي لشركة    

مقرها بإلجتداعي ما يلي:

حيابات  على  بملصامقة   •

بملصفي

قفل  على  بملصامقة   •

تصف ة بلشركة، 

مهدة  إنهاء  بملوبفقة على    •

بملصفي: بلي د لش د وكريم بلياكن 

إقامة بألق�صى بولكون بلدبل   1( ب 

بلب ضاء. 

وقد تم بإليدبع بلقانوني باملحكدة 

نون 9   3 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2929 تحت لقم 4)1981

839I

CABINET BEN MOKHTAR

UHY-BENMOKHTAR & CO

إعالن متعدم بلقربلبت

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

 UHY-BENMOKHTAR & CO

«شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: مركز 

بألعدال نوفا أفريكا، 49 زنقة 

بلبنفسج بلطابق بألول بملكتب لقم 

21 بلجبل بلكبي9 - 9999) طنجة 

بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.1214(

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 12 نون 9 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بين  بلحصص  هبة  على  بملصامقة 

 7 و عل ه تم تغ ي9 بلفصل  بلشركاء. 

من بلقانون بألسا�صي .
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قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
نجالء  بلي دة  جديد  ميي9  تع ين 
ببن بملختال و عل ه أصبحت بلشركة 
بلي د  ميي9ين  طرف  من  ميي9ة 
نجالء  بلي دة  و  بملختال  ببن  محدد 
ببن بملختال ملدة غ 9 محدمة. تم تغ ي9 

بلفصل 13 من بلقانون بألسا�صي
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

بعتدام قانون أسا�صي جديد 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي:  
بلقانون  من   7 بلفصل  تغ ي9  تم 

بألسا�صي 
على  ينص  بلذي   :13 لقم  بند 
من   13 بلفصل  تغ ي9  تم  مايلي: 

بلقانون بألسا�صي
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235743.

831I

ABA GESTION SARLAU

 SOCIETE CARRIERE BLEU
SABLE

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE CARRIERE BLEU
SABLE شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 38 
شالع محدد بلخامس بلطابق 3 
مكتب 19 - 39999 فاس  بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64(41
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   97
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 
 SOCIETE CARRIERE BLEU

.SABLE
تجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

موبم بلبناء.
 38 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 
 3 بلطابق  بلخامس  محدد  شالع 

مكتب 19 - 39999 فاس  بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 259.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.259   : بلخدبل   مربم  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 1.259   : بلحدبم  أم نة  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بلخدبل  مربم  بلي د 
أمين  تجزئة   66 لقم  ياسين  إقامة 

نرجس أ  39999 فاس بملغرب.
عنوبنه)ب)  بلحدبم  أم نة  بلي دة 
 39999 حي وبم فاس   3 لقم   3 زنقة 

فاس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلخدبل  مربم  بلي د 
أمين  تجزئة   66 لقم  ياسين  إقامة 

نرجس أ  39999 فاس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   24 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم ))32.
832I

س كدا جييت ون

BIG BOSS BUTCHER SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة
س كدا جييت ون

شالع محدد بلخامس مدر تدكروت 
لقم 1 ولزبزبت، 45999، ولزبزبت 

بملغرب
  BIG BOSS BUTCHER SARL

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي 

بملحددي لقم 212  ولزبزبت  - 

45999 ولزبزبت بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1113(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   19

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 BIG  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. BOSS BUTCHER SARL

/تجالة    1  : غرض بلشركة بإيجاز 

بلجزبلة  بالتقي ط

2 / تجالة  بلدوبجن بالتقي ط

3/ لحوم مفرومة.

حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بملحددي لقم 212  ولزبزبت  - 45999 

ولزبزبت بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

  : لهرومي   بلحدان  عبد  بلي د 

599 حصة بق دة 199 ملهم للحصة 

 599   : تخ�صي   لحين  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

لهرومي   بلحدان  عبد  بلي د 

 45999   29 لقم  بمليي9ة  عنوبنه)ب) 

ولزبزبت بملغرب.

عنوبنه)ب)  بلي د لحين تخ�صي  

37 45999 ولزبزبت  حي بلوحدة لقم 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

لهرومي  بلحدان  عبد  بلي د 

 45999   29 لقم  بمليي9ة  عنوبنه)ب) 

ولزبزبت بملغرب

عنوبنه)ب)  بلي د لحين تخ�صي  

37 45999 ولزبزبت  حي بلوحدة لقم 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

19 نون 9  بتاليخ  بالبتدبئ ة بولزبزبت  

2929 تحت لقم -.

833I

STE CECONA SARL

 STE DOUAR DARDOURA
IMMOBILIER SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

STE CECONA SARL

شالع جيش بمللكي لقم 74 بلناظول ، 

62999، بلناظول بملغرب

 STE DOUAR DARDOURA

IMMOBILIER SARL AU شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي موقع 
صوناص د بلدية سلوبن- بلناظول 

موقع صوناص د بلدية سلوبن- 

بلناظول 62792 بلناظول بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

35(4

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   11

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 STE DOUAR DARDOURA

.IMMOBILIER SARL AU
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منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
عقالي.

موقع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلناظول  سلوبن-  بلدية  صوناص د 
سلوبن-  بلدية  صوناص د  موقع 

بلناظول 62792 بلناظول بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : بلي د بل قوتي م دون 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 1999  : م دون  بل قوتي  بلي د   

بق دة 199 ملهم.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د بل قوتي م دون عنوبنه)ب) 
زبيو   ستوت  بوالم  ميوسات  موبل 

99)62 بلناظول بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د بل قوتي م دون عنوبنه)ب) 
زبيو   ستوت  بوالم  ميوسات  موبل 

99)62 بلناظول بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 29 نون 9 

2929 تحت لقم 4)35.
834I

FLASH ECONOMIE

COIFFURE ESTHETIQUE M3
إعالن متعدم بلقربلبت

COIFFURE ESTHETIQUE M3
شركة ذبت ميؤول ة محدومة، 

لأسدالها 199.999 ملهم
مقرها بلرئي�صي برقم 19، زنقة 
تولوز، س ال - بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي لقم )5382 – 
بلتعريف بلضريبي 2229381 
– بلتعريف بملوحد للدقاولة 

991514621999945
وفاة شريك

على بلقربل بالستثنائي  بناء   . أوال: 
قرل   ،2020-10-16 بتاليخ  للشركاء 
«كوبفي9 إستيت ك  في شركة  بلشركاء 

إم3» ما يلي:

بلشريك  بوفاة  بإلشهام  أ . 

بتاليخ  محدد  إجة  نايت  بلي د 

)291/)97/9 ؛

 739 منح  وقبول  بإلشهام  ب .   

حصة بلتي كان يدلكها بلهالك نايت 

بلي دة  أمه  لفائدة  محدد  إجة 

بلقا�صي لق ة وزوجته بلي دة لوتاتي 

نجاة وطفل ه بلي د نايت إجة عثدان 

بصفتهم  نجوى  إجة  نايت  وبلي دة 

ولثة شرع ين.

بلقانوني  بإليدبع  تم  ثان ا: 

بالدبلبلب ضاء  بلتجالية  باملحكدة 

لقم  تحت   2929 نون 9   94 بتاليخ 

.752776
للخالصة وبلتذكي9 

ه ئة بلتي ي9

835I

BEST ACTIONS COMPTA

ALBERT CLIM
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

BEST ACTIONS COMPTA

 BP : 2881 POSTE PRINCIPAL

 GUELIZ MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ALBERT CLIM شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 182 

تجزئة لوم ة محام د مربكش - 

49999 مربكش  بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19835(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   93

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ALBERT CLIM

أعدال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلت 9يد وتك  ف بلهوبء.

 182  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 - مربكش  محام د  لوم ة  تجزئة 

49999 مربكش  بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 599   : بوصل ح  سف ان  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 599   : بوصل ح  أحدد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د سف ان بوصل ح عنوبنه)ب) 
تجزئة  أزلي بلجنوبي لقم 575 مربكش  

49999 مربكش  بملغرب.
عنوبنه)ب)  بوصل ح  أحدد  بلي د 
تجزئة  أزلي بلجنوبي لقم 575 مربكش  

49999 مربكش  بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د سف ان بوصل ح عنوبنه)ب) 
تجزئة  أزلي بلجنوبي لقم 575 مربكش 

49999 مربكش  بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم )4)7.

836I

CABINET BEN MOKHTAR

THE AFRICAN SUNSET
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

THE AFRICAN SUNSET شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي ساحة 
مغالة هي9قل فندق بملي9بج ص.ب 

8)21 - 9999) طنجة بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.616(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   2929 نون 9   95 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

بملهدي شقول  )ة)  بلي د  تفويت 

حصة بجتداع ة من أصل   59.999

)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   59.999

نون 9   95 عبد بليالم شقول بتاليخ 

.2929

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

نون 9   17 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235745.

837I

CABINET BEN MOKHTAR

MIRAGE HILL CLUB
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

MIRAGE HILL CLUB شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي ساحة 

مغالة هي9قل فندق بملي9بج ص.ب 

8)21 - 9999) طنجة بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.66373

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   2929 نون 9   95 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

بملهدي شقول  )ة)  بلي د  تفويت 

حصة بجتداع ة من أصل   29.999

)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   29.999

نون 9   95 عبد بليالم شقول بتاليخ 

.2929

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

نون 9   17 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235744.

838I
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CABINET BEN MOKHTAR

 EURO-NORTH AFRICAN
MANAGEMENT

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تفويت حصص

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC
 EURO-NORTH AFRICAN
MANAGEMENT شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 48 زنقة 
منصول بلذهبي - 9999) طنجة 

بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.2672(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 نون 9   95 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
بملهدي شقول  )ة)  بلي د  تفويت 
حصة بجتداع ة من أصل   19.999
)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   19.999
نون 9   95 عبد بليالم شقول بتاليخ 

.2929
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   17 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235747.
83(I

GLOBAL INVEST SOLUTIONS

ZIRA BEAUTY SALON
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

GLOBAL INVEST SOLUTIONS
شالع 11 يناير  عدل ة بألطل�صي  

عدالة  س1 شقة لقم 7 مربكش ، 
49979، مربكش بملغرب

ZIRA BEAUTY SALON شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 1 

بلطابق بليفلي بقامة بالطلس بملركز 
زنقة يوغوزالف ا مربكش - 49999 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19518(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 يول وز   97

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 ZIRA  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.BEAUTY SALON
صالون   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلحالقة وبلتجد ل.
 1 لقم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلطابق بليفلي بقامة بالطلس بملركز 
 49999  - مربكش  يوغوزالف ا  زنقة 

مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 199   : بومنيب  زينب  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بومنيب  زينب  بلي دة 

شالع بالمي9    21 تجزئة سل دة لقم 

 49999 مربكش  هللا   عبد  موالي 

مربكش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بومنيب  زينب  بلي دة 

شالع بالمي9    21 تجزئة سل دة لقم 

موالي عبد هللا  مربكش  بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

يول وز   23 بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 114442.

849I

AGIN SARL

 LA FABRICA STUDIO

SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

AGIN SARL

 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT

MAROC

 LA FABRICA STUDIO SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

 CHEZ وعنوبن مقرها بإلجتداعي

TEK EQUIPEMENT عدالة 39 

شقة 8 زنقة موالي بحدد لوك لي 

حيان بلرااط - 12999 بلرااط 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1477(5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   17

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 LA  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.FABRICA STUDIO SARL AU

صناعة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالثات و بلتصدير و بالستي9بم.

 CHEZ  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

TEK EQUIPEMENT عدالة 39 شقة 
زنقة موالي بحدد لوك لي حيان   8

بلرااط - 12999 بلرااط بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 59.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

  : بلعابدي  بلعلوي  سه ا  بلي دة 

599 حصة بق دة 199 ملهم للحصة 

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلعابدي  بلعلوي  سه ا  بلي دة 
شقة  فالسوف ا  زنقة   16 عنوبنه)ب) 

بلرااط   12999 بلرااط  بملح ط   5

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  حجلي  يام نة  بلي دة 
بملح ط   5 زنقة فالسوف ا شقة   16

بلرااط 12999 بلرااط بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   24 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 198896.

841I

CABINET BEN MOKHTAR

 BENMOKHTAR
  CONSULTING SERVICES

par abréviation BCS
إعالن متعدم بلقربلبت

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

 BENMOKHTAR CONSULTING

 SERVICES  par abréviation BCS

«شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: مركز 

 NORDAMI بألعدال نولمبمي

بلقطعة 43 - أ - بلطابق بلثاني 

بملكتب لقم 221ن - 9999) طنجة 

بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.1(957

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 12 نون 9 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 

حصص  هبة  على  بملصامقة  مايلي: 

بجتداع ة بين بلشركاء. 
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي:  
بلقانون  من   7 بلفصل  تغ ي9  تم 

بألسا�صي 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235811.

842I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اندسطغي مغوكين دي فير
إعالن متعدم بلقربلبت

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

بندسطغي مغوكين مي في9 «شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة ذبت 

بلشريك بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: زنقة ببن 

باجا بلحي بلصناعي سدي ببربه م 

فاس - 39999 فاس بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.59683

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 93 شتن 9 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :91 لقم  قربل 

بلي د  بلوح د  بلشريك  قرل  مايلي: 

حصة   7899 مروبن ب نافو تفويت 

كالتالي  حصة   12999 بصل  من 

لحك م  جعفر  للي د  حصة   4299:

س  لقم  بلوطن ة  للبطاقة  بلحامل 

4)82)7 و 3699 حصة للي د كدال 

بلحنفي بلحامل للبطاقة س)71126

على  ينص  بلذي   :92 لقم  قربل 

مايلي: تغ ي9 بلشكل بلقانوني للشركة 

:من شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

مبت  شركة  بلى  وح د  شريك  ذبت 

ميؤول ة محدومة .

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :91 لقم  بند 
مايلي: تغ ي9 بلشكل بلقنوني

على  ينص  بلذي   :96 لقم  بند 
مايلي: تقي م لبس بملال بلشركة 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوار   9( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2617.
843I

LAYODIS

SHOELEVEN COMPANY
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

LAYODIS
157،شالع بنفا، بلطابق 1، لقم 

12 مكرل ، 29999، بلدبلبلب ضاء 
بملغرب

 SHOELEVEN COMPANY
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 

سد ة، إقامة شهرزبم 3، بلطابق 
5، لقم 22، بامليي  - 29349 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489535
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   21
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SHOELEVEN COMPANY
صناعة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بألحذية.
زنقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلطابق   ،3 شهرزبم  إقامة  سد ة، 
بلدبل   29349  - بامليي    ،22 لقم   ،5

بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

بلشركة:   لأسدال  مبلغ 
6.999.999 ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عز بلدين جطو :  12.999 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 12.999   : جطو  بواكر  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

  : بلجوبهري   شريف  بلي د 
ملهم   199 بق دة  حصة   12.999

للحصة .
  : غريضو  بن  حد د  بلي د  
ملهم   199 بق دة  حصة   12.999

للحصة .
حصة   12.999   : ج   5 بلشركة أ 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د عز بلدين جطو  عنوبنه)ب) 
لقم  كالفولن ا،  بقامة  مكة،  طريق 
بلدبل بلب ضاء   29159 كال فولن ا   ،8

بملغرب.
عنوبنه)ب)  جطو  بواكر  بلي د 
لقم  كالفولن ا،  بقامة  مكة،  طريق 
بلدبل بلب ضاء   29159 كال فولن ا   ،8

بملغرب.
بلجوبهري   شريف  بلي د 
حيان،  بني  زنقة   ،156 عنوبنه)ب) 
 ،6.599 كلم  شالع محدد بليامس، 

بليوي�صي 19179 بلرااط بملغرب.
غريضو  بن  حد د  بلي د 
 ،17 عدالة ب بو  بالمانة،  عنوبنه)ب) 
بلدبل   29619 بل 9نو�صي   ،1123 لقم 

بلب ضاء بملغرب.
عين  عنوبنه)ب)  ج   5 أ  بلشركة 
 293 بلطريق بلثانوية   ،1 عومة كلم 
نحو عكربش 19229 بلرااط بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  جطو  بواكر  بلي د 
لقم  كالفولن ا،  بقامة  مكة،  طريق 
بلدبل بلب ضاء   29159 كال فولن ا   ،8

بملغرب
بلجوبهري   شريف  بلي د 
حيان،  بني  زنقة   ،156 عنوبنه)ب) 
 ،6.599 كلم  شالع محدد بليامس، 

بليوي�صي 19179 بلرااط بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 23 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 
نون 9 2929 تحت لقم 754794.

844I

FLASH ECONOMIE

DARKIMMO
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

 DARKIMMO
شركة ذبت ميؤول ة محدومة

 مقرها بإلجتداعي: 27 شالع موالي 
سل دان -  بلدبل بلب ضاء 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
478353

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   97

بألسا�صي لشركة
بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت    :

باملديزبت بلتال ة  
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

ميؤول ة محدومة-
DARKIMMO:تيد ة بلشركة  -

-بلت9ويج   : غرض بلشركة بإيجاز 
بلعقالي-

وإمبلة  تأجي9   - ب ع   - شربء 
بلعقالبت-

بستغالل جد ع بألنشطة بمللحقة 
بالنشاط بلرئي�صي-

 بملقر بالجتداعي : 27 شالع موالي 
سل دان -  بلدبل بلب ضاء-

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة-

 199.999 بلشركة:  :لأسدال 
ملهم، مقيم كالتالي-

 599  : م دون  بليو�صي  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة 

 599  : بشرف  بليو�صي  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة 

وبلعائل ة  بلشخص ة  :بألسداء 
وصفات وموبطن بلشركاء -

عنوبنه  م دون  بليو�صي  بلي د 
 - بولو  بكاط ل  تجزئة   19 زنقة   11

بلدبل بلب ضاء
عنوبنه  بشرف  بليو�صي  بلي د 
تجزئة بكاط ل زنقة 19 لقم 11 بولو 

- بلدبل بلب ضاء
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وبلعائل ة  بلشخص ة  :بألسداء 
وموبطن ميي9ي بلشركة-

بلي د بليو�صي م دون و بلي د 
بليو�صي بشرف مع بلتوق ع بملنفصل 

ملدة غي9 محدومة 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 93 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 752462
845I

ste imtiyaz conseils sarl

AHL TAFILALT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
توس ع نشاط بلشركة 

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة بلعرا ة بليعومية بلطابق 
بالول ثقة لقم 5 بملدينة بلجديدة 

فاس ، 39999، فاس بملغرب
AHL TAFILALT شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بالجتداعي لقم 6 زنقة 
بالمام علي شقة 3 بملدينة بلجديدة 

فاس - 39999 فاس بملغرب.
توس ع نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.48831

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تدت   291( غشت   23 في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتال ة  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :
*منعش عقالي.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
شتن 9   1( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

)291 تحت لقم )61/91)2.
846I

RIM FINANCIAL

RAMIDA رامدة
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
387 شالع محدد بلخامس بلطابق 
5 لقم 14 ، 29999، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
لبمدة RAMIDA شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 332 شالع 
إبربه م بلرومبني، بلطابق بلثاني لقم 
12  بملعاليف 29339 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
489771

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   17
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
لبمدة   : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.RAMIDA
منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي.
عنوبن بملقر بالجتداعي : 332 شالع 
إبربه م بلرومبني، بلطابق بلثاني لقم 
بلدبل بلب ضاء   29339 بملعاليف    12

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : موبح  بلحين  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  موبح  بلحين  بلي د 
بمتدبم   91 بليالم  حي   98 بلرقم 

بلجديدة 24999 بلجديدة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  موبح  بلحين  بلي د 
بمتدبم   91 بليالم  حي   98 بلرقم 

بلجديدة 24999 بلجديدة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 24 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 48)754.

847I

fam consulting

BOCO SA
إعالن متعدم بلقربلبت

fam consulting

 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9

، 40000، marrakech maroc

BOCO SA «شركة  بملياهدة»

 RDC :وعنوبن مقرها بالجتداعي

 RES YASMINE 2 BD YACOUB

MARINI شالع سعقوب بملريني إقامة 

ياسدين 2 بلطابق بألل�صي  49999 

MARRAKECH بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.(6555

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 97 يول وز 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

من  عدر  عالمي  بلي د  إستقالة 

منصب بملدير بلعام 

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بستدربل بلي د طه بلدجومي بملدير 

بلعام بلتنف ذي في بلتوق ع بلبنكي 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :71 لقم  بند 

وبلي د  عدر  عالمي  بلي د  مايلي: 

تيتة  ببن  وبلي د  بنيل دان  عثدان 

سوهايم أعضاء مجلس بإلمبلة 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

)9 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 116158.

848I

INFOPLUME

BIO LIMPIEZA PRIVE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

INFOPLUME

)14 شالع محدد بلخامس بقامة 

م دوزب 1 لقم 17 ، 9999)، طنجة 

بملغرب

BIO LIMPIEZA PRIVE شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 41 شالع 

بألمي9 موالي عبد هللا بلطابق 5 شقة 

لقم 43 - 9999) طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19((15

في  مؤلخ  حر  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   29

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 BIO  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.LIMPIEZA PRIVE

غرض بلشركة بإيجاز : بلتكوين في 

مجال بلحربسة و بلبيتنة.

41 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

5 شقة  بألمي9 موالي عبد هللا بلطابق 

لقم 43 - 9999) طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د علوي بسداع ل 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
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بلي د علوي بسداع ل عنوبنه)ب) 
 14 شقة لقم   7 زنقة زناتة طابق   8

9999) طنجة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د علوي بسداع ل عنوبنه)ب) 
 14 شقة لقم   7 زنقة زناتة طابق   8

9999) طنجة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3)2358.

84(I

AMDE

 STATION SERVICE
MAZZOUZZIA SARL AU
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 STATION SERVICE

MAZZOUZZIA SARL AU  شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 

سد ة،بقامة شهرزبم 3، بلطابق 

5،لقم 22،بلنخ ل،بلدبلبلب ظاء  

بملغرب بلدبلبلب ظاء 29349 

بلدبلبلب ظاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

47(61(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   24

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

متبوعة  بلشركة  تيد ة 

بدختصر  بإلقتضاء  عند 

 STATION SERVICE  : تيد تها 

. MAZZOUZZIA SARL AU

محطة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبنزين.
زنقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلطابق   ،3 شهرزبم  سد ة،بقامة 

22،بلنخ ل،بلدبلبلب ظاء   5،لقم 

 29349 بلدبلبلب ظاء  بملغرب 

بلدبلبلب ظاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 299   : هرممان  أحدد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 299   : هرممان  عبدهللا  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 299   : هرممان  حين  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 299   : هرممان  لش د  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 299   : هرممان  محدد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  هرممان  أحدد  بلي د 

بلدبلبلب ظاء   29999 بلدبلبلب ظاء 

بملغرب.

بلي د عبدهللا هرممان عنوبنه)ب) 

بلدبلبلب ظاء   29999 بلدبلبلب ظاء 

بملغرب.

عنوبنه)ب)  هرممان  بلي د حين 

بلدبلبلب ظاء   29999 بلدبلبلب ظاء 

بملغرب.

عنوبنه)ب)  هرممان  لش د  بلي د 

بلدبلبلب ظاء   29999 بلدبلبلب ظاء 

بملغرب.

بلي د محدد هرممان عنوبنه)ب) 

بلدبلبلب ظاء   29999 بلدبلبلب ظاء 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  هرممان  أحدد  بلي د 

بلدبلبلب ظاء   29999 بلدبلبلب ظاء 

بملغرب.

بلي د عبدهللا هرممان عنوبنه)ب) 
بلدبلبلب ظاء   29999 بلدبلبلب ظاء 

بملغرب
عنوبنه)ب)  هرممان  بلي د حين 
بلدبلبلب ظاء   29999 بلدبلبلب ظاء 

بملغرب
عنوبنه)ب)  هرممان  لش د  بلي د 
بلدبلبلب ظاء   29999 بلدبلبلب ظاء 

بملغرب
بلي د محدد هرممان عنوبنه)ب) 
بلدبلبلب ظاء   29999 بلدبلبلب ظاء 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 - بتاليخ  بلب ضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم -.
859I

smaticomp

AMYOAGRI SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

AMYOAGRI SARL شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 151 شالع 
بسامة ببن زيد بلطابق بلثاني بملدينة 
بلييرئ ن ج حي بملعاليف - 29999 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489793
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   23
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.AMYOAGRI SARL
بالنشطة   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلفالح ة.

عنوبن بملقر بالجتداعي : 151 شالع 

بسامة ببن زيد بلطابق بلثاني بملدينة 

 29999  - بلييرئ ن ج حي بملعاليف 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د بمين بلعلوي مدغري :  349 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

339 حصة    : بلي د جعفر كنانة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

339 حصة  بلي د يونس كنانة :  

بق دة 199 ملهم للحصة .

 : مدغري  بلعلوي  بمين  بلي د   

349 بق دة 199 ملهم.

بق دة   339  : بلي د جعفر كنانة 

199 ملهم.

بق دة   339  : بلي د يونس كنانة 

199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
مدغري  بلعلوي  بمين  بلي د 
عنوبنه)ب) 138 زنقة وبم بيكم ملج و2 
طابق 3 شقة 21 زبوية زنقة بلزيزفون 

29999 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

عنوبنه)ب)  كنانة  جعفر  بلي د 
 3 بلقامل طابق  زنقة بالمي9عبد   125

بلدبلبلب ضاء   29999 )1ع ب   شقة 

بملغرب.

بلي د يونس كنانة عنوبنه)ب) موبل 

بوالم  بلرمبمنة  بحدد  س دي  بوالم 

مالك  13999 بنيل دان بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
مدغري  بلعلوي  بمين  بلي د 
عنوبنه)ب) 138 زنقة وبم بيكم ملج و2 
طابق 3 شقة 21 زبوية زنقة بلزيزفون 

29999 بلدبلبلب ضاء بملغرب

عنوبنه)ب)  كنانة  جعفر  بلي د 
 3 بلقامل طابق  زنقة بالمي9عبد   125

بلدبلبلب ضاء   29999 )1ع ب   شقة 

بملغرب.
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بلي د يونس كنانة عنوبنه)ب) موبل 
بوالم  بلرمبمنة  بحدد  س دي  بوالم 

مالك  13999 بنيل دان بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 24 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754867.

851I

FIDUCIAIRE NAKHIL

M.A.E CARS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

FIDUCIAIRE NAKHIL
  Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc
M.A.E CARS شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة)في طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بمليي9ة 

2  تجزئة لقم 221 مكرل  - 49999 
مربكش بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.79855
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 أكتوار   12 في  بملؤلخ 
حل شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 
لأسدالها  مبلغ    M.A.E CARS
مقرها  وعنوبن  ملهم   199.999
لقم  تجزئة    2 بمليي9ة  بإلجتداعي 
221 مكرل  - 49999 مربكش بملغرب 

نت جة ل : توقف نشاطها بلتجالي.
بلتصف ة ب بمليي9ة  و حدم مقر 
 49999  - مكرل    221 تجزئة لقم   2

مربكش  بملغرب. 
و عين:

بلرشوم و  بلي د)ة) محدد أمين  
عنوبنه)ب) بليدالل ة 1 بلوك A2 لقم 
44  49999 مربكش بملغرب كدصفي 

)ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 8)1174.

853I

INFOPLUME

MEUBLE SBAITI
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

INFOPLUME
)14 شالع محدد بلخامس بقامة 

م دوزب 1 لقم 17 ، 9999)، طنجة 
بملغرب

MEUBLE SBAITI  شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 
بلزلقطوني عدالة 32 شقة لقم 

)2 بلطابق بألول - 9999) طنجة 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
19((67

في  مؤلخ  حر  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   93
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. MEUBLE SBAITI
غرض بلشركة بإيجاز : بملفروشاة 

، و أثاث بملكاتب.
زنقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 2( شقة لقم   32 بلزلقطوني عدالة 
بلطابق بألول - 9999) طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : أنس  بليب طي  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  أنس  بليب طي  بلي د 
طنجة   (9999 بلصغي9ة   مغوغة 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  أنس  بليب طي  بلي د 
طنجة   (9999 بلصغي9ة   مغوغة 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 41)235.
854I

AMDE

VERMIX SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
VERMIX SARL AU شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 

سد ة،بقامة شهرزبم 3، بلطابق 
5،لقم 22،بلنخ ل،بلدبلبلب ضاء  ، 

29349 بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
433135

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   291( أبريل   26
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 
.VERMIX SARL AU

بشغال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلبناء بشغال عامة.

زنقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلطابق   ،3 شهرزبم  سد ة،بقامة 
  ، 22،بلنخ ل،بلدبلبلب ضاء   5،لقم 

29349 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
 199   : لعب د  محيين  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  لعب د  محيين  بلي د 
بلدبلبلب ظاء   29999 بلدبلبلب ظاء 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  لعب د  محيين  بلي د 
بلدبلبلب ظاء   29999 بلدبلبلب ظاء 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 - بتاليخ  بلب ضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم -.

855I

Conseil Commerce et Developpement

 CONSEIL COMMERCE ET
DEVELOPPEMENT

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د
تفويت حصص

 Conseil Commerce et
Developpement

فضاء باب أنفا 3 باب بملنصول 
عدالة س بلطابق بالول باب لقم 
3 بلدبل بلب ضاء، 29959، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
 Conseil Commerce et

Developpement شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
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وعنوبن مقرها بإلجتداعي فضاء 
باب أنفا 3 باب بملنصول عدالة س 
بلطابق بالول بلباب لقم 3 فضاء 
باب أنفا 3 باب بملنصول عدالة س 
بلطابق بالول بلباب لقم 3 29599 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.22(845

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تدت   2929 غشت   25 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
 Jacques )ة)  بلي د  تفويت 
 Auguste Léon LASSERRE 80
 499 أصل  من  بجتداع ة  حصة 
بن  أمين  )ة)  بلي د  لفائدة   حصة 

شقرون بتاليخ 25 غشت 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 18 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم ))7544.
856I

 SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATIONS

GENERALES MAROCAINES SEGMA

 SOCIETE NOUVELLE
 D’EXPLOITATIONS

GENERALES MAROCAINE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لفع لأسدال بلشركة

 SOCIETE NOUVELLE

 D’EXPLOITATIONS GENERALES
MAROCAINES SEGMA

طريق بملغوغة، بملنطقة بلصناع ة ، 
9999)، طنجة بملغرب

 SOCIETE NOUVELLE
 D›EXPLOITATIONS GENERALES

MAROCAINE شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي طريق 
بملغوغة، بملنطقة بلصناع ة - 

9999) طنجة بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.79(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم   2929 شتن 9   23 في  بملؤلخ 

قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
»377.599 ملهم» أي من «359.999 
عن  ملهم»   727.599» إلى  ملهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   93 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم )5)5.
857I

ste imtiyaz conseils sarl

FIRST K.S
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة بلعرا ة بليعومية بلطابق 
بالول ثقة لقم 5 بملدينة بلجديدة 

فاس ، 39999، فاس بملغرب
FIRST K.S شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 39 
تجزئة بلوفاء 4 قطعة 775 طريق 
صفرو فاس - 39999 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64(17
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   94
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 FIRST  : بإلقتضاء بدختصر تيد تها 

.K.S
غرض بلشركة بإيجاز : *بلطباعة

*تاجر لوبزم مكتب ة بالتجزئة
*تاجر.

 39 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 
طريق   775 قطعة   4 بلوفاء  تجزئة 

صفرو فاس - 39999 فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

100.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : بملزكلدي  كدال  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : بلي د سل م بلصحدومي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بملزكلدي  كدال  بلي د 

66 حي بلهندية بعوينات  بلوك ب لقم 

بلحجاج فاس 39999 فاس بملغرب.

بلصحدومي  سل م  بلي د 

 164 لقم  بلنصر  بقامة  عنوبنه)ب) 
شالع بالمل حي بلوفاء 2 طريق صفرو 

فاس 39999 فاس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بملزكلدي  كدال  بلي د 

66 حي بلهندية بعوينات  بلوك ب لقم 

بلحجاج فاس 39999 فاس بملغرب

بلصحدومي  سل م  بلي د 

 164 لقم  بلنصر  بقامة  عنوبنه)ب) 
شالع بالمل حي بلوفاء 2 طريق صفرو 

فاس 39999 فاس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3274.

85(I

offisc

SOGEFOB
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

offisc

 rue nablouss casablanca، 69

20500، casablanca maroc

SOGEFOB شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 26 شالع 

مرس سلطان بلطابق بألول بلشقة 

3 - 29599 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489443

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   29

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SOGEFOB

غرض بلشركة بإيجاز : ب ع بللوبزم 

بملكتب ة.

26 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

مرس سلطان بلطابق بألول بلشقة 3 

- 29599 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د  ي9 بلدين لحدون :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

لحدون  بلدين  بلي د  ي9 

 1384 تجزئة بلوفاق لقم  عنوبنه)ب) 

بلشقة )9  12949 تدالة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

لحدون  بلدين  بلي د  ي9 

 1384 تجزئة بلوفاق لقم  عنوبنه)ب) 

بلشقة )9  12949 تدالة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 29 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم -.

869I
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offisc

TEC NOUR CONCEPT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

offisc
 rue nablouss casablanca، 69

20500، casablanca maroc
TEC NOUR CONCEPT شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 26 شالع 
مرس سلطان بلطابق بألول بلشقة 

3 - 29599 بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
489287

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   23
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 TEC  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.NOUR CONCEPT
غرض بلشركة بإيجاز : شربء وا ع 

بملنتجات وبللوبزم بلصناع ة.
26 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 
مرس سلطان بلطابق بألول بلشقة 3 

- 29599 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : مروبن  أكوزول  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  مروبن  أكوزول  بلي د 
 153 لقم   3 أبوبب أطلس مجدوعة 

بملحام د  49169 مربكش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  مروبن  أكوزول  بلي د 

 153 لقم   3 أبوبب أطلس مجدوعة 

بملحام د  49169 مربكش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم -.

861I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

MSCONFIG
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

MSCONFIG شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بلقدس 

زنقة 6 لقم 45 بلطابق  بليفلي 

س دي بل 9نو�صي بلدبل بلب ضاء - 

29619 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

4897(3

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   17

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MSCONFIG

ص انة    : بإيجاز  بلشركة  غرض 

شبكات  أنظدة  بمبلة   و  ترك ب    ,

بلحاسوب.

تطوير تطب قات بلحاسب وبملوبقع 

بإللكت9ون ة..

حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلطابق    45 لقم   6 زنقة  بلقدس 

بلدبل  بل 9نو�صي  س دي  بليفلي 

بلب ضاء  بلدبل   29619  - بلب ضاء 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : فتحي  بلصديق  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : هدبلي  ببتيام  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  فتحي  بلصديق  بلي د 
بلدبل   2 لقم   24 عدالة  بمليي9ة  حي 

بلب ضاء  بلدبل   29499 بلب ضاء 

بملغرب.

بلي دة ببتيام هدبلي عنوبنه)ب) 
 18( لقم   29 مد ل   24 بنا�صي 

بلدبل   29579 بلب ضاء  بلغالم  بهل 

بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي دة بلصديق فتحي عنوبنه)ب) 
بلدبل   2 لقم   24 عدالة  بمليي9ة  حي 

بلب ضاء  بلدبل   29579 بلب ضاء 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 24 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 55)754.

862I

RIM FINANCIAL

 KITCHEN كيتشن وورك

WORK
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

RIM FINANCIAL

387 شالع محدد بلخامس بلطابق 

5 لقم 14 ، 29999، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

 KITCHEN WORK ك تشن وولك
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 13 زنقة 
أحدد بملجاطي إقامة ليزبلب بلطابق 

بألول شقة لقم 8 حي بملعاليف - 
29349  بلدبل بلب ضاء بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.435793

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 92 نون 9 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
إقامة  بملجاطي  أحدد  زنقة   13«
8 حي  ليزبلب بلطابق بألول شقة لقم 
بلب ضاء  بلدبل    29349  - بملعاليف 
بملغرب» إلى «مدينة بلرحدة بملجدوعة 
بلنوبصر  بوعزة،  مبل   242 لقم   8

27223 بلدبل بلب ضاء  بملغرب».
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 24 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 82)754.

863I

BOUKHRIS &ASSOCIES

PARTICIPATION KHALLADI
تع ين متصرفين

PARTICIPATION KHALLADI
شركة مياهدة لأسدالها محدم في 

131.514.000,00 ملهدا
مقرها بالجتداعي: 216 شالع 

بلزلقطوني بلطابق بليابع بلدبل 
بلب ضاء

بلسجل بلتجالي لقم: 422793
 IF N° 33623743 – ICE N°

 9921(14(5999923
مجلس  محضر  بدقت�صى   -
مالس   31 بتاليخ  بملنعقد  بإلمبلة 

2929 تقرل ما يلي:
نامية  بلي دة  بستقالة  معاينة 
وتع ين  كدتصرفة  مهامها  من  فتاح 
حل مي  ياسين  للي د  مؤقت 

كدتصرف جديد.
بلعام  بلجدع  محضر  بدقت�صى 
يون و   39 بتاليخ  بملنعقد  بلعامي 

2929 تقرل ما يلي:
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بملؤقت  بلتع ين  على  بملصامقة 

كدتصرف  حل مي  ياسين  للي د 

فتاح  نامية  للي دة  وكبديل  جديد 

متصرفة ميتق لة.

ملجلس  بلجديد  بلتكوين  معاينة 

بالمبلة للشركة.

بالسجل  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلتجالي 

 754746 تحت عدم  بالدبل بلب ضاء 

بتاليخ 23 نون 9 2929.
ملخص قصد بلنشر

864I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STYLE TOURS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

STYLE TOURS شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي فاس 

شالع بلجيش بمللكي بقامة بليع دي 

مكاتب بلفتح لقم 7 بلطابق 2 - 

39999 فاس بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.62(5(

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل حل   2929 نون 9   24 بملؤلخ في 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

  STYLE TOURS بلوح د  بلشريك 

ملهم   199.999 لأسدالها  مبلغ 

وعنوبن مقرها بإلجتداعي فاس شالع 

بلجيش بمللكي بقامة بليع دي مكاتب 

بلفتح لقم 7 بلطابق 2 - 39999 فاس 

بملغرب نت جة ل : عدم نجاح بلنشاط 

بالجتداعي.

فاس  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
شالع بلجيش بمللكي بقامة بليع دي 
مكاتب بلفتح لقم 7 بلطابق 2 بملغرب 

39999 فاس بملغرب. 
و عين:

بلي د)ة) محدد بملهدي    بلخل في 
طريق  بحد  تجزىة  عنوبنه)ب)  و 
بيدوزبل لقم )) 39999 فاس بملغرب 

كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3254.
865I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 SAHAM ASSET
MANAGEMENT

تع ين متصرفين

SAHAM ASSET MANAGEMENT
شركة مياهدة لأسدالها محدم في 

5.000.000,00  ملهدا
مقرها بالجتداعي: 216 شالع 

بلزلقطوني بلدبل بلب ضاء
بلسجل بلتجالي لقم: 242763
 IF N° 40427592 – ICE N°

99923924999961
مجلس  محضر  بدقت�صى   -
مالس   31 بتاليخ  بملنعقد  بإلمبلة 

2929 تقرل ما يلي:
نامية  بلي دة  بستقالة  معاينة 
فتاح من مهامها كدتصرفة وكرئيية 
مجلس بإلمبلة وتع ين مؤقت للي د 
 Emmanuel BRULE بيدانويل برولي

كدتصرف جديد.
برولي  بيدانويل  بلي د  بنتخاب 
كرئيس جديد   Emmanuel BRULE

ملجلس بإلمبلة.
بلجدع  محضر  بدقت�صى   -
 39 بتاليخ  بملنعقد  بلعامي  بلعام 

يون و 2929 تقرل ما يلي:
بملؤقت  بلتع ين  على  بملصامقة 
 Emmanuel برولي  بيدانويل  للي د 

وكبديل  جديد  كدتصرف   BRULE

متصرفة  فتاح  نامية  للي دة 

ميتق لة.

ملجلس  بلجديد  بلتكوين  معاينة 

بالمبلة للشركة.

بالسجل  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلتجالي 

 754744 تحت عدم  بالدبل بلب ضاء 

بتاليخ 23 نون 9 2929.
ملخص قصد بلنشر

866I

BOUKHRIS &ASSOCIES

SAHAM HOTELS
تع ين متصرفين

SAHAM HOTELS

شركة مياهدة لأسدالها محدم في 

16 999 999 ملهدا

مقرها بالجتداعي: 216 شالع 

بلزلقطوني بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي لقم: 184561

 IF N° 40175297 – ICE

N°999989585999912

مجلس  محضر  بدقت�صى   -

مالس   31 بتاليخ  بملنعقد  بإلمبلة 

2929 تقرل ما يلي:

هاجر  للي دة  بملؤقت  بلتع ين 

للشركة  جديدة  كدتصرفة  بنعدرو 

كبديلة للي دة نامية فتاح متصرفة 

ميتق لة.

بلجدع  محضر  بدقت�صى   -

 39 بتاليخ  بملنعقد  بلعامي  بلعام 

يون و 2929 تقرل ما يلي:

بملؤقت  بلتع ين  على  بملصامقة 

كدتصرفة  بنعدرو  هاجر  للي دة 

جديدة للشركة كبديلة للي دة نامية 

فتاح متصرفة ميتق لة.

بالسجل  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكدة  لدى  بلتجالي 

 754745 تحت عدم  بالدبل بلب ضاء 

بتاليخ 23 نون 9 2929.
ملخص قصد بلنشر

867I

بئتدان ة لرف د

POISSON LOUBNANI
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

بئتدان ة لرف د

شالع مالك ببن مرحل’ زنقة طنجة, 

عدالة بملح ط, طابق بلثاني لقم:14 

، 2999)، بلعربئش بملغرب

POISSON LOUBNANI شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 

طنجة لقم: 14, عدالة بملح ط, 

بلطابق بلثانى’ بلعربئش. - 2999) 

بلعربئش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5675

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   97

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.POISSON LOUBNANI

ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بليدك بالجدلة

نقل بليدك.
زنقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بملح ط,  عدالة   ,14 لقم:  طنجة 

 (2999  - بلعربئش.  بلثانى’  بلطابق 

بلعربئش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بللبناني  لش د  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
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وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بللبناني  لش د  بلي د 
14, عدالة بملح ط,  زنقة طنجة لقم: 

 (2999 بلعربئش.  بلثانى’  بلطابق 

بلعربئش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بللبناني  لش د  بلي د 
14, عدالة بملح ط,  زنقة طنجة لقم: 

 (2999 بلعربئش.  بلثانى’  بلطابق 

بلعربئش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالعربئش  بتاليخ 29 نون 9 

2929 تحت لقم 6)19.

868I

CBG CONSULTING

TANTO CAFE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

CBG CONSULTING

 5BD ABDELLAH BEN YACINE

 6e Etg Bur 4 CASABLANCA ،

20300، CASABLANCA MAROC

TANTO CAFE شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي مشروع 

مدينة بلر حدة بلوك 8 لقم 189 - 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.23(34(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

)291 تقرل حل  91 مجن 9  بملؤلخ في 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

  TANTO CAFE بلوح د  بلشريك 

ملهم   199.999 لأسدالها  مبلغ 

مشروع  بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن 
 -  189 لقم   8 مدينة بلر حدة بلوك 

بلدبل بلب ضاء بملغرب نت جة   29999

ل : تصف ة مبكرة.

و حدم مقر بلتصف ة ب مشروع 

 -  189 لقم   8 مدينة بلر حدة بلوك 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب. 

و عين:

و  ض ف  بسداع ل   بلي د)ة) 

عنوبنه)ب) بلدبل بلب ضاء 29999 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 39 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

مجن 9 )291 تحت لقم 725378.

86(I

ملعة بلشامبت ش.م.م

SOCIETE BAGHANJA MIRYL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

ملعة بلشامبت ش.م.م

15 شالع بئ9 أنزلبن صندوق بريد 

19 تصومعت 15 شالع بئ9 أنزلبن 

صندوق بريد 19 تصومعت، 

45999، ولزبزبت بملغرب

 SOCIETE BAGHANJA MIRYL

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة)في 

طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 749 

شالع محدد بلخامس - 45892 تنغي9 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.291(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تقرل   2929 أكتوار   9( في  بملؤلخ 

حل شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

  SOCIETE BAGHANJA MIRYL

ملهم   199.999 لأسدالها  مبلغ 

 749 لقم  بإلجتداعي  وعنوبن مقرها 

شالع محدد بلخامس - 45892 تنغي9 

بلنهائي  بلتوقف   : ل  نت جة  بملغرب 

لنشاط بلشركة..

و حدم مقر بلتصف ة ب لقم 749 
شالع محدد بلخامس - 45892 تنغي9 

بملغرب. 
و عين:

و  بغنجة  محدد   بلي د)ة) 
برب  بيا  حي   3 لقم  زنقة  عنوبنه)ب) 
)ة)  كدصفي  بملغرب  تنغي9   45892

للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوار   23 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتنغي9  

2929 تحت لقم 3)5.
879I

بئتدان ة لرف د

TRANS EL MNZAH
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

بئتدان ة لرف د
شالع مالك ببن مرحل’ زنقة طنجة, 
عدالة بملح ط, طابق بلثاني لقم:14 

، 2999)، بلعربئش بملغرب
TRANS EL MNZAH شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بقامة بملنزه 
بلوك ب لقم 42 - 2999) بلعربئش 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5681
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   94
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 TRANS : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.EL MNZAH
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بمليتخدمين
بلنقل لحياب بلغي9

نقل بلبضائع بلوطن ة.

بقامة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 (2999  -  42 لقم  ب  بلوك  بملنزه 

بلعربئش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د بشرف مرون :  499 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

399 حصة    : بلي د بيوب مرون 

بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د حين مرون :  399 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  مرون  بشرف  بلي د 

بقامة بملنزه بلوك ب لقم 42 2999) 

بلعربئش بملغرب.

عنوبنه)ب)  مرون  بيوب  بلي د 

بقامة بملنزه بلوك ب لقم 42 2999) 

بلعربئش بملغرب.

عنوبنه)ب)  مرون  حين  بلي د 

بقامة بملنزه بلوك ب لقم 42 2999) 

بلعربئش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  مرون  بشرف  بلي د 

بقامة بملنزه بلوك ب لقم 42 2999) 

بلعربئش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالعربئش  بتاليخ 23 نون 9 

2929 تحت لقم 1191.

871I

سيي ل د كولاولبس ون

سيسيليد كوربوراسيون
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
قفل بلتصف ة

سيي ل د كولاولبس ون

بملكتب 12 شالع محدد بلخامس 

مركز بألعدال طالب ج ليز مربكش ، 

49999، مربكش بملغرب
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سيي ل د كولاولبس ون شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي : بملكتب 
12 شالع محدد بلخامس لقم 129 
مركز بألعدال طالب ج ليز مربكش - 

49999 مربكش  بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.(3297

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل حل   2929 نون 9   1( بملؤلخ في 
سيي ل د كولاولبس ون شركة ذبت 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 
 199.999 لأسدالها  مبلغ  بلوح د 
بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن  ملهم 
بلخامس  محدد  شالع   12 بملكتب 
129 مركز بألعدال طالب ج ليز  لقم 
بملغرب  مربكش    49999  - مربكش 
للنشاط  بلكلي  اللتشط ب  نت جة 

بلتجالي.
و عين:

و  بلكولي  جدال   بلي د)ة) 
مربكش   49999 مربكش  عنوبنه)ب) 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 
بملكتب  وفي   2929 نون 9   1( بتاليخ 
 129 شالع محدد بلخامس لقم   12
 - مركز بألعدال طالب ج ليز مربكش 

49999 مربكش بملغرب.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117576.
872I

COMPTA DAK

O' VOLAILLE DAKHLA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

COMPTA DAK
شالع محدد فاضل بليداللي 

حي بليالم لقم 1398 ، 73999، 
بلدب لة بملغرب

O' VOLAILLE DAKHLA شركة 
ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

موالي إسداع ل حي لفط حات لقم 

)-1  - 73999 بلدب لة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

16731

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   24

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 O’  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.VOLAILLE DAKHLA

غرض   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلشركة في بملغرب وفي بلخالج هو : 

بلتجالة في  موبجن

تجالة عامة

وتقديم  وبليديرة  بلعدولة  

بلخدمة

بلتدوين  أنشطة  جد ع  مدالسة 

وتشغ ل مقهى ومطعم

بالستي9بم / بلتصدير

أعدال متنوعة

بلعدل ات  جد ع   ، عام  وبشكل 

بملرتبطة بشكل مباشر أو غي9 مباشر 

بنشاطها لتعزيز ندو بلشركة وتطولها 

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

موالي إسداع ل حي لفط حات لقم 

1-9  - 73999 بلدب لة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

  : بلرحدان    عبد  بلندب  بلي د 

ملهم   199 بق دة  حصة   1.999

للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلرحدان    عبد  بلندب  بلي د 
 174 لقم   1 بلنهضة  حي  عنوبنه)ب) 

73999 بلدب لة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلرحدان    عبد  بلندب  بلي د 
 174 لقم   1 بلنهضة  حي  عنوبنه)ب) 

73999 بلدب لة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 24 بتاليخ  بالبتدبئ ة بوبمي بلدهب  
نون 9 2929 تحت لقم 4/2929)19.
873I

Cabinet Comptable Marzofid

 SOCIETE NTIFA INVEST
SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

حل شركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 SOCIETE NTIFA INVEST SARL
AU شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د)في طول 
بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي إقامة 
بلحدربء لقم 27-28 شالع عالل 
بلفا�صي - 49999  مربكش بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.83637
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل حل   2929 نون 9   11 بملؤلخ في 
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
 SOCIETE NTIFA بلوح د  بلشريك 
مبلغ لأسدالها    INVEST SARL AU
مقرها  وعنوبن  ملهم   199.999
بإلجتداعي إقامة بلحدربء لقم 27-28 
شالع عالل بلفا�صي - 49999  مربكش 
بملغرب نت جة ل : بألزمة بإلقتصامية 
أثرت بشكل   1( وكدلك أزمة كوف د 
كبي9 على بملدب  ل مدا يصعب أمبء 

مبلغ بلكربء..

إقامة  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
عالل  شالع   27-28 لقم  بلحدربء 

بلفا�صي - 49999  مربكش بملغرب. 

و عين:

بلي د)ة) محدد أناس   بملنصولي 
بلولفة   44 لقم   78 زنقة  و عنوبنه)ب) 

بلب ضاء   29999 بلب ضاء  بلدبل 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

بلحدوم  بإلقتضاء  وعند   

بملخولة  بلصالح ات  على  بملفروضة 

تبل غ  محل  و  بملخابرة  محل  لهم 

بلعقوم و بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة 
شالع   27-28 لقم  بلحدربء  إقامة   :

عالل بلفا�صي

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6))7.

874I

291(

يكا كونساي
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

291(

rabat maroc ،49999 ، بملغرب

يكا كونياي  شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

محدد بلخامس مدر بلنخ ل عدالة 

358 شقة )4 مكرل - 11999 

بلرااط بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

147895

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   94

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
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عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

يكا   : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

كونياي .

لغرض   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مهنة  مدالسة  هو  للشركة  بلوح د 

مهندس طواوغربفي في إطال   - مياح 
بلقانون  في  بلوبلمة  بألحكام  جد ع 
بملعتددة  وبلنصوص   ،  30-93 لقم 

لتطب قه ، ومدونة بأل الق ، وبللوبئح 

بملياح  مياح  م ثاق   ، بلدب ل ة. 

وقربلبت بلنقابة بلوطن ة للدهندسين 

في  إنه  بلطواوغربف ين.   - بملياحين 

ل بدا يلي: بلوبقع مخوَّ

أو  بلدلبسات  جد ع  إجربء   •

بلخطط  جد ع  ووضع   ، بلعدل ات 

بملتعلقة  بلصلة  ذبت  وبلوثائق 

بلخربئط  ولسم   ، بالج ومسي ا 

بلطبوغربف ة ، وبمليوحات بملياح ة 

عدل ة  واأي  بمليتويات  جد ع  على 

 ، بأللض  و  9ة   ، لأللب�صي  تحديد 

بمللك ة بملشت9كة وبلتقي دات.

بلظروف  نفس  ظل  في  بلق ام   •

بلطبوغربف ة  وبألعدال  بالدلبسات 

وتحديد  بملسح  بعدل ات  بملتعلقة 

وتخط ط  بأللب�صي  وتوح د  بملوبقع 

وبلبناء  بأللب�صي  بستخدبمات 

وبألشغال بلعامة.

جد ع بلعدل ات   ، وبشكل عام   •

بلتي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر 

بملذكولة  باألنشطة  مباشر  غي9  أو 

أعاله أو من بملحتدل أن تعزز تطوير 

بلشركة وتخضع ألحكام بلقانون -30

أي  حظر  بلخصوص  وجه  على   (3

مشالكة مال ة في بلشركات بلصناع ة 

أو تجالية أو مصرف ة..

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

عدالة  بلنخ ل  مدر  بلخامس  محدد 

358 شقة )4 مكرل - 11999 بلرااط 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د عبد بلحق بن ضو عنوبنه)ب) 
عدالة 2 لقم 5 بقامة  بملنصول ح ي م 

11999 بلرااط بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د عبد بلحق بن ضو عنوبنه)ب) 
عدالة 2 لقم 5 بقامة  بملنصول ح ي م 

11999 بلرااط بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   24 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم )568.

875I

أل كون�صي

ميديدوم
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

أل كون�صي

3 زنقة حرملة شالع محدد 6 3 زنقة 

حرملة شالع محدد 6، 29599، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

م ديدوم شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي )3 شالع 

  D لال بل اقوت بلطابق 5 بلشقة

بلدبل بلب ضاء 29999 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

477267

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   29

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

م ديدوم.

بإلنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعقالي وأعدال بلبناء.

)3 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 
  D بلشقة   5 بلطابق  بل اقوت  لال 
29999 بلدبل بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 599   : حالتي  بنيالم  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
  : بلي دة لبض ة بشرى بن سومة 
599 حصة بق دة 199 ملهم للحصة 
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  حالتي  بنيالم  بلي د 
بقامة ل ال عدالة 16 بلشقة 3 بياتين 

بملنزه  12999 تدالة بملغرب.
بن سومة  بشرى  لبض ة  بلي دة 
عنوبنه)ب) بقامة ل ال عدالة 16 بلشقة 
3 بياتين بملنزه  12999 تدالة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  حالتي  بنيالم  بلي د 
بقامة ل ال عدالة 16 بلشقة 3 بياتين 

بملنزه  12999 تدالة بملغرب
بن سومة  بشرى  لبض ة  بلي دة 
عنوبنه)ب) بقامة ل ال عدالة 16 بلشقة 
3 بياتين بملنزه  12999 تدالة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 22 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 751176.
876I

FOUZMEDIA

KENINAS SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
KENINAS SARL AU شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي )5 بقامة 

موالي عبدبلعزيز شالع موالي 

عبدبلعزيز بلرقم 4 - 14999 

بلقن طرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

572(5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   29

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.KENINAS SARL AU

تاجر   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 ، مق قة  أموبت   ، للعلوم  أموبت 

طبوغربف ا بصرية بالجدلة

بألشغال بملختلفة وأشغال بلبناء

بلتجالة

 5(  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

شالع  عبدبلعزيز  موالي  بقامة 

 14999  -  4 موالي عبدبلعزيز بلرقم 

بلقن طرة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلحيني  بلعلمي  فض لة  بلي دة 

مطاع  بوالم  لياض  تجزئة  عنوبنه)ب) 
سكتول 2 لقم 22 --- تدالة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلحيني  بلعلمي  فض لة  بلي دة 

مطاع  بوالم  لياض  تجزئة  عنوبنه)ب) 
سكتول 2 لقم 22 --- تدالة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالقن طرة  بتاليخ 23 نون 9 

2929 تحت لقم -.

877I
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FOUZMEDIA

E3D INGENIERIE SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 E3D INGENIERIE SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 23 شالع 
بنوبل عدالة فلولي 11 مكتب لقم 

4 - 14999 بلقن طرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
57215

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   29
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 E3D  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.INGENIERIE SARL AU
مكتب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلدلبسات بلهندس ة
بلهندسة بملدن ة

بلدلبسات بلتقن ة.
23 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 
بنوبل عدالة فلولي 11 مكتب لقم 4 

- 14999 بلقن طرة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  ياسين  مليبة  بلي د 
 --- بلد لومي  تجزئة   645 بلرقم 

بلخدييات بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  ياسين  مليبة  بلي د 

 --- بلد لومي  تجزئة   645 بلرقم 

بلخدييات بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالقن طرة  بتاليخ 17 نون 9 

2929 تحت لقم -.

878I

FOUZMEDIA

BOUIRI TRANS SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

BOUIRI TRANS SARL AU شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي )5 بقامة 

موالي عبدبلعزيز شالع موالي 

عبدبلعزيز بلرقم 4 - 14999 

بلقن طرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

572((

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   16

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.BOUIRI TRANS SARL AU

: مقاول في  غرض بلشركة بإيجاز 

نقل بمليتخدمين

مقاول في نقل بلبضائع.

 5(  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

شالع  عبدبلعزيز  موالي  بقامة 

 14999  -  4 موالي عبدبلعزيز بلرقم 

بلقن طرة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بويري  محين  بلي د 

 14999 بفكا   1 بلرقم   271 بلزنقة 

بلقن طرة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بويري  محين  بلي د 

 14999 بفكا   1 بلرقم   271 بلزنقة 

بلقن طرة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالقن طرة  بتاليخ 23 نون 9 

2929 تحت لقم -.

87(I

NADEK CONSULTING

IMPRENTA ASMIR MAROC
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

NADEK CONSULTING

 TETOUAN TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC

 IMPRENTA ASMIR MAROC

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بقامة 

م 9وكة 13 زنقة م 9وكة شالع 

جبل تدغين لقم 2 - 3999) تطوبن 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

27(8(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   14

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.IMPRENTA ASMIR MAROC

: مطبعة و  غرض بلشركة بإيجاز 

ولبقة.

بقامة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

شالع  م 9وكة  زنقة   13 م 9وكة 

3999) تطوبن   -  2 جبل تدغين لقم 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

59 حصة    : بلي د حدامي بحدد 

بق دة 1.999 ملهم للحصة .

59 حصة    : بلي د مرزوق يونس 

بق دة 1.999 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بحدد  حدامي  بلي د 

 14 لقم  ه  زنقة  بلحاجب  شالع 

3999) تطوبن بملغرب.

عنوبنه)ب)  يونس  مرزوق  بلي د 

 ( لقم   4 ملب   ( زنقة  زبيو  شالع 

3999) تطوبن بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بحدد  حدامي  بلي د 

 14 لقم  ه  زنقة  بلحاجب  شالع 

3999) تطوبن بملغرب

عنوبنه)ب)  يونس  مرزوق  بلي د 

 ( لقم   4 ملب   ( زنقة  زبيو  شالع 

3999) تطوبن بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   11 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 5876.

889I
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PLAYA AZUL

LACHGARE FISH
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 Rue 11 Janvier Rue 11 Janvier،

70002، LAAYOUNE MAROC
LACHGARE FISH شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 

بلوحدة لقم 887 - 79992 بلع ون 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
33(35

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   19
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.LACHGARE FISH
بلتجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بالجدلة  بالسداك  بلعامة-ب ع 
وبلتقي ط-بالستي9بم وبلتصدير-نقل 

بلبضائع-بشغال بلبناء.
تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلع ون   79992  -  887 بلوحدة لقم 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 599   : بابا  س دي  ولد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي د لشكر حدامي :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د ولد س دي بابا عنوبنه)ب) 
حي   96 لقم  بلشافعي  بالمام  زنقة 

بلفدبء 79999 بلع ون بملغرب.

عنوبنه)ب)  حدامي  لشكر  بلي د 

حي بلنهضة شالع بلحين بلثاني لقم 

72 79992 بملر�صى بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د ولد س دي بابا عنوبنه)ب) 

حي   96 لقم  بلشافعي  بالمام  زنقة 

بلفدبء 79999 بلع ون بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   12 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2894.

881I

Bureau de La competences consultation

ENT MOUFID FAMILY SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

 Bureau de La competences

consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD

 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03

 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

79999، بلع ون بملغرب

 ENT MOUFID FAMILY SARL

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

سك ك دة تجزئة 1599 بلرقم 689 

بلع ون - 79999 بلع ون بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

33553

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   23

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 ENT  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MOUFID FAMILY SARL

بلتجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملوبم  وتوزيع  وبلت9ويج  وبلتيويق 

بملنتجات  وتصدير  بلغذبئ ة،بستي9بم 

بلغذبئ ة وبملشتقات بأل رى،بلتدث ل 

بلتجالة بشكل عام  و  ب ع و شربء  و 

لجد ع بملنتجات أو بليلع أو بملوبم....

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 689 بلرقم   1599 سك ك دة تجزئة 

بلع ون - 79999 بلع ون بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي دة بشرى مف د :  499 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي دة مل اء بعدني :  399 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د عثدان مف د :  399 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  مف د  بشرى  بلي دة 

بوطاعة س دي  زناتة جنان  زنقة   4

لحال فاس - فاس بملغرب.

عنوبنه)ب)  بعدني  مل اء  بلي دة 

 14 بلحي بملحددي زنفة ل 9وج عدالة 

لقم 94 بلع ون - بلع ون بملغرب.

عنوبنه)ب)  مف د  عثدان  بلي د 

تدالة   - تدالة  بمللكي  بلدلك  بقامة 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  مف د  بشرى  بلي دة 

بوطاعة س دي  زناتة جنان  زنقة   4

لحال فاس - فاس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالع ون  بتاليخ 23 أكتوار 

2929 تحت لقم 23 أكتوار 2929.

882I

BHA CONSULTING

VOW
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

BHA CONSULTING

MARRAKECH MAROC ،9 ، .

VOW شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بلنهضة 

شيشاوة - 41999 شيشاوة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1693

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   17

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

.VOW : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

بلتجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بإللكت9ون ة

بستي9بم و تصدير

تنظ م بألحدبث.

حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

شيشاوة   41999  - بلنهضة شيشاوة 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : بلعلوي  بلي د مصطفى 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : بلح ان  بلي د عبدبالله 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د مصطفى بلعلوي عنوبنه)ب) 

حي بلنهضة شيشاوة 41999 شيشاوة 

بملغرب.
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بلي د عبدبالله بلح ان عنوبنه)ب) 

حي بلنهضة شيشاوة 41999 شيشاوة 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د مصطفى بلعلوي عنوبنه)ب) 

حي بلنهضة شيشاوة 41999 شيشاوة 

بملغرب

بلي د عبدبالله بلح ان عنوبنه)ب) 

حي بلنهضة شيشاوة 41999 شيشاوة 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بامنتانوت  بتاليخ 24 نون 9 

2929 تحت لقم 494/2929.

883I

مكتب بملحاسبة

 EL KARRAZ

CONSTRUCTION
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

مكتب بملحاسبة

16 زنقة سال بليعامة 2 ، 15999، 

بلخدييات بملغرب

 EL KARRAZ CONSTRUCTION

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 19 

مجدوعة  م  حي بلرشام - 15499 

ت فلت بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

575

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   27

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 EL  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.KARRAZ CONSTRUCTION
بألشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة أو بلبناء,  بملتاجرة.
 19 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 
 15499  - بلرشام  حي  م   مجدوعة  

ت فلت بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د بلكربز عبد بلصدد :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلصدد  عبد  بلكربز  بلي د 
 734 لقم   3 حي بلرشام م  عنوبنه)ب) 

15499 ت فلت بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلصدد  عبد  بلكربز  بلي د 
 734 لقم   3 حي بلرشام م  عنوبنه)ب) 

15499 ت فلت بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بت فلت   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 297.

884I

DAR COMPTABILITE

LAMRISS MARBRE SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC
 LAMRISS MARBRE SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بلعدال 
لقم 23زغنغان بلناضول - 62659 

بلناضول بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.29947

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تدت   2929 نون 9   94 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
بليالم  عبد  )ة)  بلي د  تفويت 
من  بجتداع ة  حصة   1.999 ملريس 
أصل 1.999 حصة لفائدة  بلي د )ة) 

حدزة ملريس بتاليخ 93 نون 9 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 23 نون 9 

2929 تحت لقم 3695/2929.
885I

PLAYA AZUL

WIAM DETERGENT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 Rue 11 Janvier Rue 11 Janvier،

70002، LAAYOUNE MAROC
WIAM DETERGENT شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بمليي9ة 
بلخضربء لقم 143  - 79992 بملر�صى 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
33(37

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   19
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 WIAM : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.DETERGENT
بالستي9بم   : غرض بلشركة بإيجاز 
موبم  وا ع  وبلتصدير-صناعة 

بلتنظ ف-بشغال بلبناء.

حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بمليي9ة بلخضربء لقم 143  - 79992 

بملر�صى بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بملج د  عبد  بمب ل ج  بلي د 

ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بملج د  عبد  بمب ل ج  بلي د 
لقم  حي بمليي9ة بلخضربء  عنوبنه)ب) 

143 79992 بملر�صى بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بملج د  عبد  بمب ل ج  بلي د 
لقم  حي بمليي9ة بلخضربء  عنوبنه)ب) 

143 79992 بملر�صى بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   12 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2895.

886I

AGSOFT

AGSOFT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

AGSOFT

 C /O بلوك 7  زنقة مكرل 19  لقم

11 حي بئ9 بنزلبن ت كوين ، 89999، 

أكامير بملغرب

AGSOFT شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 

طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلوك 7  
زنقة مكرل 19  لقم C /O 11 حي 

بئ9 بنزلبن ت كوين - 89999 أكامير 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.36387
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بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 17 أكتوار 2929 تقرل حل 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د AGSOFT  مبلغ 

لأسدالها 19.999 ملهم وعنوبن 
مقرها بإلجتداعي بلوك 7  زنقة مكرل 

19  لقم C /O 11 حي بئ9 بنزلبن 

ت كوين - 89999 أكامير بملغرب 

نت جة ل : بنتهاء بلنشاط بلتجالي.

بلوك  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
C /O 11 حي  19  لقم  7  زنقة مكرل 

أكامير   89999  - ت كوين  بنزلبن  بئ9 

بملغرب. 

و عين:

بلي د)ة) عبد بلصدد  أسندبل و 

7339 ل ون فرنيا   عنوبنه)ب) فرنيا  

كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  باكامير   بلتجالية 

2929 تحت لقم 7122).

887I

SAGASUD

SAPHIR ET CORAIL TRANS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

SAGASUD

شالع بالمي9 موالي عبد هللا لقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، بلع ون

LAAYOUNE بملغرب

 SAPHIR ET CORAIL TRANS

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي مدينة 

بلوفاق بلوك ه لقم 758 بلع ون - 

79999 بلع ون بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

33(53

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   16

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SAPHIR ET CORAIL TRANS

ما  كل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

أشكاله سوبء  بجد ع  بالنقل  يتعلق 

نشاط  كل  أو  الجه  بملغرب  مب ل 

تجالي مالحي صناعي  دماتي.

مدينة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 - بلع ون   758 بلوفاق بلوك ه لقم 

79999 بلع ون بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : بلجرموني  محدد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د مصطفى بيت قدول :  599 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 بلي د محدد بلجرموني : 59999 

بق دة 199 ملهم.

 : قدول  بيت  مصطفى  بلي د 

59999 بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

قدول  بيت  مصطفى  بلي د 

ملول   بيت  بواي9وك  حي  عنوبنه)ب) 

86155 بيت ملول بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د محدد بلجرموني عنوبنه)ب) 

بلوك 2 زنقة )3 حي بوناكة بملزبل بيت 

ملول 86155 بيت ملول بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   24 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2813.

888I

SAGASUD

WASSIM FRERES
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

SAGASUD
شالع بالمي9 موالي عبد هللا لقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، بلع ون

LAAYOUNE بملغرب
WASSIM FRERES شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلوكالة 1 
بلوك ف لقم 752 بلع ون - 79999 

بلع ون بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

33(51
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   29
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.WASSIM FRERES
غرض بلشركة بإيجاز : كل نشاط 
و  بالجدلة  بليدك  بتجالة  يتعلق 
بلتقي ط ونقل بلبضائع كل نشاط 

تجالي مالحي صناعي  دماتي.
عنوبن بملقر بالجتداعي : بلوكالة 1 
 79999  - بلع ون   752 بلوك ف لقم 

بلع ون بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د عبد بلكريم بلوس م  :  499 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 399   : بلي د عبد بلنبي بلوس م 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
399 حصة    : بلي د عدام بملل ح  

بق دة 199 ملهم للحصة .
 : بلوس م   بلكريم  عبد  بلي د   

49999 بق دة 199 ملهم.

بلي د عبد بلنبي بلوس م : 39999 
بق دة 199 ملهم.

 39999  : بملل ح   عدام  بلي د 
بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلوس م  بلنبي  عبد  بلي د 
عنوبنه)ب) 96 بلوك 25 حي سع دة 1 

بسفي 29169 بسفي بملغرب.
 37 بلي د عدام بملل ح  عنوبنه)ب) 
بسفي  بمليي9ة  تجزئة  بوجدول  زنقة 

29169 بسفي بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلوس م   بلكريم  عبد  بلي د 
تجزئة   31 بلزنقة   13 عنوبنه)ب) 
 29169 أسفي  بلبوبب  حي  بالطلس 

بسفي بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   24 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2812.
88(I

WAY CONSEIL

MARRAKECH ORGANIC SC
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 MARRAKECH ORGANIC SC

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي متجر 
لقم )1 موبل نزبلة بلوسطى س دي 
بوعتدان - 42983 ببن جرير بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
242(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   93
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MARRAKECH ORGANIC SC
تصدير   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وبستي9بم بملنتجات بلزلبع ة
تاجر سلع و دمات.

تقديم  دمات مرتبطة باألنشطة 
بلزلبع ة..

متجر   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلوسطى س دي  نزبلة  موبل   1( لقم 
بوعتدان - 42983 ببن جرير بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : قا�صي  بلحيين  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  قا�صي  بلحيين  بلي د 
 49169  232 لقم  جديد  بزيكي  حي 

مربكش بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  قا�صي  بلحيين  بلي د 
 49169  232 لقم  جديد  بزيكي  حي 

مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   11 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 186.
8(9I

LE PREMIER CONSEIL

 GARGANO GENERAL
IMPORT

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 GARGANO GENERAL IMPORT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلطابق 

بالل�صي لقم 189 بلشقة  لقم 2 و 3 
تجزئة بمليال طريق بسفي  - 49999 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
19856(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   93
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.GARGANO GENERAL IMPORT
شربء   •*  : غرض بلشركة بإيجاز 
بلغذبئ ة  بملنتجات  وتوزيع  وا ع 

بالتجزئة وشبه بلجدلة وبلجدلة.
منتجات  وتوزيع  بستي9بم   •*
بلتجد ل  وميتحضربت  بلنظافة 

ومنتوجات بلتجد ل.
وتوفي9  بملوبم  وتوزيع  بستي9بم   •*

بلري.
بإلنتاج  وتيويق  بستي9بم   •*

بلزلبعي.
تصدير جد ع أنوبع بألسداك   •*

بلطازجة وبملجددة.
منتجات  وتوزيع  بستي9بم   •*

بلكحول.
*• تاجر مالبس جاهزة.

بلطابق   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 3 2 و  189 بلشقة  لقم  بالل�صي لقم 
 49999  - تجزئة بمليال طريق بسفي  

مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : ))  سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د كركانو موم ن كو لوس انو 

ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د كركانو موم ن كو لوس انو 

مالطا   (6 مالبلدو  ف ا  عنوبنه)ب) 

538)5 مالطا مالطا.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د كركانو موم ن كو لوس انو 

مالطا   (6 مالبلدو  ف ا  عنوبنه)ب) 

538)5 مالطا مالطا

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   25 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117633.

8(1I

SAGEST

 AL OFOK

DEVELOPPEMENT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

  AL OFOK DEVELOPPEMENT

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 81 بلطابق 

بلتاني  شقة لقم 13 حي موالي 

بمليس  وبم فاس - 39999 فاس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64(1(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   27

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 AL  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. OFOK DEVELOPPEMENT

بشغال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة.

 81  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

حي   13 لقم  شقة  بلتاني   بلطابق 

 39999  - فاس  وبم  بمليس   موالي 

فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د زكرياء بعدي :  599 حصة 

بق دة 1.999 ملهم للحصة .

بلي دة سالة سبع  :  599 حصة 

بق دة 1.999 ملهم للحصة .

 بلي د زكرياء بعدي : 599 بق دة 

1.999 ملهم.

بق دة   599  : بلي دة سالة سبع  

1.999 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د زكرياء بعدي عنوبنه)ب) 26 

شالع ببن   1 زنقة بلبوغاز حي بلفرح 

بالثي9 39999 فاس بملغرب.

 26 بلي دة سالة سبع  عنوبنه)ب) 

 39999   1 بلفرح  حي  بلبوغاز  زنقة 

فاس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د زكرياء بعدي عنوبنه)ب) 26 

شالع ببن   1 زنقة بلبوغاز حي بلفرح 

بالثي9 39999 فاس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3275.

8(2I
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 GROUPE SCOLAIRE

SIWANE PRIVEE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تع ين ميي9 جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 GROUPE SCOLAIRE SIWANE

PRIVEE  شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي محل لقم 

) أ تجزئة  لقم ج 45 حي بلهدى 

بكامير - 89999 بكامير بملغرب.

تع ين ميي9 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.496(5

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم تع ين   2929 نون 9   95 بملؤلخ في 

بلي د)ة)   للشركة  جديد  ميي9 

يوسمي لضا كديي9 وح د

تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   24 بتاليخ  باكامير   بلتجالية 

2929 تحت لقم 7246).

8(3I

CORPORATE AUDIT GROUP

AMICA FOOD
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شالع عبد بملومن، بلطابق 

بلخامس، لقم 22 ، 29999، 

casablanca maroc

AMICA FOOD شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي برج 

بملح طات 3، س 24، شالع س دي 

محدد بن عبد هللا،  مرينا - 29999 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489685

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 AMICA : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.FOOD

غرض بلشركة بإيجاز : - 

بلصناعة في مجال بملنتجات بلغذبئ ة

تصن ع وتجهيزو شربء وا ع   -

وتوزيع بملنتجات بلغذبئ ة

بلصناعي  بلتصد م   -

وبلتطوير بلصناعي

بستي9بم وتصدير بملنتجات   -

بلغذبئ ة.

برج   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

شالع س دي   ،24 س   ،3 بملح طات 

 29999  - محدد بن عبد هللا،  مرينا 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلشركة مجدوعة تدالوي  :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
تدالوي   مجدوعة  بلشركة 

 ،27 س   ،3 برج كرييتال  عنوبنه)ب) 

هللا،   عبد  بن  محدد  س دي  شالع 

مرينا 29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 
وموبطن ميي9ي بلشركة:

حيين  أميب  محدد  بلي د 
تدالوي  عنوبنه)ب) مشروع مح طات 
شالع   ،1( ش   ،4 بلطابق   ،1 مرينا 
 29999 عبد هللا  بن  محدد  س دي 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 24 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754857.
8(4I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

BOUARFA DISTRIBUTION
إعالن متعدم بلقربلبت

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،
TANGER MAROC

  BOUARFA DISTRIBUTION
«شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: شالع   

س دي عابد لقم 23 - 32999 
بلحي دة بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.38(
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 95 نون 9 2929
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
مع  بلحالي  بلتي ي9  في  بلثقة  تجديد 

تدديد بلفت9ة ملدة غي9 محدمة.
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
بعتدام بلتوق ع بالنفربمي للديي9ين، 
بلحاملة  بوعزة،  بيدان  بلي دة 
  ،R359(45 لقم  بلوطن ة  للبطاقة 
بلحاملة  أنوبل،  بوعزة  وبلي د 
R369966،في  للبطاقة بلوطن ة لقم 

جد ع بلعامالت. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
بند لقم 17: بلذي ينص على مايلي: 
بلتوق ع  بلشركة  تي ي9  في  سعتدد 
بلي دة بيدان  بالنفربمي للديي9ين، 
بلوطن ة  للبطاقة  بلحاملة  بوعزة، 

أنوبل  وبلي د    ،R359(45 لقم 

بوعزة، بلحامل للبطاقة بلوطن ة لقم 

.R369966

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالحي دة  بتاليخ 24 نون 9 

بلسجل  من   552 لقم  تحت   2929

بلت9ت بي..

8(5I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

 D3 IT
 م3 بت

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

 cabinet comptabe et fiscal

benaboud

 AVENUE CHAHID AKACHAR 65

 65 AVENUE CHAHID

 AKACHAR، 90060، TANGER

Maroc

D3 IT  م3 بت شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زةقة 

تالومبنت مجدع ببربج طنجة بلوك 6 

مكتب لقم 13 مكرل - 9999) طنجة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19373(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 يناير   25

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

  D3 IT  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

م3 بت.
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بجهزة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بستي9بم    - بملعلوم ات   - بلكدب وتر 

وتصدير.

زةقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

تالومبنت مجدع ببربج طنجة بلوك 6 

مكتب لقم 13 مكرل - 9999) طنجة 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 29.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د لش د بنعبوم :  299 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د لش د بنعبوم عنوبنه)ب) 65 

طنجة   (9999 شالع بلشه د بقشال 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د لش د بنعبوم عنوبنه)ب) 65 

طنجة   (9999 شالع بلشه د بقشال 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

ف 9بير   94 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 78).

8(6I

CRI MEKNES

ELECTRO MAZAR

S.A.R.L au 
شركة ذبت ميؤول ة محدومة 

ذبت بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 ELECTRO MAZAR» S.A.R.L au«

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 512 

لي9بك سربم طو2 سباتا  - 59999  

مكناس   بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5133(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   1(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ELECTRO MAZAR« S.A.R.L au«

-أعدال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

متنوعة  - بلتجالة..
عنوبن بملقر بالجتداعي : لقم 512 

  59999  - سباتا   لي9بك سربم طو2 

مكناس   بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : محين   بلي د  الد 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  محين   بلي د  الد 
  16943 65 حي بملالهفة   2 لقم  زنقة 

س دي قاسم بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  محين   بلي د  الد 
  16943 65 حي بملالهفة   2 لقم  زنقة 

س دي قاسم بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3757.

8(7I

FNMCOMPTA

A.K.A MENUISERIE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

A.K.A MENUISERIE شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي قرية 

بلزهالة بلقصر بلصغي9 فحص أنجرة 

- 4152) بلقصر بلصغي9 بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19((61

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 A.K.A  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.MENUISERIE

أعدال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلنجالة بلخشب ة.

قرية   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلزهالة بلقصر بلصغي9 فحص أنجرة 

- 4152) بلقصر بلصغي9 بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 59.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

  : بليالم  عبد  بولعيش  بلي د 

599 حصة بق دة 199 ملهم للحصة 

 : بليالم  عبد  بولعيش  بلي د   

599 بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بليالم  عبد  بولعيش  بلي د 

مو�صى  شالع  بملرجة  حي  عنوبنه)ب) 

 8- بن نصي9 طزنقة جبل طالق لقم 

بلفن دق 3192)  بلفن دق بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بليالم  عبد  بولعيش  بلي د 

مو�صى  شالع  بملرجة  حي  عنوبنه)ب) 

 8- بن نصي9 طزنقة جبل طالق لقم 

بلفن دق 3192)  بلفن دق بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6665.

8(8I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE HIBA TEAM
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

ste hiba team شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 8 شالع 

بلدلفوفي بلعدالة 3 بلطابق 3 لقم 8 

وجدة - 69999 وجدة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.26491

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل حل   2929 نون 9   19 بملؤلخ في 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

  ste hiba team بلوح د  بلشريك 

مبلغ لأسدالها 59.999 ملهم وعنوبن 

بلدلفوفي  شالع   8 بإلجتداعي  مقرها 

 - وجدة   8 لقم   3 بلطابق   3 بلعدالة 

69999 وجدة بملغرب نت جة ل : عدم 

تحق ق بلهدف بالجتداعي.
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شالع   8 و حدم مقر بلتصف ة ب 
 8 3 لقم  بلطابق   3 بلدلفوفي بلعدالة 

وجدة - 69999 وجدة بملغرب. 

و عين:

و  بندوح  سع د   بلي د)ة) 

عنوبنه)ب) تجزئة بلنهضة زنقة بملرح7 
وجدة بملغرب   69999 وجدة   6 لقم 

كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   24 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2793.

8((I

FIDUCIAIRE KHALID

 STE GTCM IMPORT

EXPORT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC

 STE GTCM IMPORT EXPORT

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 25 تجزئة 

بلعامري و من معه طريق تازة - 

وجدة - 69999 وجدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

3691(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   12

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.GTCM IMPORT EXPORT

غرض بلشركة بإيجاز : ب ع و شربء 
بالت بلبناء و بلنقل + بجزبء بلي البت 

+ بلتصدير و بالستي9بم.
عنوبن بملقر بالجتداعي : 25 تجزئة 
بلعامري و من معه طريق تازة - وجدة 

- 69999 وجدة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 349   : عائشة  محداني  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 339   : بلبوكري  طالق  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي د س لي9و جون كام لو :  339 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي دة محداني عائشة عنوبنه)ب) 
تجزئة بلعامري و من معه طريق   25

تازة - وجدة 69999 وجدة بملغرب.
عنوبنه)ب)  بلبوكري  طالق  بلي د 

سبتة 51991 سبتة بملغرب.
كام لو  جون  س لي9و  بلي د 
باليس   99999 فرنيا  عنوبنه)ب) 

فرنيا.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بكربلي  محدد  بلي د 
تجزئة بلعامري و من معه طريق   25

تازة - وجدة 69999 وجدة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2674.
(99I

Ste ORIENTAL AUDIT

 STE BOULMANGERIE MIRI
BARAKA S.J.S

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC
 STE BOULMANGERIE MIRI

BARAKA S.J.S شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بني 

سعلى زنقة 7 لقم 3  - 64599 جربمة  

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

3589(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 ف 9بير   12

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 BOULMANGERIE MIRI BARAKA

.S.J.S

مشغل   -  : غرض بلشركة بإيجاز 

مخ ز

-صنع و ب ع بلحلويات.

بني  حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
64599 جربمة    -   3 7 لقم  سعلى زنقة 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : سع د  مي9ي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د مي9ي سع د عنوبنه)ب) حي 
بني سعلى زنقة 7 لقم 3  64599 جربمة  

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د مي9ي سع د عنوبنه)ب) حي 
بني سعلى زنقة 7 لقم 3  64599 جربمة  

بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوار   1( بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2365.
(91I

ملعة بلشامبت ش.م.م

CO.MA.OIL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

ملعة بلشامبت ش.م.م
15 شالع بئ9 أنزلبن صندوق بريد 
19 تصومعت 15 شالع بئ9 أنزلبن 

صندوق بريد 19 تصومعت، 
45999، ولزبزبت بملغرب

CO.MA.OIL شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل 
تزنتوت بمرزكان - 45999 ولزبزبت 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.1916(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل حل   2929 نون 9   16 بملؤلخ في 
بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 
CO.MA.OIL  مبلغ لأسدالها 9.999) 
ملهم وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل 
ولزبزبت   45999  - بمرزكان  تزنتوت 
بلنهائي  بلتوقف   : ل  نت جة  بملغرب 

لنشاط بلشركة..
حي  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
ولزبزبت   45999  -  18 لقم  بلوحدة 

بملغرب. 
و عين:

  COLUCCI بلي د)ة) 
حي  عنوبنه)ب)  و   DOMENICO
ولزبزبت   45999  18 لقم  بلوحدة 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
24 نون 9  بتاليخ  بالبتدبئ ة بولزبزبت  

2929 تحت لقم 695.
(92I
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FIDUCIAIRE KHALID

STE FABRIC ORIENT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
STE FABRIC ORIENT شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 4 مكرل 

زنقة 36 حي بلنكامي - وجدة - 
69999 وجدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
36921

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   91
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.FABRIC ORIENT
بشغال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالينوكس.
مكرل   4  : عنوبن بملقر بالجتداعي 
زنقة 36 حي بلنكامي - وجدة - 69999 

وجدة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
599 حصة    : بلي د ول د  الف 

بق دة 199 ملهم للحصة .
 599   : لمضاني  حين  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
 4 عنوبنه)ب)  ول د  الف  بلي د 
وجدة   - حي بلنكامي   36 مكرل زنقة 

69999 وجدة بملغرب.
بلي د حين لمضاني عنوبنه)ب) 6 
زنقة 18 حي بملي9 علي - وجدة 69999 

وجدة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وموبطن ميي9ي بلشركة:

 4 عنوبنه)ب)  ول د  الف  بلي د 
وجدة   - حي بلنكامي   36 مكرل زنقة 

69999 وجدة بملغرب
بلي د حين لمضاني عنوبنه)ب) 6 
زنقة 18 حي بملي9 علي - وجدة 69999 

وجدة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2682.

(93I

sacompta sarl au

STE ESPACE ZIZI SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

sacompta sarl au
244 شالع بلجيش بمللكي مييول ، 

33259، مييول بملغرب
STE ESPACE ZIZI SARL  شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بيت بمليس 
ك كو بوملان  - 33259 بوملان  بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
1765

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   17
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. ESPACE ZIZI SARL
بلبناء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
-مثحامت  بملختلفة  وبالشغال 

-بلحربسة .
بيت   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بوملان    33259  - بمليس ك كو بوملان  

بملغرب .
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : عزيزي   لحين  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 259   : عزيزي   لعزيزة   بلي دة 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 259   : عزيزي  لعزيزة   بلي دة 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلي د لحين عزيزي  
بوملان    33953 ك كو   بمليس  بيت 

بملغرب .
بلي دة لعزيزة  عزيزي عنوبنه)ب) 
بقامة بالمن ة لقم 42 طنجة  9969) 

طنجة  بملغرب.
بلي دة لعزيزة  عزيزي عنوبنه)ب) 
بوملان   33953 ك كو   بمليس  بيت 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلي د لحين عزيزي  
بوملان    33953 ك كو   بمليس  بيت 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   12 بتاليخ  ببوملان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 383/2929.
(94I

وين س وم إكيبي9

TONAROZ تونروز
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

وين س وم إكيبي9
لقم 19 مبنى تاشفين نهج سعقوب 
بملريني ج ليز، 49929، مربكش 

بملغرب
تونروز TONAROZ شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

سعقوب بملريني إقامة تاشفين لقم 19 
- 49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
198337

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   21

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

: تونروز  بإلقتضاء بدختصر تيد تها 

.TONAROZ

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تيي9مولبلض افة.

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

سعقوب بملريني إقامة تاشفين لقم 19 

- 49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 499   : بلعدالي  مريم  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د عبد بلكريم بليالمي :  399 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 399   : بلي دة مل كة بيت بمبل 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 499  : بلعدالي  مريم  بلي دة   

بق دة 199 ملهم.

بلي د عبد بلكريم بليالمي : 399 

بق دة 199 ملهم.

 399  : بمبل  بيت  مل كة  بلي دة 

بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلعدالي عنوبنه)ب)  بلي دة مريم 
زبكولة   47(99   2 ملعة  تجزئة 

بملغرب.

بليالمي  بلكريم  عبد  بلي د 

يحيى  بوالم  تنكزى  موبل  عنوبنه)ب) 
لكربير  99)47 زبكولة بملغرب.

بلي دة مل كة بيت بمبل عنوبنه)ب) 

مربكش   49999 بسني   بمل ل  موبل 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
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بلعدالي عنوبنه)ب)  بلي دة مريم 
تجزئة ملعة 2  99)47 زبكولة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم )11749.

(95I

jilovta sarl

H A ORIENT TRAV
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

H A ORIENT TRAV  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لبس 

بلنصر تجزئة 254 بلطابق بلرببع 

بلشقة لقم 29 - 69999 وجدة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

36925

 14 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 أكتوار 

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 H A  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. ORIENT TRAV

بالشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعامة بو بملختلفة / بليديرة.
لبس   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلرببع  بلطابق   254 تجزئة  بلنصر 

وجدة   69999  -  29 لقم  بلشقة 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 599.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 2.599   : شبيبة  حيام  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

شبيبة  بلصدد  عبد  بلي د 

ملهم   199 بق دة  حصة   2.599   :

للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  شبيبة  حيام  بلي د 

254  لقم  تجزئة بليس بلنصر عدالة 

29 بلطابق 4  69999 وجدة بملغرب.

شبيبة  بلصدد  عبد  بلي د 

عنوبنه)ب) حي بليعامة طريق بلنولس 

لقم 28 وجدة 69999 وجدة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  شبيبة  حيام  بلي د 

254  لقم  تجزئة بليس بلنصر عدالة 

29 بلطابق 4  69999 وجدة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2684.

(96I

fiduciaire belfisc

MANDOUR ELEC
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تع ين مدثل قانوني للشركة

fiduciaire belfisc

136 شالع عين بلش خ ، 25959، 

ببي بلجعد بملغرب

MANDOUR ELEC «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 7 ملب 

م دونة لربي شعربني - 25959 ببي 

بلجعد بملدلكة بملغرا ة.

«تع ين مدثل قانوني  للشركة»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.193

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

وتبعا   2929 غشت   13 في  بملؤلخ 

تع ين  تقرل  جدم  لتع ين ميي9)ين) 

بملدثل)ين) بلقانوني)ين): 

- بسع دي محدد

 - MANDOUR ELEC شركة ذبت 

مقرها  بلكائن  بملحدومة  بمليؤول ة 

لربي  م دونة  ملب   7 ب:  بإلجتداعي 

بملدلكة  بلجعد  ببي   25959 شعربني 

بملغرا ة

عند  بلتجالي  بلسجل  لقم 

بالقتضاء: 193

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 9( بتاليخ  بلجعد   بابي  بالبتدبئ ة 

نون 9 2929 تحت لقم 113.

(97I

Soconef sarl

STSK SERVICE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

Soconef sarl

12 شالع محدد بلحنصالي لقم 

1 بلقن طرة ، 14999، بلقن طرة 

بملغرب

STSK SERVICE شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي )5 شالع 

موالي عبد بلعزيز لقم 4 بقامة 

موالي عبد بلعزيز بلقن طرة - 14999 

بلقن طرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

57343

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   11

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STSK  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.SERVICE

نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالفربم 

نقل بلبضائع.

)5 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

موالي عبد بلعزيز لقم 4 بقامة موالي 

 14999  - بلقن طرة  بلعزيز  عبد 

بلقن طرة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 (99   : بلي د بلتهامي بلص كوكي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 199   : بلي د توف ق بلص كوكي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلص كوكي  بلتهامي  بلي د 

ببواكر بلصديق شقة   68 عنوبنه)ب) 
لقم 3  14999 بلقن طرة بملغرب.

بلص كوكي  توف ق  بلي د 

ق امة  بلحجرة  عين  ذوبل  عنوبنه)ب) 

بمللح  جرف   16929 بلدفالي   عين 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلص كوكي  بلتهامي  بلي د 

ببواكر بلصديق شقة   68 عنوبنه)ب) 
لقم 3  14999 بلقن طرة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالقن طرة  بتاليخ 24 نون 9 

2929 تحت لقم 3)891.

(98I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

 STE RENT MOROCCO

TOURS SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

 APP N° 11 RUE IMM 9 RAHAL

 MESKINI VN FES ، 30000، FES

MAROC

 STE RENT MOROCCO TOURS

SARL شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
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وعنوبن مقرها بإلجتداعي مكتب 

لقم 19 بلطابق بلثاني بقامة م كا 

بول شالع عالل بن عبد هللا فاس - 

39999 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64(33

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 RENT MOROCCO TOURS

.SARL

تأجي9   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلي البت بدون سائق.

مكتب   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

م كا  بقامة  بلثاني  بلطابق   19 لقم 

 - بول شالع عالل بن عبد هللا فاس 

39999 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : بلجندي  بحدد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : بلكوهن  يوسف  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلجندي  بحدد  بلي د 

حي وبم فاس فاس   1 شالع   (6 لقم 

39999 فاس بملغرب.

بلي د يوسف بلكوهن عنوبنه)ب) 

بمبلسة  حي   17 شقة   8 بقامة  لقم 

فاس 39999 فاس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلكوهن  ياسين  بلي د 

عين  طريق  بالمبلسة  تجزئة  ب 

بلشقف فاس 39999 فاس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بفاس  بتاليخ 23 نون 9 2929 

تحت لقم 32)49311129922.

(9(I

AMDE

 BUSINESS INSIGHTERS

GROUP
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 BUSINESS INSIGHTERS GROUP

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة)في 

طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة سد ة 

بقامة شهرزبم 3 بلطابق 5 بلنخ ل 

بلب ضاء زنقة سد ة بقامة شهرزبم 

3 بلطابق 5 بلنخ ل بلب ضاء 29349 

CASABLANCA بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.348(81

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

2929 تقرل حل  97 شتن 9  بملؤلخ في 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

  BUSINESS INSIGHTERS GROUP

ملهم   19.999 لأسدالها  مبلغ 

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة سد ة 

بلنخ ل   5 بلطابق   3 بقامة شهرزبم 
بقامة شهرزبم  زنقة سد ة  بلب ضاء 

3 بلطابق 5 بلنخ ل بلب ضاء 29349 

 : ل  نت جة  بملغرب   CASABLANCA

حل بلشركة.

زنقة  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

 5 بلطابق   3 شهرزبم  بقامة  سد ة 

 29349 بملغرب  بلب ضاء  بلنخ ل 

CASABLANCA بملغرب. 

و عين:

بلي د)ة) توف ق  يزمي  و عنوبنه)ب) 
شقة ) لقم 17 زنقة لوكري ب لفدير 

بملغرب   CASABLANCA  29349

كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754115.

(19I

MACOSIS CONSULTING

 MERABTI RESIDENTIAL

CITY
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

MACOSIS CONSULTING

 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

 MERABTI RESIDENTIAL CITY

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 55 

شالع بلنخ ل طرق عين بليدن  - 

39999 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

63635

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   24

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MERABTI RESIDENTIAL CITY
بنعاش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي.
 55 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 
 - بليدن   عين  بلنخ ل طرق  شالع 

39999 فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د عبد بلعلي مرببطي :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
مرببطي  بلعلي  عبد  بلي د 
و  بلوك   8 زنقة   27 لقم  عنوبنه)ب) 
فاس   39999 حي بملرجة وبم فاس  

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
مرببطي  بلعلي  عبد  بلي د 
عنوبنه)ب) لقم 27 زنقة 8 بلوك و حي 
بملرجة وبم فاس  39999 فاس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 9   98 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2973/2971.
(11I

LEADER FIN

USINAGE PRO
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي ب الم بإلقامة فالروس» 
E» بلطابق بلثاني بملكتب 12 بلدبل 
ب ضاء، 29599، بلدبل ب ضاء بملغرب

USINAGE PRO شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 13 زنقة 

بحدد بملجاتي إقامة بأللب بلطابق1  
لقم 8 - 29999 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
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تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
4738(5

 21 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 شتن 9 
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.USINAGE PRO
بلغرض   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

من بلشركة في بملغرب هو:
بمل كان ك ة  بألجزبء  تصن ع   •
بليالسل  إلى  بألول ة  وبلنداذج   ،

بملتوسطة ،
بلفرع ة  بلتجد عات  إنتاج   •

وبرالت بلخاصة ،
ملبسات وإنتاج وتجد ع أموبت   •
ومحطات  وبللكم  وبلختم  بلقطع 

بلعدل وبرالت بلخاصة ،
• تصد م وإنتاج قوبلب بلحقن ،

وبملعالجة  وبلطالء  بلطالء   •
بلحربلية لألجزبء بملعدن ة ،

إطال   ، أشغال صفائح معدن ة   •
معدني ،

بلص انة بلصناع ة.  •
• بستي9بم وتصدير وتجالة بللوبزم 

بلعامة وبملوبم وبرالت وقطع بلغ ال.
• أي شربء وا ع و دمة وبستي9بم 
وتصدير ونقل وتوزيع جد ع بملنتجات 
وبلبضائع  وبإلمدبمبت  بلخام  وبملوبم 
وبألموبت  وبملعدبت  بلبناء  وموبم 
وبرالت وبرالت وبملعدبت بلصناع ة 

وبلتجالية وبلزلبع ة.
بلعدل ات  جد ع   ، أعم  وبشكل 
بلصناع ة أو بلتجالية أو بملنقولة أو 
بشكل  بملرتبطة  بملال ة  أو  بلعقالية 
بألش اء  بأحد  مباشر  غي9  أو  مباشر 
بملذكولة أعاله أو بلتي قد تعزز تطوير 

بلشركة..

زنقة   13  : عنوبن بملقر بالجتداعي 

بحدد بملجاتي إقامة بأللب بلطابق1  
لقم 8 - 29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : فخام  عبدهلل  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  فخام  عبدهلل  بلي د 

255 شالع بلدب لة  تجزئة يحيى لقم 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  فخام  عبدهلل  بلي د 

255 شالع بلدب لة  تجزئة يحيى لقم 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 2( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

شتن 9 2929 تحت لقم 99747716.

(12I

ABA GESTION SARLAU

 SOCIETE KD AFRICAN

SHOP
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE KD AFRICAN SHOP

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي محل 

تجالي قطعة 23 شالع كربمة زنقة 

بلن جر زهول 1 - 39999 فاس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64(67

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SOCIETE KD AFRICAN SHOP

متجر   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

للتغذية بلعامة.

محل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

شالع كربمة زنقة   23 تجالي قطعة 

بلن جر زهول 1 - 39999 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي دة مريم ميامنت  :  59 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

  : كالبموكو  ببربه م  كولو  بلي د 

59 حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلي دة مريم ميامنت  

منفلولي   2 شقة  بلن جر  زنقة   13

39999 فاس بملغرب.

كالبموكو  ببربه م  كولو  بلي د 

 6 شقة  بلن جر  زنقة   13 عنوبنه)ب) 

منفلولي 39999 فاس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلي دة مريم ميامنت  

منفلولي   2 شقة  بلن جر  زنقة   13

39999 فاس بملغرب

كالبموكو  ببربه م  كولو  بلي د 

 6 شقة  بلن جر  زنقة   13 عنوبنه)ب) 

منفلولي 39999 فاس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   24 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3322.

(13I

karama conseil

STE PROD MINI
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

karama conseil
لقم 33 بلشقة لقم 1 زنقة بسامة 

ببن زيد شالع بلجيش بمللكي فاس ، 

39999، فاس بملغرب

STE PROD MINI شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 424 

بلوك س حي بلوفاق زوبغة فاس - 

39999 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64(3(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   97

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.PROD MINI

بالشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة وبلبناء.
عنوبن بملقر بالجتداعي : لقم 424 

 - بلوك س حي بلوفاق زوبغة فاس 

39999 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 299   : بلي د بلحبيب بالملي�صي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

499 حصة    : بلي د عامل فونتي 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 499   : بلعدري  عائشة  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
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بالملي�صي  بلحبيب  بلي د 
عنوبنه)ب) 27 تجزئة بلييطوط شقة 
 39999 فاس  بيدوزبل   2 بلطابق   4

فاس بملغرب.
عنوبنه)ب)  فونتي  عامل  بلي د 
فاس  زوبغة  بلجديد  بلحي   11((

39999 فاس بملغرب.
بلي دة عائشة بلعدري  عنوبنه)ب) 
طريق   4 بلشقة  بلسطو  تجزئة   27

بيدوزبل فاس 39999 فاس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  فونتي  عامل  بلي د 
فاس  زوبغة  بلجديد  بلحي   11((

39999 فاس بملغرب
بلي دة عائشة بلعدري  عنوبنه)ب) 
طريق   4 بلشقة  بلسطو  تجزئة   27

بيدوزبل فاس 39999 فاس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   24 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3271/2929.

(14I

LEADER FIN

2A TEL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة
LEADER FIN

زنقة شوفالي ب الم بإلقامة فالروس» 
E» بلطابق بلثاني بملكتب 12 بلدبل 
ب ضاء، 29599، بلدبل ب ضاء بملغرب

2A TEL شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 13 زنقة 
بحدد بملجاتي إقامة بأللب بلطابق1  

لقم 8 - 29999 بلدبل بلب ضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
473545

 16 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 شتن 9 
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 2A  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.TEL

تهدف   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلشركة في بملغرب على حد سوبء:

- بلهاتف وبالتصاالت.

- كهرااء

- بلحفر بألفقي.

-بألل اف بلضوئ ة.

- أعدال متنوعة.

بملعامالت  جد ع   ، أعم  واصولة 

وبلصناع ة  وبملال ة  بلتجالية 

وبملدتلكات  وبلعقالية  وبلحرف ة 

بملنقولة بلتي قد تتعلق بشكل مباشر 

أو غي9 مباشر بأحد بألش اء بملحدمة أو 

مشابه أو مرتبط أو يحتدل  أي �صيء 

و  بلت9بث  وتوس ع  تطوير  تعزز  أن 

شؤون بلشركة..
زنقة   13  : عنوبن بملقر بالجتداعي 

بحدد بملجاتي إقامة بأللب بلطابق1  
لقم 8 - 29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عبدهلل فخام :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : بلي د سعد إل اس عل لو 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  فخام  عبدهلل  بلي د 

255 شالع بلدب لة  تجزئة يحيى لقم 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

عل لو  إل اس  سعد  بلي د 

بقامة أم   4 عدالة ج لقم  عنوبنه)ب)  

بلرا ع 29999 مكناس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  فخام  عبدهلل  بلي د 

255 شالع بلدب لة  تجزئة يحيى لقم 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

عل لو  إل اس  سعد  بلي د 
بقامة أم   4 عدالة ج لقم  عنوبنه)ب)  

بلرا ع 29999 مكناس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 9   25 بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 99747389.

(15I

CABINET KHACHIM

ACMG
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT MABROUKA BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
ACMG شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم )52 
بلطابق بليفلي بئ9 بلربمي بلجنوا ة  

- 14999 بلقن طرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

54783
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 ف 9بير   17
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
.ACMG : بإلقتضاء بدختصر تيد تها
بشغال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلحدبمة بلعامة 
بشغال بلبناء بلحديدية بلعامة .

عنوبن بملقر بالجتداعي : لقم )52 
بلطابق بليفلي بئ9 بلربمي بلجنوا ة  - 

14999 بلقن طرة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 259   : بلي د محدد بليعدوني 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

  : بليعدوني  بلرزبق  عبد  بلي د 

259 حصة بق دة 199 ملهم للحصة 

 259   : بلي د بمليس بليعدوني 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

  : بليعدوني  بليالم  عبد  بلي د 

259 حصة بق دة 199 ملهم للحصة 

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بليعدوني  محدد  بلي د 
بلربمي  بئ9    52( لقم  عنوبنه)ب) 

بلجنوا ة  14999 بلقن طرة بملغرب.

بليعدوني  بلرزبق  عبد  بلي د 
 2958 لقم   2(2 زنقة  عنوبنه)ب) 

بلقن طرة   14999 بالب ض  بلفدبن 

بملغرب.

بليعدوني  بمليس  بلي د 
بلربمي  بئ9    52( لقم  عنوبنه)ب) 

بلجنوا ة  14999 بلقن طرة بملغرب.

بليعدوني  بليالم  عبد  بلي د 
 2958 لقم   2(2 زنقة  عنوبنه)ب) 

بلقن طرة   14999 بالب ض  بلفدبن 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بليعدوني  محدد  بلي د 
بلربمي  بئ9    52( لقم  عنوبنه)ب) 

بلجنوا ة  14999 بلقن طرة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالقن طرة  بتاليخ 17 يون و 

2929 تحت لقم 74829.

(16I

مكتب بملحاسبة بطاكوم

STE XSAMONE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

مكتب بملحاسبة بطاكوم
زنقة 63 لقم 3 تنجدبم ، 52699، 

تنجدبم بملغرب

STE XSAMONE شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي  75 شالع 

11 يناير طابق 1 شقة )16  - 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.



عدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929)الجريدة الرسمية   17244

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.427361
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 11 شتن 9 2929 تم  تحويل  
بملقر بالجتداعي بلحالي للشركة من « 
75 شالع 11 يناير طابق 1 شقة )16  
إلى  بملغرب»  بلدبل بلب ضاء   29999  -
113 س دي يحيى فركلة بلعل ا   «لقم 

- 52699 تنجدبم  بملغرب».
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 19 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753444.

(17I

م نالة ف نانس جروب

مكة سبيرمار�صي
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

م نالة ف نانس جروب
52 شالع موالي لش د شقة لقم 
7 بلطابق بلرببع جليز مربكش ، 

49999، مربكش بملغرب
مكة سبي9مال�صي شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 52 شالع 
موالي لش د شقة لقم 7 بلطابق 

بلرببع جليز - 49999 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
1985(7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   25
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
مكة   : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

سبي9مال�صي.

تجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بملوبم بلغذبئ ة )سوار مالكت).

52 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 
بلطابق   7 لقم  شقة  لش د  موالي 
بلرببع جليز - 49999 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
عبد  بمين  محدد  مامون  بلي د 
بق دة  حصة   1.999   : بسع د  هللا 

199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بمين  محدد  مامون  بلي د 
زنقة   3 عنوبنه)ب)  بسع د  هللا  عبد 
 29999  ( 5 شقة  بوكان ف ل طابق 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بمين  محدد  مامون  بلي د 
زنقة   3 عنوبنه)ب)  بسع د  هللا  عبد 
 29999  ( 5 شقة  بوكان ف ل طابق 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   24 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117675.

(18I

BMC

 BUSINESS CENTER
SOLUTIONS

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تغ ي9 نشاط بلشركة

BMC
زنقة فرحات حشام ، بلطابق بألول 
، ب، بلدبل بلب ضاء ، 29139، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
 BUSINESS CENTER

SOLUTIONS  شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بالجتداعي 56 زنقة 
فرحات حشام، بلطابق بألول، 
بملكتب لقم 1، بلدبل بلب ضاء - 
29139 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تغ ي9 نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.27917(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم تغ ي9   2929 نون 9   12 بملؤلخ في 

إلى   » «محاسب  بلشركة من  نشاط 

«محاسب معتدد «.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 23 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم )75475.

(1(I

MON COMPTABLE SARL

TAHARA CONSULT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

TAHARA CONSULT شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بليالم 
لقم 875 طريق تازة - 69999 وجدة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

36941

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   17

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.TAHARA CONSULT

ميتشال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلتدليب وتطوير بملهالبت.

حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بليالم لقم 875 طريق تازة - 69999 

وجدة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

شالل   توماس   مزمي9  بلي د 

 199 1.999 حصة بق دة    : بنجدين 

ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

شالل   توماس   مزمي9  بلي د 

لقم  بليالم  حي  عنوبنه)ب)  بنجدين 

875 طريق تازة 69999 وجدة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

شالل   توماس   مزمي9  بلي د 

لقم  بليالم  حي  عنوبنه)ب)  بنجدين 

875 طريق تازة 69999 وجدة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   25 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2717.

(29I

STRAVISCO

ORIGINE PHARMA S.A.R.L

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

قفل بلتصف ة

STRAVISCO

 RUE11 PASTEUR APPT N°1

 IMM NOUR VN MEKNES ،

50050، MEKNES MAROC

 ORIGINE PHARMA S.A.R.L

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : عدالة 

6 بملتجر لقم 2 بملنظر بلجد ل 3 

مكناس - 59999 مكناس بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.47(25
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بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 شتن 9   28 في  بملؤلخ 
 ORIGINE PHARMA S.A.R.L حل 
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة مبلغ 
وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 
مقرها بإلجتداعي عدالة 6 بملتجر لقم 
2 بملنظر بلجد ل 3 مكناس - 59999 
مكناس بملغرب نت جة لعدة مشاكل 
نشاط بلشركة قرل بلشركاء   في بدء 
على  وبفقوب  بعدما  بلشركة  بقفل 

مايلي  :
- قفل بلتصف ة 

-تقرير بملصفي
-حيابات بلشركة

-إغالق عدل ة بلتصف ة
-بلصالح ة بملدنوحة

و عين:
و  بلعربقي  نرجس   بلي د)ة) 
لقم  بالسداعل ة  لياض  عنوبنه)ب) 
 59999 عرمة  عين  والل  بيت   217
مكناس بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 
11 زنقة  2929 وفي  28 شتن 9  بتاليخ 
بملدينة   1 شقة  نول  عدالة  باستول 
مكناس   59999  - بلجديدة مكناس 

بملغرب.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3853.
(21I

مكتب بملحاسبة بطاكوم

STE XSAMONE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

مكتب بملحاسبة بطاكوم
زنقة 63 لقم 3 تنجدبم ، 52699، 

تنجدبم بملغرب
STE XSAMONE شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 75 شالع 

11 يناير طابق 1 شقة )16  - 
29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.427361

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 شتن 9   11 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
حك دة شبابي  )ة)  تفويت بلي د 
599 حصة بجتداع ة من أصل 599 
عائشة  )ة)  بلي د  لفائدة   حصة 

بملعدوش بتاليخ 15 شتن 9 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 19 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753444.
(22I

وين س وم إكيبي9

 EL BACHA EL الباشا العراقي
IRAQI

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

وين س وم إكيبي9
لقم 19 مبنى تاشفين نهج سعقوب 
بملريني ج ليز، 49929، مربكش 

بملغرب
 EL BACHA EL IRAQI بلباشا بلعربقي

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي  زبوية 

شالع بلزلقطوني و شالع طالق إبن 
زيام كليز مربكش - 49999 مربكش 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198351
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   15
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
بلباشا   : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.EL BACHA EL IRAQI بلعربقي
تي ي9   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مطعم .
زبوية    : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
شالع بلزلقطوني و شالع طالق إبن 
مربكش   49999  - مربكش  كليز  زيام 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د حد ة موالي لش د :  599 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د غريب كريم عباس كوي�صي 
ملهم   199 بق دة  حصة   599   :

للحصة .
 بلي د حد ة موالي لش د : 599 

بق دة 199 ملهم.
بلي د غريب كريم عباس كوي�صي 

: 599 بق دة 199 ملهم.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
لش د  موالي  حد ة  بلي د 
 346 تجزئة بلصنوار لقم  عنوبنه)ب) 
حي بالزمهال 49999 مربكش بملغرب.

بلي د غريب كريم عباس كوي�صي 
حي   331 عدالة م   3 شقة  عنوبنه)ب) 

بلهدى 89999 أكامير بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
لش د  موالي  حد ة  بلي د 
 346 تجزئة بلصنوار لقم  عنوبنه)ب) 

حي بالزمهال 49999 مربكش بملغرب
بلي د غريب كريم عباس كوي�صي 
حي   331 عدالة م   3 شقة  عنوبنه)ب) 

بلهدى 89999 أكامير بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117416.
(23I

FIDUEXPRESS SARL

RADIOLOGIE EL ALIA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

FIDUEXPRESS SARL
 HASSANIA N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،
MOHAMMEDIA MAROC

RADIOLOGIE EL ALIA شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

عبد بملومن بلرقم 236عدالة ف8 

فالطابق2 ب6 - 29942 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.452931

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 39 شتن 9 2929 تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 

236عدالة  «شالع عبد بملومن بلرقم 

بلدبل   29942  - ب6  فالطابق2  ف8 

«بلرقم1  شالع  إلى  بملغرب»  بلب ضاء 

بملحددية    28829  - سبتة بملحددية 

بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 94 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 26835.

(24I

وين س وم إكيبي9

إستيت شوب

ESTATE SHOP 
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

وين س وم إكيبي9
لقم 19 مبنى تاشفين نهج سعقوب 

بملريني ج ليز، 49929، مربكش 

بملغرب

 ESTATE SHOP إستيت شوب

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي  شالع إبن 

تومرت إقامة بلكزيز)1 كليز مربكش 

- 49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198971

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   19

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
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عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

بإلقتضاء بدختصر تيد تها : إستيت 

.ESTATE SHOP شوب

تيي9   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعقالي،وس ط عقالي.

عنوبن بملقر بالجتداعي :  شالع إبن 

تومرت إقامة بلكزيز)1 كليز مربكش - 

49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 59   : مومو  بلغني  عبد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د حدزة بلعروبي :  59 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 59  : مومو  بلغني  عبد  بلي د   

بق دة 199 ملهم.

59 بق دة   : بلي د حدزة بلعروبي 

199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د عبد بلغني مومو عنوبنه)ب) 

مربكش   49999  687 حي تالكة لقم 

بملغرب.

عنوبنه)ب)  بلعروبي  حدزة  بلي د 

تيلطانت   3(7 بلهبيشات لقم  موبل 

49999 مربكش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د عبد بلغني مومو عنوبنه)ب) 

مربكش   49999  687 حي تالكة لقم 

بملغرب

عنوبنه)ب)  بلعروبي  حدزة  بلي د 

تيلطانت   3(7 بلهبيشات لقم  موبل 

49999 مربكش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   11 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117149.

(25I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

STE LAMLALKA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
STE LAMLALKA شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 
6 تجزئة نب ل ب/س بلطابق 1 

زوبغة فاس - 39999 فاس بملدلكة 
بملغرا ة.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.5(921
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 98 شتن 9 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
 1 6 تجزئة نب ل ب/س بلطابق  «لقم 
فاس بملدلكة   39999  - زوبغة فاس 
63، تجزئة موالي  بملغرا ة» إلى «لقم 
بملرجة،   ،1 بلطابق  شقة  بمليس، 
بملدلكة  فاس    39999  - فاس 

بملغرا ة».
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3261.
(26I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

STE ABREM
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
قفل بلتصف ة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
STE ABREM شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : لقم 

72 بيت سقاطو 2، تجزئة فضل 

هللا، فاس - 39999 فاس بملدلكة 

بملغرا ة.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.33487

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

بملؤلخ في 13 أكتوار 2929 تقرل حل 

شركة ذبت ميؤول ة   STE ABREM

محدومة ذبت بلشريك بلوح د مبلغ 

وعنوبن  ملهم   19.999 لأسدالها 

بيت   72 لقم  بإلجتداعي  مقرها 

سقاطو 2، تجزئة فضل هللا، فاس - 

39999 فاس بملدلكة بملغرا ة نت جة 

لعدم بستئناف نشاط بلشركة.

و عين:

 BARANGER  ALAIN بلي د)ة) 

PHILIPPE ANDRE و عنوبنه)ب) لقم 

تجزئة فضل هللا   2 بيت سقاطو   72

فاس بملدلكة بملغرا ة   39999 فاس 

كدصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

 72 2929 وفي لقم  13 أكتوار  بتاليخ 

فضل هللا،  تجزئة   ،2 سقاطو  بيت 

فاس - 39999 فاس بملدلكة بملغرا ة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم )327.

(27I

N2M CONSEIL-SARL

AFRICA HOOKAH
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

AFRICA HOOKAH شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بملنطقة 

بلصناع ة سلوبن لقم 92 - 62999 

بلناظول بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

21927

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.AFRICA HOOKAH

غرض بلشركة بإيجاز : بلتصدير و 

بالستي9بم.

بملنطقة   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 62999  -  92 بلصناع ة سلوبن لقم 

بلناظول بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د بملختالي جالل 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بملختالي جالل عنوبنه)ب) 

 62999  91 ب   21 بلبكون  شالع 

مل ل ة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د بملختالي جالل عنوبنه)ب) 

 62999  91 ب   21 بلبكون  شالع 

مل ل ة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 19 نون 9 

2929 تحت لقم 3528.

(28I
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STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

EL MOUTIE DESIGN
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكتب 17، بلطابق بلثاني، 
مكاتب باالص ، شالع عبد بلكريم 
بلخطابي، فاس ، 39999، فاس 

بملغرب
EL MOUTIE DESIGN شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 93 زنقة 
ببن لشد باب بلخو ة  - 39999 

فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
64175

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   24
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 EL  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MOUTIE DESIGN
أعدال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلنجالة، بلتجالة و أعدال أ رى.
زنقة   93  : عنوبن بملقر بالجتداعي 
 39999  - بلخو ة   باب  لشد  ببن 

فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د يونس بملط ع :  199 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د يونس بملط ع عنوبنه)ب) 93 
 39999 زنقة ببن لشد باب بلخو ة  

فاس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د يونس بملط ع عنوبنه)ب) 93 
 39999 زنقة ببن لشد باب بلخو ة  

فاس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوار   98 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 1)25.
(2(I

مكتب بلوزبني للدحاسبة و بلتي ي9

LOGEMENT ALHAKIME
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

مكتب بلوزبني للدحاسبة و بلتي ي9
15 شالع بن  لدون بملكتب لقم 13 
بلطابق بلرببع عدالة بله الل بملدينة 

بلجديدة ، 46999، بسفي بملغرب
LOGEMENT ALHAKIME شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي طريق 
س دي وبصل حي شدس لقم 79. 

بسفي - 46999 بسفي بملغرب 
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19(35
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   26
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.LOGEMENT ALHAKIME
منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
عقالي ، ب ع وشربء مختلف بلعقالبت  
و بلتجزئات  مختلف بشغال بلبناء   ،

بلعقالية.
طريق   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 .79 لقم  شدس  حي  وبصل  س دي 

بسفي - 46999 بسفي بملغرب .

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عبد بلحك م كنوني :  799 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 399   : شفعي  يوسف  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

كنوني  بلحك م  عبد  بلي د 

حي   16 بلوك   42 بلرقم  عنوبنه)ب) 

بلرياض  4699 بسفي بملغرب.

عنوبنه)ب)  شفعي  يوسف  بلي د 

حي  لعريصة   93 زنقة   16 بلرقم 

بلزبوية 4699 بسفي بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

كنوني  بلحك م  عبد  بلي د 

حي   16 بلوك   42 بلرقم  عنوبنه)ب) 

بلرياض  4699 بسفي بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   94 بتاليخ  بآسفي   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم ))13.

(39I

AITOUNA MOHAMED

م ف زأندسطري
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

AITOUNA MOHAMED

 RUE ANTAKI N29 ، 90000،

TANGER MAROC

م ف زأندسطري شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بملنطقة 

بلحرة بطنجة مدينة بلي البت 

تخص ص لقم 172 بلدية جومعة 

محافظة فحص بنجرة - 9999) 

طنجة  بملدلكة بملغرا ة

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
193237

 22 بدقت�صى  عقد حر مؤلخ في   
بلقانون  إعدبم  تم   291( مجن 9 
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
م ف   : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

زأندسطري.
بلت9ويج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعقالي.
بملنطقة   : عنوبن بملقر بالجتداعي 
بلي البت  مدينة  بطنجة  بلحرة 
جومعة  بلدية   172 لقم  تخص ص 
 (9999  - بنجرة  فحص  محافظة 

طنجة  بملدلكة بملغرا ة.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : 199 سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
مل كة   بألندل�صي  مهدي  بلي دة 
ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .
 : بلي دة مهدي بألندل�صي مل كة  

1999 بق دة 199.999 ملهم.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
مل كة   بألندل�صي  مهدي  بلي دة 
 2(991 ص سول موندب   عنوبنه)ب) 

ملقة  إسبان ا.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
مل كة   بألندل�صي  مهدي  بلي دة 
 2(991 ص سول موندب   عنوبنه)ب) 

ملقة  إسبان ا
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
يناير   21 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 556.

(31I
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N2M CONSEIL-SARL

AM METAL DESIGN
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

AM METAL DESIGN شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 82 شالع 

بلجن9بل بمزيان شقة لقم 2  - 

62999 بلناظول بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

21937

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   12

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 AM  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.METAL DESIGN

مكتب   -  : غرض بلشركة بإيجاز 

للدلبسات بلتقن ة.

للدكاتب  بإلمبلية  بلخدمات   -

بملدمجة.

- بلتصدير و بالستي9بم.

82 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

بلجن9بل بمزيان شقة لقم 2  - 62999 

بلناظول بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د بليريخي حين 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بليريخي حين عنوبنه)ب) 
 63999 بمزولن   بلقن طرة  زنقة 

بلحي دة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د بليريخي حين عنوبنه)ب) 
 63999 بمزولن   بلقن طرة  زنقة 

بلحي دة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 16 نون 9 

2929 تحت لقم 3564.

(32I

NJ BUSINESS

 STE SNOUSSI AGRI SARL
AU

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

 STE SNOUSSI AGRI SARL AU
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 6 
شالع عبد بلكريم بنجلون بملدينة 

بلجديدة فاس - 39999 فاس 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
65915

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SNOUSSI AGRI SARL AU

شركة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
فالح ة.

 6 لقم   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بملدينة  بنجلون  بلكريم  عبد  شالع 
بلجديدة فاس - 39999 فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : مهدي سنو�صي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 1999  : سنو�صي  مهدي  بلي د   

بق دة 199 ملهم.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)   مهدي سنو�صي  بلي د 
19 شالع بلكتب ة تجزئة بمليفر  لقم 
فاس    39999 فاس  بيدوزبل  طريق 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)    مهدي سنو�صي  بلي د 
19 شالع بلكتب ة تجزئة بمليفر  لقم 
فاس    39999 فاس  بيدوزبل  طريق 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   25 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3355.

(33I

ميوبن بلخدمات

STE EHAJRA AGRICOLE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

ميوبن بلخدمات
شالع محدد بلخامس لقم 4) س دي 

قاسم ، 16999، س دي قاسم 
بملغرب

STE EHAJRA AGRICOLE شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بمليي9ة 
ق امة بلخنيشات حد كولت - 
16999 س دي قاسم بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

286(5

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   19

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.EHAJRA AGRICOLE

ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملعدبت بلفالح ة

نقل بلبضائع

ب ع موبم بلبناء.

حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بمليي9ة ق امة بلخنيشات حد كولت - 

16999 س دي قاسم بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بوعب د  نج م  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بوعب د  نج م  بلي د 

حد  بلخنيشات  ق امة  بمليي9ة  حي 

كولت 16999 س دي قاسم بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بوعب د  نج م  بلي د 

حد  بلخنيشات  ق امة  بمليي9ة  حي 

كولت 16999 س دي قاسم بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 - بتاليخ  قاسم   بي دي  بالبتدبئ ة 

تحت لقم -.

(34I
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FIDUCIAIRE ZERROUKI

FREE POWER
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA PRINCIPALE،
60000، OUJDA MAROC
FREE POWER شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

محدد بلخامس لقم )) - 99)62 
زبيو بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
15(61

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2917 يناير   16
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 FREE  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.POWER
بشغال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة بو بلبناء
لوبزم و موبم كهراائ ة
بالستي9بم و بلتصدير.

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
محدد بلخامس لقم )) - 99)62 زبيو 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 69.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د ب وبجي فؤبم :  399 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
 399   : بلرا ع  حديدوبن  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  فؤبم  ب وبجي  بلي د 
تجزئة بملنظر بلجد ل لقم 19 99)62 

زبيو بملغرب.

بلي د حديدوبن بلرا ع عنوبنه)ب) 
بلحي   63 لقم  بلذهب  وبم  شالع 

بلجديد 99)62 زبيو بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  فؤبم  ب وبجي  بلي د 
تجزئة بملنظر بلجد ل لقم 19 99)62 

زبيو بملغرب
بلي د حديدوبن بلرا ع عنوبنه)ب) 
بلحي   63 لقم  بلذهب  وبم  شالع 

بلجديد 99)62 زبيو بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 96 ف 9بير 

2917 تحت لقم 166.

(35I

مكتب بلوزبني للدحاسبة و بلتي ي9

DIMAOUI TRAD
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

مكتب بلوزبني للدحاسبة و بلتي ي9
15 شالع بن  لدون بملكتب لقم 13 
بلطابق بلرببع عدالة بله الل بملدينة 

بلجديدة ، 46999، بسفي بملغرب
DIMAOUI TRAD شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل  والم 
بوحيون  ق امة  حد حربلة بسفي - 

46999 بسفي بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.7483

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تم   2929 يون و   26 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
»499.999 ملهم» أي من «199.999 
عن  ملهم»   599.999» إلى  ملهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوار   14 بتاليخ  بالبتدبئ ة بآسفي  

2929 تحت لقم 2976.

(36I

ميوبن بالستاذ ببربه م بلقصي9

HOTEL MALTA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تع ين ميي9 جديد للشركة

ميوبن بالستاذ ببربه م بلقصي9
شالع محدد بلخامس بقامة 

بلينتي�صي لقم 22 بلطابق 6 مكتب 
لقم 72 ، 59999، مكناس بملغرب
HOTEL MALTA  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 3 زنقة 
بلشريف بالملي�صي - 59999 مكناس 

بملغرب.
تع ين ميي9 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.216((

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم تع ين   2929 نون 9   17 بملؤلخ في 
بلي د)ة)  للشركة  جديد  ميي9 
تبعا  وح د  كديي9  محدد  بملخاض 

لوفاة بمليي9.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   25 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 7)38.

(37I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

CAPITAL LOGISTICS
إعالن متعدم بلقربلبت

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
CAPITAL LOGISTICS «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: 41 شالع 

محدد صدقي  - - بلدبلبلب ضاء 
بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.331473
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
تم بتخاذ   2929 نون 9   12 بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

من  سهم   5999 ب ع  على  بملوبفقة 

أبو  بلي د  إلى  أحدد  بلش خ  بلي د 

بألشبال عبد هللا

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بلش خ  للي د  كددير  فت9ته  نهاية 

أحدد

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

هللا  عبد  بألشبال  أبو  بلي د  تع ين 

مديرب جديدب

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بملعدل  بألسا�صي  بلنظام  بعتدام 

للشركة

بند لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 

بلشكل ات وبلصالح ات

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 12 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم )75519.

(38I

ميوبن بالستاذ ببربه م بلقصي9

HOTEL MALTA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وفاة شريك

ميوبن بالستاذ ببربه م بلقصي9

شالع محدد بلخامس بقامة 

بلينتي�صي لقم 22 بلطابق 6 مكتب 
لقم 72 ، 59999، مكناس بملغرب

HOTEL MALTA  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 3 زنقة 

بلشريف بالملي�صي - 59999 مكناس 

بملغرب.

وفاة شريك
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.216((

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

2929 تم بإلعالم  17 نون 9  بملؤلخ في 

و  بملخاض  بلطاهر  بلشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا بلولثة  على  حصصه  توزيع 

أكتوار   19 في  بملؤلخ  بإللبثة  لرسم 

2929 بالشكل بألتي :
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  ، كريطع   جد لة  بلي د)ة) 
12.759 حصة .

  ، بوتخ ل   بلي د)ة)  ديجة 
63.759 حصة .

  ، بملخاض   وفاء  بلي د)ة) 
11.156 حصة .

  ، بملخاض   حنان  بلي د)ة) 
11.156 حصة .

بلي د)ة) مل اء بملخاض  ،  11.156 
حصة .

  ، بملخاض   إيدان  بلي د)ة) 
11.156 حصة .

  ، بملخاض   مروبن  بلي د)ة) 
22.312 حصة .

  ، بملخاض   مهدي  بلي د)ة) 
22.312 حصة .

  ، بملخاض   شريف  بلي د)ة) 
22.312 حصة .

  ، بملخاض   محدد  بلي د)ة) 
22.312 حصة .

  ، بملخاض   ياسين  بلي د)ة) 
22.312 حصة .

  ، بملخاض   فؤبم  بلي د)ة) 
22.312 حصة .

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   25 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 7)38.

(3(I

ميوبن بالستاذ ببربه م بلقصي9

HOTEL GARCIA LUXURY
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تع ين ميي9 جديد للشركة

ميوبن بالستاذ ببربه م بلقصي9
شالع محدد بلخامس بقامة 

بلينتي�صي لقم 22 بلطابق 6 مكتب 
لقم 72 ، 59999، مكناس بملغرب

HOTEL GARCIA LUXURY  شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 118، 
شالع بلجيش بمللكي - 59999 

مكناس بملغرب.
تع ين ميي9 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.48443

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم تع ين   2929 نون 9   17 بملؤلخ في 
بلي د)ة)  للشركة  جديد  ميي9 

بملخاض محدد كديي9 وح د
تبعا لوفاة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   25 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 8)38.
(49I

م نالة ف نانس جروب

اويكال ايمو
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

م نالة ف نانس جروب
52 شالع موالي لش د شقة لقم 
7 بلطابق بلرببع جليز مربكش ، 

49999، مربكش بملغرب
بويكال بيدو شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 52 شالع 
موالي لش د شقة لقم 7 بلطابق 

بلرببع جليز - 49999 مربكش بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.87857

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تدت   2929 مالس   94 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
لحاللي  لش د   )ة)  تفويت بلي د 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   1.999
1.999 حصة لفائدة  بلي د )ة) بيلين  

برني9تس بتاليخ 94 مالس 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   25 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117792.
(41I

ميوبن بالستاذ ببربه م بلقصي9

HOTEL GARCIA LUXURY
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وفاة شريك

ميوبن بالستاذ ببربه م بلقصي9
شالع محدد بلخامس بقامة 

بلينتي�صي لقم 22 بلطابق 6 مكتب 

لقم 72 ، 59999، مكناس بملغرب

HOTEL GARCIA LUXURY  شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 118، 

شالع بلجيش بمللكي - 59999 

مكناس بملغرب.

وفاة شريك
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.48443

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

2929 تم بإلعالم  17 نون 9  بملؤلخ في 

و  بملخاض  بلطاهر  بلشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا بلولثة  على  حصصه  توزيع 

أكتوار   19 في  بملؤلخ  بإللبثة  لرسم 

2929 بالشكل بألتي :

  ، بوتخ ل   بلي د)ة)  ديجة 

1.254 حصة .

 252   ، بلي د)ة) جد لة كريطع  

حصة .

 218   ، بلي د)ة) حنان بملخاض  

حصة .

 218   ، بملخاض   وفاء  بلي د)ة) 

حصة .

 218   ، بلي د)ة) بيدان بملخاض  

حصة .

 218   ، بملخاض   مل اء  بلي د)ة) 

حصة .

بلي د)ة) محدد بملخاض  ،  437 

حصة .

بلي د)ة) ياسين بملخاض  ،  437 

حصة .

بلي د)ة) مهدي بملخاض  ،  437 

حصة .

بلي د)ة) شريف بملخاض  ،  437 

حصة .

بلي د)ة) مروبن بملخاض  ،  437 

حصة .

 437   ، فؤبم بملخاض   بلي د)ة) 

حصة .

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   25 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 8)38.

(42I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

SOLVIS CONSULTING
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET

FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 29

 ABDELLAH 4 EME ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes maroc

SOLVIS CONSULTING شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 5 شالع 

ف ك ك شقة ) طابق 3  - 19999 

بلرااط بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

147685

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   27

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SOLVIS CONSULTING

مكتب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلدلبسة

منظم بلتظاهربت

بملناقصة.

شالع   5  : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 19999  -   3 طابق   ( ف ك ك شقة 

بلرااط بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
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 1.999   : بلي دة سالة بلشب هي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي دة سالة بلشب هي عنوبنه)ب) 

م   بملنزه ح ي  حي   8 لقم   ( أ  عدالة 

19999 بلرااط بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي دة سالة بلشب هي عنوبنه)ب) 

م   بملنزه ح ي  حي   8 لقم   ( أ  عدالة 

19999 بلرااط بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 5556.

(43I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

SPORT ET BIEN ETRE

عقد تي ي9 حر ألصل تجالي )بألشخاص 

بملعنويون)

عقد تي ي9 حر ألصل تجالي

SPORT ET BIEN ETRE

قي  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

 SPORT أعطى   2929 نون 9   23

بالسجل  بملسجل   ET BIEN ETRE

بلتجالية  باملحكدة   11643 بلتجالي 

لألصل  بلحر  بلتي ي9  حق  بدربكش 

بلتجالي بلكائن ب بقامة مبل ا شالع 

بلعقالي  بلرسم  بملنصول  سعقوب 

4/94)3)5ولقم73429/94  لقم 

لفائدة  بملغرب  مربكش   49999

سنة   3 ملدة   PREMIUM FITNESS

تبتدئ من 23 نون 9 2929 و تنتهي في 

مبلغ شهري  مقابل   2923 نون 9   23

ق دته 25.999 ملهم.

(44I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

CONCEPT CORNER
عقد تي ي9 حر ألصل تجالي )بألشخاص 

بملعنويون)
عقد تي ي9 حر ألصل تجالي

CONCEPT CORNER
قي  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
 CONCEPT أعطى   2929 نون 9   24
بالسجل  بملسجل   CORNER
باملحكدة   192335 بلتجالي 
بلتجالية بدربكش حق بلتي ي9 بلحر 
بقامة  ب  بلكائن  بلتجالي  لألصل 
محل  بملنصول  سعقوب  شالع  مبل ا 
بلعقالي  بلرسم  زيدون-31زيدون32 
371/94)5ولقم372/94)5  لقم 
لفائدة  بملغرب  مربكش   49999
سنة   3 ملدة   PREMIUM FITNESS
تبتدئ من 91 مالس 2929 و تنتهي في 
مقابل مبلغ شهري   2923 مالس   91

ق دته 25.999 ملهم.
(45I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE SADAL TRANS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

STE SADAL TRANS
 تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بالجتداعي : قصر 
بيت يحيى بوعثدان غريس بلعلوي 

كلد دة- 52259 كلد دة بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
14995

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
تم إعدبم بلقانون   2929 يول وز   97
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE  : تيد تها  بدختصر  بالقتضاء 

 SADAL TRANS
نقل  بإيجاز:  بلشركة  غرض 
ب ع موبم   – بلبضائع لحياب بلغي9 

بلبناء – بلهندسة بملدن ة 
قصر   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلعلوي  غريس  بوعثدان  يحيى  بيت 

كلد دة- 52259 كلد دة بملغرب 
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة 
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة: 

ملهم، مقيم كالتالي: 
 1.999 لحين:  صدقي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 

وصفات وموبطن بلشركاء 
)عنوبنه)  لحين  صدقي  بلي د 
شالع محدد بلخامس حي   115 لقم 

تالماست كلد دة
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 

وموبطن ميي9ي بلشركة:
)عنوبنه)  لحين  صدقي  بلي د 
شالع محدد بلخامس حي   115 لقم 

تالماست كلد دة
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 11 بتاليخ  بالرش دية  بالبتدبئ ة 

غشت 2929 تحت لقم 689

(46I

BRAND TALK

BRAND TALK
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

BRAND TALK
7زنقة سبتة بقامة بلربمي بلطابق 

2 بملكتب لقم 8 ، 29369، 
بلدبلبلب ضاء بملغرب

BRAND TALK  شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 7زنقة 
سبتة بقامة بلربمي بلطابق 2 بملكتب 
لقم 8 - 29369 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

464215

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 يون و   26

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. BRAND TALK

غرض بلشركة بإيجاز : شربء وا ع 

وتوزيع جد ع بملنتجات

 بستي9بم وتصدير جد ع بملنتجات 

حصر  مون  وبملوبم  وبملوبم  وبليلع 

بملربجع

 تقديم بلخدمات

 أي عدل ة أو عدل ة ، أي عدل أو 

نص حة تتعلق بدختلف بملجاالت.
7زنقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

2 بملكتب  سبتة بقامة بلربمي بلطابق 
لقم 8 - 29369 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : بلزهربتي  بلي دة ش داء 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : بلعوي�صي  مريم  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي دة ش داء بلزهربتي عنوبنه)ب) 

 97 شقة   58 عدالة   6 زنقة  مازوال 

بلدبلبلب ضاء   29239 بلحي بلحيني  

بملغرب.

بلي دة مريم بلعوي�صي  عنوبنه)ب) 
حامد  بقامة  مكونة  قلعة  زنقة   4
زنقة  زبوية   16 ش   6 ط   4 جاسم 

بلدبلبلب ضاء   29949 كلد دة  

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
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بلي دة ش داء بلزهربتي عنوبنه)ب) 
 97 شقة   58 عدالة   6 زنقة  مازوال 
بلدبلبلب ضاء   29239 بلحي بلحيني  

بملغرب
بلي دة مريم بلعوي�صي  عنوبنه)ب) 
حامد  بقامة  مكونة  قلعة  زنقة   4
زنقة  زبوية   16 ش   6 ط   4 جاسم 
كلد دة  29949 بلدبلبلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 - بتاليخ  بلب ضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم 738132.
(47I

MARO FIDUS

AUTO SIFDINE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

MARO FIDUS
 FB8, Bd Mohammed V Centre
 Ben Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd Mohammed V Centre
 Ben Yakhlef - Mohammedia،
13350، Mohammedia maroc
AUTO SIFDINE شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 244 حي 
بلحرية 1 بلطابق 3 بلرقم ) بلعال ة - 

 28892 بملحددية -  
MOHAMMEDIA MAROC

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
258((

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 يول وز   21
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 AUTO : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.SIFDINE

ملبسة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
للي البت  كاملة  معدبت  وتحق ق 

بستي9بم و تصدير..
حي   244  : عنوبن بملقر بالجتداعي 
بلعال ة   ( بلرقم   3 بلطابق   1 بلحرية 
 2 8 8 9 2 - بملحددية -  

.MOHAMMEDIA MAROC
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : ))  سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : هشام  معاش  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  هشام  معاش  بلي د 
عين   ( بلزنقة   452 موبل لحجر لقم 

حرومة 28639 بملحددية بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  هشام  معاش  بلي د 
عين   ( بلزنقة   452 موبل لحجر لقم 

حرومة 28639 بملحددية بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاليخ  باملحددية   بالبتدبئ ة 

غشت 2929 تحت لقم 46).

(48I

STE CECONA SARL

DIMA BOUT AZIZT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
DIMA BOUT AZIZT شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي نوها 

تجزئة 2 بزغنغان بلناضول - 62999 
NADOR MAROC

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
29121

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 يون و   93

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 DIMA  : بإلقتضاء بدختصر تيد تها 

.BOUT AZIZT

بالستي9بم   : غرض بلشركة بإيجاز 

وبلتصدير للقطاع بلغ ال _ ومقاول في 

بالشغال بالمختلفة وبلبناء.

نوها   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 62999 2 بزغنغان بلناضول -  تجزئة 

.NADOR MAROC

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : ANS)) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 STE DIMA BOUT بلشركة 

AZIZT SARL  :  1.999 حصة بق دة 

199 ملهم للحصة .

 499  : بويشويحن عزيز  بلي د   

بق دة 499 ملهم.

 399  : بالل  بويشويحن  بلي د 

بق دة 399 ملهم.

 399  : بيوب  بويشويحن  بلي د 

بق دة 399 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بويشويحن عزيز عنوبنه)ب) 

 QU EL OUMMAL ZEGANGAN

 NADOR 62999 NADOR

.MAROC

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د بويشويحن عزيز عنوبنه)ب) 

 QU EL OUMMAL ZEGANGAN

NADOR 62999 بلناضول بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 98 بتاليخ  بالناضول   بالبتدبئ ة 

يول وز 2929 تحت لقم )86.

(4(I

MARO FIDUS

ESPACE JASMA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

MARO FIDUS

 FB8, Bd Mohammed V Centre

 Ben Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd Mohammed V Centre

 Ben Yakhlef - Mohammedia،

13350، Mohammedia maroc

ESPACE JASMA شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلطابق 

بالل�صي بقامة جيدة شالع  بمليي9ة 

بلخضربء بني يخلف-بملحددية -  

 MOHAMMEDIA 28815

MAROC

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

25151

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 ف 9بير   93

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ESPACE JASMA

غرض بلشركة بإيجاز : مقــهى.

بلطابق   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بمليي9ة  بالل�صي بقامة جيدة شالع  

بلخضربء بني يخلف-بملحددية -  

 MOHAMMEDIA  28815

.MAROC

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : ))  سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عبد بلوبحد بلفقي9 :  599 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د بملصلوحي بلصديق :  599 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
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وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلفقي9  بلوبحد  عبد  بلي د 
بقل م  لبوزبن ين  موبل  عنوبنه)ب) 

بلنوبصر 993)2 بلب ضاء بملغرب.
بلصديق  بملصلوحي  بلي د 
عنوبنه)ب) موبل بلروس بني مغ ث بني 

يخلف 28815 بملحدديو بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلفقي9  بلوبحد  عبد  بلي د 
بقل م  لبوزبن ين  موبل  عنوبنه)ب) 

بلنوبصر 993)2 بلب ضاء بملغرب
بلصديق  بملصلوحي  بلي د 
عنوبنه)ب) موبل بلروس بني مغ ث بني 

يخلف 28815 بملحددية بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة ببوزن قة  بتاليخ 12 ف 9بير 

2929 تحت لقم 258.
(59I

FIDABEL SARL AU

AGRI SAIF
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FIDABEL SARL AU
SAFI CONSULTANT مكتب 
4 عدالة م دونة بلطابق بلثاني 

بلجريفات آسفي ، 46999، آسفي 
بملغرب

AGRI SAIF شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل 

والم بلص ف جداعة لحضر ق امة 
بلبخاتي جدعة سح م آسفي - 

46199 آسفي بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
19863

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   13
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 AGRI  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.SAIF
إستي9بم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وتجالة بملوبم وبملعدبت بلفالح ة 
مقاولة بإلمبلة لإلستغالل بلزلبعي

بإلستي9بم و بلتصدير.
: موبل والم  عنوبن بملقر بالجتداعي 
بلص ف جداعة لحضر ق امة بلبخاتي 
جدعة سح م آسفي - 46199 آسفي 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د عالف عبد بإلاله :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د عالف عبد بإلاله عنوبنه)ب) 
لحضر  جداعة  بلص ف  والم  موبل 
بلبخاتي جدعة سح م آسفي  ق امة 

46199 جدعة سح م بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د عالف عبد بإلاله عنوبنه)ب) 
لحضر  جداعة  بلص ف  والم  موبل 
بلبخاتي جدعة سح م آسفي  ق امة 

46199 جدعة سح م بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوار   16 بتاليخ  بالبتدبئ ة بآسفي  

2929 تحت لقم -.
(51I

ميفر مالكت

SNACK WHITE CROWN
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

ميفر مالكت
12 ملب عرصة ل دولية بني بمحدد 

، 59999، مكناس بملعرب
SNACK WHITE CROWN  شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي مكان لقم 

44 تجزىة حافضة مرجان 2 مكناس 

MEKNES 50000 مكناس مكناس

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51351

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   17

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. SNACK WHITE CROWN

.SNACK : غرض بلشركة بإيجاز

عنوبن بملقر بالجتداعي : مكان لقم 

44 تجزىة حافضة مرجان 2 مكناس 

MEKNES 59999 مكناس مكناس.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي دة بنعدو  ديجة  عنوبنه)ب) 

مكناس MEKNES 59999 بملعرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي دة بنعدو  ديجة  عنوبنه)ب) 

مكناس MEKNES 59999 بملعرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم -.

(52I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

ANTIBE EXPLOITATION
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ANTIBE EXPLOITATION شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بقامة فرح 

كامب منجان بلشقة لقم 2 بلطابق 

بالل�صي جليز - 49999 مربكش 

بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.((541

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 17 يول وز 2929 تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 

بلشقة  منجان  كامب  فرح  «بقامة 

لقم 2 بلطابق بالل�صي جليز - 49999 

مربكش بملغرب» إلى «62 ملب بلحدام 

حي بملوبسين - . مربكش  بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

92 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 115486.

(53I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

MARCHENSIS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MARCHENSIS شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د)في طول بلتصف ة)
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وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة لقم 
7)2 مكتب لقم 4 بلحي بلصناعي - . 

مربكش بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.53(43

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
2929 تقرل حل  11 ف 9بير  بملؤلخ في 
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
  MARCHENSIS بلوح د  بلشريك 
مبلغ لأسدالها 19.999 ملهم وعنوبن 
 2(7 لقم  تجزئة  بإلجتداعي  مقرها 
 .  - بلصناعي  بلحي   4 لقم  مكتب 
توق ف   : ل  نت جة  بملغرب  مربكش 

نشاط بلشركة.
تجزئة  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
لقم 7)2 مكتب لقم 4 بلحي بلصناعي 

- . مربكش بملغرب. 
و عين:

باغنو و  بملبي9 فروت ع   بلي د)ة) 
 75915 بليول  طريق   6 عنوبنه)ب) 

باليز فرنيا كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
98 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 116116.

(54I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 CONCEPT PARCOURS
GOLF MAROC

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 CONCEPT PARCOURS GOLF
MAROC شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

)في طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بملكتب 

لقم B13 بلتجزئة 7)2 بلحي 
بلصناعي - . مربكش بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.28(73
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تقرل   2929 يول وز   98 في  بملؤلخ 
ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 
 CONCEPT بلوح د  بلشريك  ذبت 
PARCOURS GOLF MAROC  مبلغ 
وعنوبن  ملهم   19.999 لأسدالها 
 B13 لقم  بملكتب  بإلجتداعي  مقرها 
 .  - بلصناعي  بلحي   2(7 بلتجزئة 
توق ف   : ل  نت جة  بملغرب  مربكش 

نشاط بلشركة.
بملكتب  بلتصف ة ب  و حدم مقر 
لقم B13 بلتجزئة 7)2 بلحي بلصناعي 

- . مربكش بملغرب. 
و عين:

بلي د)ة) مات و  ترف ل و عنوبنه)ب) 
4 بقامة بلزهربء شالع سي9جون لوفي 
)ة)  49999 مربكش بملغرب كدصفي 

للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
92 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 115467.

(55I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

RMC AFRIQUE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

RMC AFRIQUE شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي كولف 

بملكيس كربب 3  قطعة 167 و168  

- 49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1979(1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 يناير   92

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 RMC  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.AFRIQUE

غرض بلشركة بإيجاز : بلتي ي9 .

كولف   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

167 و168   3  قطعة  بملكيس كربب 

- 49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 15.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

  : لوتوليي  ب ي9كي  جون  بلي د 

375 حصة بق دة 19 ملهم للحصة .

ماليفون غيالن  مبني ل  بلي دة 

بانيون :  375 حصة بق دة 19 ملهم 

للحصة .

 375   : مات و  لوتوليي  بلي د 

حصة بق دة 19 ملهم للحصة .

 375   : كام ل  لوتوليي  بلي دة 

حصة بق دة 19 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

لوتوليي  ب ي9كي  جون  بلي د 

 69279 431 طريق كري ل  عنوبنه)ب) 

جوف  و فرنيا.

ماليفون غيالن  مبني ل  بلي دة 

431 طريق كري ل  بانيون عنوبنه)ب) 

69279 جوف  و فرنيا.

عنوبنه)ب)  مات و  لوتوليي  بلي د 

ستال نجربم  معركة  حوض   188

2139) ل ه مول نو فرنيا.

بلي دة لوتوليي كام ل عنوبنه)ب) 

22 طريق بوبسون ي9 69599 ف ن ويل 

سانت في9مين فرنيا.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

لوتوليي  ب ي9كي  جون  بلي د 

 69279 431 طريق كري ل  عنوبنه)ب) 

جوف  و فرنيا

ماليفون غيالن  مبني ل  بلي دة 

431 طريق كري ل  بانيون عنوبنه)ب) 

69279 جوف  و فرنيا

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

)9 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم )11617.

(56I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

ELOGIE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ELOGIE شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي مبل 

بمليعومي 2 حي باب مكالة ملب 

س دي لحين بوعلي لقم 87  - . 

مربكش بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.8(497

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

2929 تقرل حل  93 شتن 9  بملؤلخ في 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

 19.999 لأسدالها  مبلغ    ELOGIE

ملهم وعنوبن مقرها بإلجتداعي مبل 

ملب  مكالة  باب  حي   2 بمليعومي 

 .  -   87 لقم  بوعلي  لحين  س دي 

توق ف   : ل  نت جة  بملغرب  مربكش 

نشاط بلشركة.
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مبل  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

ملب  مكالة  باب  حي   2 بمليعومي 

 .  -   87 لقم  بوعلي  لحين  س دي 

مربكش بملغرب. 

و عين:

كوستاف    ج يت  بلي د)ة) 

جوزيف فان مون بب ل و عنوبنه)ب) 

بلج كا  لينجنهوف   (249 زولو 

كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

13 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 116247.

(57I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

ISCANA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ISCANA شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بقامة فرح 

كامب منجان بلشقة لقم 2 بلطابق 

بالل�صي جليز - 49999 مربكش 

بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.199195

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 94 غشت 2929 تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 

بلشقة  منجان  كامب  فرح  «بقامة 

لقم 2 بلطابق بالل�صي جليز - 49999 

ملب  «بلقنالية  إلى  بملغرب»  مربكش 

بلعرصة لقم 39 . . مربكش  بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
92 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 115578.

(5(I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

AGRO AHLI
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AGRO AHLI شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 

طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بمليي9 

3 ب 468  - . مربكش بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.2(251

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
2929 تقرل حل  22 شتن 9  بملؤلخ في 
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د AGRO AHLI  مبلغ 
وعنوبن  ملهم   299.999 لأسدالها 
مقرها بإلجتداعي حي بمليي9 3 ب 468  
- . مربكش بملغرب نت جة ل : توق ف 

نشاط بلشركة.
و حدم مقر بلتصف ة ب حي بمليي9 

3 ب 468  - . مربكش بملغرب. 
و عين:

بلدب ل  عامل   موالي  بلي د)ة) 
 .   468 ب   3 حي بمليي9  و عنوبنه)ب) 
مربكش بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
13 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 116243.

(69I

ETS COMPTA HOUSE

LOTIMALAK
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

LOTIMALAK شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 

بلرحدة لقم 5)  ن فرة - 54999 

 ن فرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

34(3

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 ف 9بير   97

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.LOTIMALAK

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 LOTISSEUR MARCHAND

 DE BIEN-PROMOTEUR

.IMMOBILIER

تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 54999  - 5)  ن فرة  لقم  بلرحدة 

 ن فرة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

  : بلحد د  عبد  بو ل ق  بلي د 

378 حصة بق دة 199 ملهم للحصة 

 378   : بلي د بو ل ق عبد باللي  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 142   : عيشة  بو ل ق  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 126   : فاطدة  بلحاج  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلحد د  عبد  بو ل ق  بلي د 

عنوبنه)ب) موبل بيت مولي زبيدة م دلت 

54359  م دلت بملغرب.

باللي   عبد  بو ل ق  بلي د 

عنوبنه)ب) تدالة 12999 تدالة بملغرب.

بلي دة بو ل ق عيشة عنوبنه)ب) 

 54359 موبل بيت مولي زبيدة م دلت 

م دلت بملغرب.

بلحاج فاطدة عنوبنه)ب)  بلي دة 

 54359 موبل بيت مولي زبيدة م دلت 

م دلت بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلعزيز  عبد  بو ل ق  بلي د 

عنوبنه)ب) تدالة 12999 تدالة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بخن فرة  بتاليخ 98 أكتوار 

2929 تحت لقم 258.

(62I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

ALAAMOUNA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ALAAMOUNA شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة)في طول 

بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي كم 7 

طريق بمزميز جداعة بوسكري 

تيلطانت  - . مربكش بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.51835
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بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تقرل   2929 يول وز   29 في  بملؤلخ 

حل شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

لأسدالها  مبلغ    ALAAMOUNA

مقرها  وعنوبن  ملهم   19.999

بإلجتداعي كم 7 طريق بمزميز جداعة 

مربكش   .  - تيلطانت   بوسكري 

نشاط  توق ف   : ل  نت جة  بملغرب 

بلشركة.

كم  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

بوسكري  جداعة  بمزميز  طريق   7

تيلطانت  - . مربكش بملغرب. 

و عين:

بولغون  صوفي مالي    بلي د)ة) 

و عنوبنه)ب) كم 8 طريق بوليكا ق امة 

تيلطانت . مربكش  بملغرب كدصفي 

)ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

91 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 26)115.

(63I

TRUST FOR LEGAL CONSULTATION SARL

VILOPCAF
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

 TRUST FOR LEGAL

CONSULTATION SARL

 RCE MAKKA MOKARAMA N°7

 RUE SIOUL HAY OUAFAE 2

ROUTE SEFROU ، 30000، فاس 

بملغرب

VILOPCAF شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بقامة 

م 9وكة زنقة بون متجر لقم 2 شالع 

وهربن بلزهول 1 - 39999 فاس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64227

 12 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 غشت 

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.VILOPCAF

تاجر   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلقهوة بالجدلة

تاجر بلقهوة بالتقي ط.

بقامة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

2 شالع  م 9وكة زنقة بون متجر لقم 

فاس   39999  -  1 بلزهول  وهربن 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 (9.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 399   : بلشرياني  ومسع  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

399 حصة  بلي د يونس ند لي :  

بق دة 199 ملهم للحصة .

 399   : بلشرياني  نوفل  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلشرياني  ومسع  بلي د 
بلن9جس س  بلرشاشة  وبم  زنقة   98

39999 فاس بملغرب.

عنوبنه)ب)  ند لي  يونس  بلي د 
غفياي   2 زنقة   28 حي بلريف لقم 

34199 تاونات بملغرب.

بلشرياني عنوبنه)ب)  نوفل  بلي د 

تاونات   34199 حي بلرشامة غفياي 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلشرياني  ومسع  بلي د 
بلن9جس س  بلرشاشة  وبم  زنقة   98

39999 فاس بملغرب
عنوبنه)ب)  ند لي  يونس  بلي د 
غفياي   2 زنقة   28 حي بلريف لقم 

34199 تاونات بملغرب
بلشرياني عنوبنه)ب)  نوفل  بلي د 
تاونات   34199 حي بلرشامة غفياي 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوار   12 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2636.

(64I

ETS COMPTA HOUSE

MZRIZM
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

MZRIZM شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 2 لقم 
15 حي بلنجاح  ن فرة - 54999 

 ن فرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
3513

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   14
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.MZRIZM
بالشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة-بملفاوضة.

 2 زنقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

لقم 15 حي بلنجاح  ن فرة - 54999 

 ن فرة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

عي�صى  بلرح م  عبد  بلي د 

ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عي�صى  بلرح م  عبد  بلي د 
عنوبنه)ب) زنقة )2 لقم 94 حي السي9ي 

 ن فرة 54999  ن فرة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عي�صى  بلرح م  عبد  بلي د 
عنوبنه)ب) زنقة )2 لقم 94 حي السي9ي 

 ن فرة 54999  ن فرة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بخن فرة  بتاليخ 29 أكتوار 

2929 تحت لقم 276.

(66I

سنت9 مبفي9 ب موميي ل اس ون بلفول

 SOCIETE SIRIUS IMMO

SARLAU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

سنت9 مبفي9 ب موميي ل اس ون بلفول

بقامة سنت9بل بالك عدالة م بلطابق 

بألول لقم بلشقة  8 بملحددة ، 

28899، بملحددية بملغرب

 societe SIRIUS IMMO sarlau

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 67 شالع 

عزيز بالل 2 بلطابق لقم 3 معالف 

بلدبل بلب ضاء - 29199 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
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تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

478895

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   93

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 societe : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.SIRIUS IMMO sarlau

بملباني أو   : غرض بلشركة بإيجاز 

)بلق ام  بأل رى  بلعقالية  بلعدل ات 

أو  أعدال  مقاول  وبلب ع)  بالشربء 
مطول  مباني  مختلفة)  إنشاءبت 

عقالبت.

67 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

معالف   3 بلطابق لقم   2 عزيز بالل 

بلدبل بلب ضاء - 29199 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د عبدهلل سو�صي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  عبدهلل سو�صي  بلي د 

 28829 سكن بالص ل بملحددية   53

بملحددية بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  عبدهلل سو�صي  بلي د 

 28829 سكن بالص ل بملحددية   53

بملحددية بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 95 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753947.

(6(I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

JOSE
إعالن متعدم بلقربلبت

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

JOSE «شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة ذبت بلشريك بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: بقامة فرح 
كامب منجان بلشقة لقم 2 بلطابق 

بالل�صي جليز - 49999 مربكش 
بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.(4633
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 17 غشت 2929
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
تحويل مقر بلشركة

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
تغ ي9 تيد ة بلشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
لتصبح  بلشركة  تيد ة  تغي9  تم 

ROSE AND PARTNER تيد تها
بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
بلعنوبن  بلى  بلشركة  مقر  تحويل 
بلتالي: بلحي بلصناعي لقم 484 مكتب 

لقم )1 مربكش
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 9   15 بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 115417.
(79I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

ROSEA
إعالن متعدم بلقربلبت

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ROSEA «شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة ذبت بلشريك بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: بقامة فرح 
كامب منجان بلشقة لقم 2 بلطابق 

بالل�صي جليز - 49999 مربكش 
بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.(4(21
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 21 يول وز 2929
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
تفويت حصص في بلشركة

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
تع ين ميي9 جديد للشركة

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
تغ ي9 بلشكل بلقانوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 
بلحيناوي  بلي دة  ديجة  قامت 
حصصها  مجدوع  من   35 بتفويت 
لفائدة بلي د فاش ليمي .وادبلك تم 
تغ ي9 بلشكل بلقانوني للشركة لتصبح 

شركة مبت بمليؤول ة بملحدومة
على  ينص  بلذي   :14 لقم  بند 
ليمي  فاش  بلي د  تع ين  تم  مايلي: 
بلي دو  مع  للشركة  كديي9تاني 

 ديجة بلحيناوي
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 9   98 بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 115241.

(72I

FIDUBAC SARL

LANITEX
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرل شالع يوسف ببن تاشفين 
 NADOR، بلشقة لقم 11 بلناضول

62000، nador maroc
 LANITEX

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلبوستان 
413 بلناظول - 62999  بلناظول 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

21951
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.LANITEX
-تصن ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبطان ات وبلصفائح
-تصن ع بلحقائب

بملنتجات  وتصدير  -بستي9بم 
بلني ج ة.

عنوبن بملقر بالجتداعي : بلبوستان 
بلناظول    62999  - بلناظول   413

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د نب ل شوحو :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي د عامل شوحو :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د نب ل شوحو عنوبنه)ب) حي 
26 بلناظول  بوالم م دون زنقة 8 لقم 

62999  بلناظول بملغرب.
بلي د عامل شوحو عنوبنه)ب) حي 
26 بلناظول  بوالم م دون زنقة 8 لقم 

62999  بلناظول بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د نب ل شوحو عنوبنه)ب) حي 
26 بلناظول  بوالم م دون زنقة 8 لقم 

62999  بلناظول بملغرب.
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بلي د عامل شوحو عنوبنه)ب) حي 
26 بلناظول  بوالم م دون زنقة 8 لقم 

62999  بلناظول بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 17 نون 9 

2929 تحت لقم 3574.

(73I

BMH EXPERTS

TERRA MODUS SARL AU
إعالن متعدم بلقربلبت

BMH EXPERTS

 rue Van Zeeland 6 rue Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

 TERRA MODUS SARL AU

«شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

ذبت بلشريك بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: تدالة حي 

ببن لشد ، لقم 461 ، شالع أم نة 

بنت وهب سكن بليعامة ، مبنى 

أ ، شقة 93 29259 تدالة بملدلكة 

بملغرا ة.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.198361

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 22 يول وز 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

يتم  تصح ح عنوبن بملكتب بملسجل. 

تحديد بلعنوبن بملصحح على بلنحو 
لقم   ، لشد  ببن  حي  تدالة  بلتالي:  

461 ، شالع أم نة بنت وهب ، سكن 

بليعامة ، مبنى أ ، شقة 93.

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بلق ام   •  : تدديد غرض بلشركة بلى 
بلعقالي  بلتق  م  عدل ات  بجد ع 

ذبت  وبألنشطة  طب عتها  كانت  مهدا 

بلصلة ، من بين أمول أ رى ، عدل ات 

وبلتشخ ص  وبلتدق ق  بلتق  م 

 ، وبملشولة  وبلتدليب  وبلدلبسات 

وفًقا لألحكام بلتنظ د ة بملعدول بها.

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

بتأسيس  بملال  لأس  زيامة 
بدبلغ  بلرأسدال ة  بالحت اط ات 
لأس  لزيامة  ملهم   399.999.99
إلى   2.299.999.99 من  بملال 

2.599.999.99 ملهم.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :2 لقم  بند 
بلغرض إن بلهدف   -  2 «بملامة  مايلي: 
مدالسة  هو  للشركة  بلحصري 
طواوغربفي  ومهندس  مياح  مهنة 
وااعتبالها نشاطها بلرئي�صي بلتق  م 
بألحكام  جد ع  إطال  في  بلعقالي 
 ،  30-93 لقم  بلقانون  في  بلوبلمة 
 ، لتطب قه  بملعتددة  بلنصوص  من 
بلدب ل ة  وبللوبئح  بأل الق  قانون 
وم ثاق مهندس بملياح بلطواوغربفي 
وقربلبت بلنقابة بلوطن ة للدهندسين 
في  وهي   ، بلطبوغربفي   - بملياحين 
بلوبقع مخولة بدا يلي: - إجربء جد ع 
ووضع   ، بلعدل ات  أو  بلدلبسات 
جد ع بلخطط وبلوثائق ذبت بلصلة 
ولسم   ، بالج ومسي ا  بملتعلقة 
بلخربئط بلطبوغربف ة ، وبمليوحات 
بمليتويات  جد ع  على  بملياح ة 
 ، للعقالبت  تحديد  عدل ة  واأي   ،
بليكن ة  بلوحدبت   ، بأللض  و  9ة 
باألعدال  بلق ام   - وبلتقي دات. 
بلظروف  نفس  في  بلطواوغربف ة 
وتحديد  بلرفع  بعدل ات  بملتعلقة 
وتخط ط  بأللب�صي  وتجد ع  بملوبقع 
وبملباني  بأللب�صي  بستخدبمات 
بجد ع  بلق ام   - بلعامة.  وبألشغال 
عدل ات بلتثدين بلعقالي مهدا كانت 
أنشطة  من  بها  يرتبط  وما  طب عتها 
من ب نها عدل ات بلتق  م وبلتدق ق 
وبلتدليب  وبلدلبسات  وبلتشخ ص 
بلتنظ د ة  وفق بألحكام   ، وبملشولة 
جد ع   ، عام  وبشكل   - بلنافذة.    
مرتبطة  تكون  قد  بلتي  بلعدل ات 
بشكل مباشر أو غي9 مباشر باألنشطة 
بملذكولة أعاله أو بلتي من بملحتدل أن 
تعزز تطوير بلشركة وتخضع ألحكام 
أي  حظر  س دا  وال   30-93 بلقانون 
مشالكة مال ة في بلشركات بلصناع ة 

أو تجالية أو مصرف ة. 

بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

يقع بملكتب بملسجل للشركة في:  تدالة 
461 ، بول فالم  - حي ببن لشد ، لقم 

 ، سكن بليعامة   ، أم نة بنت وهب 

مبنى أ ، شقة 93.

على  ينص  بلذي   :6 لقم  بند 

 -  ... بملياهدات   -  6 «بملامة  مايلي: 

 300،000.00( ملهم  ألف  ثالثدائة 

عقب زيامة لأس بملال  ملهم مغربي) 

بملرسدلة  بالحت اط ات  إملبج  بعد 

بلوح د  بملياهم  قربل  بدوجب 

بملجدوع:     .24/7/2929 بتاليخ 

ملهم  ألف  و ديدائة  مل ونان 

)2،500،000.00 ملهم) «.

على  ينص  بلذي   :7 لقم  بند 
بملال  لأس   -  7 «بملامة  مايلي: 

بليهمي تم تحديد لأس بملال بدبلغ 

ملهم  ألف  و ديدائة  مل وني 
ويتكون   ، ملهم)   2،500،000.00(

 (25999( من  دية وعشرين ألف 

 100،000( ملهم  مائة  من  سهم 

بالكامل  مخصصة   ، لليهم  ملهم) 

للي د بلي د. نب ل بونجده. «

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   19 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 5245.

(74I

comptasultlta sarl

ATALA3
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

comptasultlta sarl

تجزئة  ديجة زنقة وبم ولغة بلرقم 

 241 بلطابق بلتاني بلدلوة ، 26292، 

بلدلوة بملغرب

ATALA3 شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 151 زنقة 

بسامة بن زيام بلطبقة 2 حي سيال 
لقم ج حي بملعاليف بلدبل بلب ضاء 

بنفا  - 29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

476(63

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   22

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ATALA3

ترك ب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالملن وم 

و ب ع بلعقاقي9 .
عنوبن بملقر بالجتداعي : 151 زنقة 

بسامة بن زيام بلطبقة 2 حي سيال لقم 

ج حي بملعاليف بلدبل بلب ضاء بنفا  - 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب .

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د بحدد بلعزيز :  334 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 333   : بنزض  بلحيان  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 333   : بلعزيز  هللا  عبد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بلحيان بنزض  عنوبنه)ب) 

لقم  بلدب لة  شالع   91 بالنالة  حي 

بلب ضاء  بلدبل   29999 بلب ضاء   53

بملغرب .

عنوبنه)ب)  بلعزيز   بحدد  بلي د 
ملول   بيت  بملزبل    56 لقم   4 بلوك 

89159 بيت ملول بملغرب .

بلي د عبد هللا بلعزيز  عنوبنه)ب) 
بلرئيي ة  بلطريق   56 لقم   4 بلوك 
بيت ملول   89159 بملزبل بيت ملول  

بملغرب .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
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بلي د بلحيان بنزض  عنوبنه)ب) 

لقم  بلدب لة  شالع   91 بالنالة  حي 

بلب ضاء  بلدبل   29999 بلب ضاء   53

بملغرب

عنوبنه)ب)  بلعزيز   بحدد  بلي د 
ملول   بيت  بملزبل    56 لقم   4 بلوك 

89159 بيت ملول بملغرب

بلي د عبد هللا بلعزيز  عنوبنه)ب) 

بلرئيي ة  بلطريق   56 لقم   4 بلوك 
بيت ملول   89159 بملزبل بيت ملول  

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 21 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 1)251.

(75I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

ADVISUR
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

إنشاء فرع تابع للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ADVISUR شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي ملب 

س دي بحدد بومو�صى لقم 19 مكرل 

بوملب س دي لحين بوعلي لقم 

87 باب موكالة - 49999 مربكش 

بملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.61937

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 13 نون 9 2929 تقرل إنشاء 

 - تحت بلتيد ة  تابع للشركة   فرع  

س دي  ملب   12 بالعنوبن  بلكائن  و 

 49999  - بحدد بومو�صى باب موكالة 

طرف  من  بمليي9  و  بملغرب  مربكش 

 VAN DEN ABBEELE بلي د)ة) 

.GUSTAAF JOZEF

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   13 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117271.

(76I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

IKAMAT SAKANE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

IKAMAT SAKANE شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بلنهضة 
لقم 755 بملحام د مربكش - 49999 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19789(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   26

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.IKAMAT SAKANE

بشغال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء وبلصباغة

بالستي9بم و بلتصدير.

حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 - 755 بملحام د مربكش  بلنهضة لقم 

49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 
ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د بلحين بوتيدومت :  199 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

بوتيدومت  بلحين  بلي د 
 755 لقم  بلنهضة  حي  عنوبنه)ب) 
مربكش   49999 مربكش  بملحام د 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  لوزي  سك نة  بلي دة 
بلوبل دية  بلتاني  بلشطر  بام  حي 
بلزمامرة  49999 س دي بنول بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   93 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 116836.
(77I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

CM STUDIO
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CM STUDIO شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 

طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل 

بالب اض مبئرة بلبول جداعة بلويدبن 
مربكش - 49999 مربكش بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.55495
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تقرل   2929 يول وز   9( في  بملؤلخ 
ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 
  CM STUDIO ذبت بلشريك بلوح د 
مبلغ لأسدالها 19.999 ملهم وعنوبن 
مقرها بإلجتداعي موبل بالب اض مبئرة 
 - مربكش  بلويدبن  جداعة  بلبول 

 : ل  نت جة  بملغرب  مربكش   49999

توق ف نشاط بلشركة.

موبل  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

بالب اض مبئرة بلبول جداعة بلويدبن 

مربكش - 4999 مربكش بملغرب. 

و عين:
و  ليفي9  شنطال   بلي د)ة) 

شالع يوغوزالف ا مدر   61 عنوبنه)ب) 

49999 مربكش بملغرب  بلغندوجل يز 

كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   19 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117952.

(78I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 CONCEPT PARCOURS
GOLF MAROC

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
قفل بلتصف ة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 CONCEPT PARCOURS GOLF

MAROC شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : مكتب 
لقم ب13 تجزئة 7)2 س دي غانم 

مربكش - 4999 مربكش بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.28(73

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

بملؤلخ في 98 أكتوار 2929 تقرل حل 

 CONCEPT PARCOURS GOLF

ميؤول ة  ذبت  شركة   MAROC

محدومة ذبت بلشريك بلوح د مبلغ
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وعنوبن  ملهم   19.999 لأسدالها   

ب13  لقم  مكتب  بإلجتداعي  مقرها 

 - مربكش  غانم  س دي   2(7 تجزئة 

4999 مربكش بملغرب نت جة لتوق ف 

نشاط بلشركة.

و عين:
بندلي   مات و  ون  بلي د)ة) 

 2(7 تجزئة  ترف ل و عنوبنه)ب) ب13 

مربكش   4999 س دي غانم مربكش 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

وفي مكتب   2929 أكتوار   98 بتاليخ 
س دي غانم   2(7 تجزئة  لقم ب13 

مربكش - 4999 مربكش بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

23 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم )11658.

(7(I

SOCIETE MEDICAL ONE

SOCIETE MEDICAL ONE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

SOCIETE MEDICAL ONE

عدالة 25 شقة 7 تجزئة ببن لشد ، 

59999، مكناس بملغرب

SOCIETE MEDICAL ONE شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة)في طول 

بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 141 

تجزئة بلوفاء بلشطر 1 و 2 - 59999 

مكناس بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.38641

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تقرل حل   2916 نون 9   28 بملؤلخ في 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

مبلغ    SOCIETE MEDICAL ONE
وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 

تجزئة   141 لقم  بإلجتداعي  مقرها 

 59999  -  2 و   1 بلشطر  بلوفاء 

مكناس بملغرب نت جة ل : عدم وجوم 

س ولة.

صعواة بلتي ي9.

و حدم مقر بلتصف ة ب لقم 141 

تجزئة بلوفاء بلشطر 1 و 2 - 59999 

مكناس بملغرب. 

و عين:

بلي د)ة)  الد  جرى و عنوبنه)ب) 

بملغرارقم 6) بكدبل  59999 مكناس 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   13 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 611.

(89I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

ROSEA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ROSEA شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بقامة فرح 

كامب منجان بلشقة لقم 2 بلطابق 

بالل�صي جليز - 49999 مربكش 

بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(4(21

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 17 غشت 2929 تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 

بلشقة  منجان  كامب  فرح  «بقامة 
لقم 2 بلطابق بالل�صي جليز - 49999 

 8-1 «بلركربك ة  إلى  مربكش بملغرب» 

موبل تعاون ة لكربك ة جداعة وق امة 

مربكش    .  - بلحوز  بقل م  بغوبط م 

بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
شتن 9   98 بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 115242.

(81I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

HAPPYFEW EVENT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HAPPYFEW EVENT شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د)في طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بقامة 
ولمة س عدالة ببو حن فة بلشقة 
لقم 37 - 49999 مربكش بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.52623
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تقرل   2929 أكتوار   95 في  بملؤلخ 
ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 
 HAPPYFEW بلوح د  بلشريك  ذبت 
 19.999 لأسدالها  مبلغ    EVENT
ملهم وعنوبن مقرها بإلجتداعي بقامة 
ولمة س عدالة ببو حن فة بلشقة لقم 
37 - 49999 مربكش بملغرب نت جة ل 

: توق ف نشاط بلشركة.
بقامة  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
ولمة س عدالة ببو حن فة بلشقة لقم 

37 - 49999 مربكش بملغرب. 
و عين:

و  بالنتين  نامين   بلي د)ة) 
بقامة ولمة س عدالة ببو  عنوبنه)ب) 
مربكش   .  37 لقم  بلشقة  حن فة 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
)1 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 116419.
(84I

fudben

SOCIETE SILVER FISH SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

fudben
-71شالع بمليي9ة بلناظول، 62999، 

بلناظول بملغرب
 SOCIETE SILVER FISH SARL

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة)في 
طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي 
بلكندي زنقة 66 لقم  49 - 62999 

بلناظول بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.14793

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 أكتوار   23 في  بملؤلخ 
حل شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 
SOCIETE SILVER FISH SARL  مبلغ 
وعنوبن  ملهم   59.999 لأسدالها 
زنقة  بلكندي  حي  بإلجتداعي  مقرها 
66 لقم  49 - 62999 بلناظول بملغرب 
بلتجالي  بلنشاط  بنهاء    : ل  نت جة 

للشركة.
حي  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
 62999  -  49 لقم   66 بلكندي زنقة 

بلناظول بملغرب. 
و عين:

و  حين  برشان   بلي د)ة) 
ش كر  بني  كهف  موبل  عنوبنه)ب) 
بملغرب  بلناظول  بقل م   62392

كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ )9 نون 9 

2929 تحت لقم 3529.
(85I
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ETUCOM

ONAY VOYAGES
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

ETUCOM
 N°842 1ER ETAGE APP 4 AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
ONAY VOYAGES شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بقامة 

م 9وكة مبنى سكني لقم 13 بلجديدة 
- 49999 بلجديدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
198145

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   12
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 ONAY : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.VOYAGES
تنظ م   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
أو  بلفرمية  بإلقامات  أو  بلرحالت 
هذب  منتجات  ب ع  أو  بلجداع ة 

بلنشاط.
بقامة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
م 9وكة مبنى سكني لقم 13 بلجديدة 

- 49999 بلجديدة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 599.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د مصطفى  انوش :  5.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

مصطفى  انوش  بلي د 

بقامة م 9وكة مبنى سكني  عنوبنه)ب) 

بلجديدة   49999 بلجديدة   13 لقم 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

مصطفى  انوش  بلي د 

بقامة م 9وكة مبنى سكني  عنوبنه)ب) 

بلجديدة   49999 بلجديدة   13 لقم 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالجديدة  بتاليخ 12 نون 9 

2929 تحت لقم -.

(86I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

MEGA TRUCK
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تغ ي9 نشاط بلشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MEGA TRUCK شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بالجتداعي موبل بوالم 

بحدد مبئرة بلويدبن - . مربكش 

بملغرب.

تغ ي9 نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.66811

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تم تغ ي9   2929 يناير   13 في  بملؤلخ 

مول  «بستغالل  من  بلشركة  نشاط 

بلض افة» إلى «تقديم بلخدمات».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

شتن 9   21 بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم 115537.

(87I

fudben

SOCIETE SILVER FISH SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

قفل بلتصف ة

fudben
-71شالع بمليي9ة بلناظول، 62999، 

بلناظول بملغرب
 SOCIETE SILVER FISH SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي : حي 

بلكندي زنقة 66 لقم 49 - 62999 
بلناظول بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.14793

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 أكتوار   23 في  بملؤلخ 
 SOCIETE SILVER FISH SARL حل 
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة مبلغ 
وعنوبن  ملهم   59.999 لأسدالها 
زنقة  بلكندي  حي  بإلجتداعي  مقرها 
66 لقم 49 - 62999 بلناظول بملغرب 
نت جة لقفل بلشركة و بنهاء بلنشاط .

و عين:
و  برشان  حين   بلي د)ة) 
ش كر  بني  كهف  موبل  عنوبنه)ب) 
بملغرب  بلناضول  بقل م    62392

كدصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 
حي  وفي   2929 أكتوار   23 بتاليخ 
 62999  -  49 لقم   66 بلكندي زنقة 

بلناضول بملغرب.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ )9 نون 9 

2929 تحت لقم 3521.
(8(I

NEOEXPERT CONSULTING

بروم كنسيلتينك
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

NEOEXPERT CONSULTING
 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES RIBH D BIR ANZARANE، 3،
CASABLANCA MAROC

بروم كني لتينك شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي )3 شالع 

اللة بل اقوة ط 5 م - 29999 بلدبل 

بلب ظاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

26595(

 92 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2912 غشت 

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

بروم   : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

كني لتينك.

غرض بلشركة بإيجاز : هندسة في 

بإلعالم اة.

)3 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

بلدبل   29999  - م   5 اللة بل اقوة ط 

بلب ظاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : بلجعايني  جوبم  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : بلي د عبد بلرزبق ملولي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلجعايني عنوبنه)ب)  بلي د جوبم 

2   أوالم  إقامة نول كالفولن ا24 لقم 

بلدبل   29999 بلشق  عين  طالب  

بلب ظاء بملغرب.

ملولي  بلرزبق  عبد  بلي د 

 19 لقم   1 بلنع م  إقامة  عنوبنه)ب) 

أوالم طالب عين بلشق 29999 بلدبل 

بلب ظاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
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بلجعايني عنوبنه)ب)  بلي د جوبم 

2   أوالم  إقامة نول كالفولن ا24 لقم 

بلدبل   29999 بلشق  عين  طالب  

بلب ظاء بملغرب

ملولي  بلرزبق  عبد  بلي د 

عنوبنه)ب) عبد بلرزبق ملولي 29999 

بلدبل بلب ظاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 16 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

غشت 2912 تحت لقم -.

((1I

FIDURIZK

 ELECTRO MENAGER

SERVICE

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES

 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،

13000، BENSLIMANE MAROC

 ELECTRO MENAGER SERVICE

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي 

بملعدولة لقم 11 سكتول 96 زنقة 

صندل لقم 92 تدالة - 12939 تدالة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

131261

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   12

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ELECTRO MENAGER SERVICE
تاجر   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
الستخدبم  لوبزم  أو  أوبني  أو  أجهزة 

بإلنالة أو بلكهرااء أو بلغاز
بلصح ة  بملربفق  ترك ب  مقاول 

وبلتدفئة 
بلعزل بلحربلي أو بلعزل بلحربلي 

أو بملد ن بلصناعي.
حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
زنقة   96 سكتول   11 لقم  بملعدولة 
صندل لقم 92 تدالة - 12939 تدالة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1999  : ياسين  بلزلمة  بلي د 

بق دة 199 ملهم.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  ياسين  بلزلمة  بلي د 
موبل بلشربلة بليالمنة سدي بطاش 
بنيل دان 13999 بنيل دان بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  ياسين  بلزلمة  بلي د 
موبل بلشربلة بليالمنة سدي بطاش 
بنيل دان 13999 بنيل دان بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   16 بتاليخ  بتدالة   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 1417.
((3I

Audifisc Maroc

أودي فوود
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

أومي فووم  ش.ذ.م.م
بملقر بالجتداعي :  بلدبل بلب ضاء، 

265 شالع محدد بلزلقطوني بلطابق 
) لقم 2)

لأسدال 199999 ملهم
بملسجلة بالسجل بلتجالي بالدبل 

بلب ضاء تحت لقم 61)439

تفويت حصص بجتداع ة

بدقت�صى عقوم عرفي مؤل ة   1-

بالدبل بلب ضاء في  28 شتن 9 2929:

محدد  بلي د  من  كل  فوت   -

سعومي،  محدد  بلي د   ومو، 

بلي دة مريم بوزمان وبلي دة وفاء 

من  بجتداع ة  حصة   59 بوزمان  

يدتلكها كل  بلتي  حصة   259 أصل  

فووم  أومي  شركة  في  منهم  وبحد 

لفائدة بلي د يوسف بوزمان

بدقت�صى عقد عرفي مؤلخ في   2-

بلدبل بلب ضاء بتاليخ 28 شتن 9 2929 

لشركة أومي فووم 

تقرل مايلي:

أ- بملصامقة على تفويت  بلحصص 

بلشركة  في  حدثث  بلتي  بالجتداع ة 

من    7 6و  وعل ه تم تعديل بلفصل  

بلقانون بألسا�صي للشركة كدايلي :

محدم  بلشركة  لأسدال 

إلى  مقيم  ملهم   199.999 في  

 199 بق دة  بجتداع ة  1.999حصة 

ملهم

للحصة بلوبحدة موزعة كدايلي :

 299 محدد سعومي    بلي د   -

حصة بجتداع ة

- بلي د محدد  ومو   299 حصة 

بجتداع ة

 299 بوزمان    يوسف  بلي د   -

حصة بجتداع ة

 299 بوزمان    مريم  بلي دة   -

حصة بجتداع ة

 299 بوزمان    وفاء  بلي دة   -

حصة بجتداع ة

بألسا�صي  بلنظام  تح ين  ب-  

للشركة

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 9( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753261.

((5I

GROUPE SLAOUI INVESTMENTS

 GROUPE SLAOUI
INVESTMENTS
إعالن متعدم بلقربلبت

 GROUPE SLAOUI

INVESTMENTS

 RES ANNASSIME 6 RUE

 SALONIQUE MERS SULTANT,

 CASABLANCA ، 20006،

CASABLANCA MAROC

 GROUPE SLAOUI

INVESTMENTS «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: إقامة 

بلني م، 6 زنقة سالون ك، مرس 

بليلطان ، بلدبل بلب ضاء - 29996 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.12(641

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 23 شتن 9 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 
بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع  مايلي: 

1.000.000،00 ملهم ) مل ون ملهم)

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تغ ي9 نشاط بلشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :7 لقم  بند 

مايلي: تم لفع لأسدال بلشركة بدبلغ 
مل ون   ( ملهم   1.000.000،00

بلحياب  تدويل  طريق  عن  ملهم) 

بملجدوع  ل صبح  للشركاء  بلجالي 

)ثالثة ماليين  ملهم   3.000.000،00

سهم   39.999 إلى  مقيدة  ملهم) 

ملهم   199 ب  سهم)  ألف  )ثالثين 

)مائة ملهم) لليهم بلوبحد، مكتتب 

و مدفوع بالكامل و مخصص للشركاء 

هي  و  مياهداتهم  مع  يتناسب  بدا 
بليالوي  أمين  للي د  سهم   18999

ألف سهم للي د   12999 حدومة و 

عدر بليالوي حدومة.
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بند لقم 3: بلذي ينص على مايلي:
تم تغ ي9 نشاط بلشركة في بملغرب 
كدا في بلخالج إلى:- بستي9بم وتصدير 
بلغذبئ ة  بملنتجات  كافة  وتوزيع 
بللوجيت ات ونقل   - وغي9 بلغذبئ ة. 
بلغذبئ ة.  وغي9  بلغذبئ ة  بملنتجات 
أي نشاط منقول أو عقالي يتعلق   -
بالنشاط بلرئي�صي للشركة. - واصفة 
عامة ، أي معاملة تجالية أو مال ة أو 
منقولة أو عقالية قد تكون مرتبطة 
بنشاط  مباشر  غي9  أو  مباشر  بشكل 
تيهل  أن  بملحتدل  ومن  بلشركة 
بلتطوير أو بلتنف ذ في بملغرب وبلخالج.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 98 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 23297.

((7I

C.E.R.A

C.E.R.A
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

C.E.R.A
7زنقة سبتة بقامة بلربمي بلطابق 

2 بملكتب لقم 8 ، 29259، 
بلدبلبلب ضاء بملغرب

C.E.R.A شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 151 شالع 
أسامة بن زيد بلطابق بلثاني سيال 
ج بملعالف - 29379 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
472573

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   28
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.C.E.R.A
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالستشالبت بإلمبلية
مشغل مركز بالتصال.

عنوبن بملقر بالجتداعي : 151 شالع 
سيال  بلثاني  بلطابق  زيد  بن  أسامة 
بلدبلبلب ضاء   29379  - بملعالف  ج 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 59.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
 FABRICE  TOUKAM بلي د 
FONKOU :  599 حصة بق دة 199 

ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
 FABRICE  TOUKAM بلي د 
 eglise saint عنوبنه)ب)   FONKOU
louis 11 rue d’acila  60000 وجدة 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
 FABRICE  TOUKAM بلي د 
 eglise saint عنوبنه)ب)   FONKOU
louis 11 rue d’acila  60000 وجدة 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 - بتاليخ  بلب ضاء   بالدبل  بلتجالية 

تحت لقم -.

(((I

Advance Center

  M&H Clean Construction
MH2C

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
 M&H Clean Construction (
MH2C) شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي ف ال )ك4 
زنقة بلنجد، حي بلرياض - 19199 

بلرااط بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

147795

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   16

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 M&H : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.(Clean Construction ( MH2C

أعدال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء

تنظ ف

عنوبن بملقر بالجتداعي : ف ال )ك4 
 19199  - بلرياض  حي  بلنجد،  زنقة 

بلرااط بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 799   : بملكي  بلدلقاوي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

  : بلحك م  عبد  بلدلقاوي  بلي د 

399 حصة بق دة 199 ملهم للحصة 

 799  : بملكي  بلدلقاوي  بلي د   

بق دة 199 ملهم.

 : بلحك م  عبد  بلدلقاوي  بلي د 

399 بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بملكي  بلدلقاوي  بلي د 

موبل زبوية س دي بلحاج علي تصافت  

62954 بلدليوش بملغرب.

بلحك م  عبد  بلدلقاوي  بلي د 

بلحاج  س دي  زبوية  موبل  عنوبنه)ب) 

بلدليوش   62954 تصافت   علي 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بملكي  بلدلقاوي  بلي د 

موبل زبوية س دي بلحاج علي تصافت  

62954 بلدليوش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 4)1986.

1991I

Best moroco informatique

 BEST MORROCO

INFORMATIQUE

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

Best moroco informatique

زنقة غرناطة بلطابق بالل�صي 118 

بلدبل بلب ضاء ، 29259، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

 Best Morroco informatique

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 

غرناطة بلطابق بالل�صي 118 بلدبل 

بلب ضاء زنقة غرناطة بلطابق 

بالل�صي 118 بلدبل بلب ضاء 29259 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.376495

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   2929 أكتوار   92 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

تفويت بلي د )ة) محدد بلحوبتي 

حصة بجتداع ة من أصل   19.999

)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   19.999

ف 9بير   97 بتاليخ  بمين محدد م الم 

.2929

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 98 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

ماي 2917 تحت لقم 11497.

1993I
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cabinet comptable aziz

G6 SECURITE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تع ين ميي9 جديد للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 بلعهد بلجديد ببن بمي ك 

، 29459، بلدبلبلب ضاء بملغرب
G6 SECURITE  شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي  زنقة 
شفالي ب ال بلفدير - 29399  زنقة 

شفالي ب ال بلفدير بملغرب.
تع ين ميي9 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.2(8937

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
بملؤلخ في 23 أكتوار 2929 تم تع ين 
قهال   ميي9 جديد للشركة بلي د)ة) 

محدد كديي9 وح د
تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم )2856.
1995I

achaa lahcen

 SOCIETE DE TRANSPORT
 ET DISTRIBUTION ULTRA

SERVICE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

achaa lahcen
 RES. EL BAKOURI, REZ DE

 CHAUSSEE, N°11 RUE KHALID
 BEN EL OUALID, GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC
 SOCIETE DE TRANSPORT ET

 DISTRIBUTION ULTRA SERVICE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 1175 
شقة لقم 91 بلطابق 91 سوكوما 
أسك جول - 49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
198125

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   96
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 
 SOCIETE DE TRANSPORT ET
.DISTRIBUTION ULTRA SERVICE
-نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

جد ع بلبضائع لحياب بلغي9
إنشاءبت  أو  أعدال  -مقاول 

مختلفة.
عنوبن بملقر بالجتداعي : لقم 1175 
سوكوما   91 بلطابق   91 لقم  شقة 
أسك جول - 49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : بلي د ببربه م آيت منزبل 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : منزبل  آيت  لحو  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

منزبل  آيت  ببربه م  بلي د 
33 شالع  عنوبنه)ب) تجزئة كول ا لقم 
بألمي9 موالي عبد هللا مربكش 49999 

مربكش بملغرب.
عنوبنه)ب)  منزبل  آيت  لحو  بلي د 
مربكش   23 لقم   4 عبام  س دي 

49999 مربكش بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
منزبل  آيت  ببربه م  بلي د 
33 شالع  عنوبنه)ب) تجزئة كول ا لقم 
بألمي9 موالي عبد هللا مربكش 49999 

مربكش بملغرب
عنوبنه)ب)  منزبل  آيت  لحو  بلي د 
مربكش   23 لقم   4 عبام  س دي 

49999 مربكش بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   11 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117171.

1996I

IMAD AMRAR

 STE MOT TRANS ET
LOGISTIQUE

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

IMAD AMRAR
 APPARTEMENT N 05

 IMMEUBLE N 6 RÉSIDENCE
 ABIDA AV ABI BAKR ESSADIK

 LABITA FES، 30000، FES
MAROC

 STE MOT TRANS ET
LOGISTIQUE  شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 17 زنقة 
بربزيل ا إقامة بألمان شقة 1 بلزهول 

2 فاس - 39999 فاس بملغرب 
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
64687

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   19
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. MOT TRANS ET LOGISTIQUE
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
و  بلتقي ط  و  بالجدلة  بلضائع 

بألشغال بملختلفة.
زنقة   17  : عنوبن بملقر بالجتداعي 
بربزيل ا إقامة بألمان شقة 1 بلزهول 2 

فاس - 39999 فاس بملغرب .

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د مصطفى عبو  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلي د مصطفى عبو  
15 زنقة بربزيل ا إقامة بألمان شقة 2 

بلزهول 2 فاس 39999 فاس بملغرب .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلي د مصطفى عبو  
15 زنقة بربزيل ا إقامة بألمان شقة 2 

بلزهول 2 فاس 39999 فاس بملغرب 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   11 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3958.

1997I

HAPPY COMPTA SARL

 STE EL HAMROU-FADEL DE
TRAVAUX

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL

 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 STE EL HAMROU-FADEL DE

TRAVAUX  شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلشركة 

بألطلي ة أوالم كناو أوالم مبالك  - 

23999 بني مالل  بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19675

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   23

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE EL : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

HAMROU-FADEL DE TRAVAUX

أعدال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة

بلعدل بلزلبعي

بلشركة   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 - بألطلي ة أوالم كناو أوالم مبالك  

23999 بني مالل  بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د لش د فاضل  :  599 حصة 

بق دة 59.999 ملهم للحصة .

 599   : بلحدرو  جدال  بلي د 

حصة بق دة 59.999 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  فاضل   لش د  بلي د 

موبل أوالم بعريبة بوالم مبالك  23999 

بني مالل بملغرب.

عنوبنه)ب)  بلحدرو  جدال  بلي د 

موبل بوالم فالس بوالم بمبالك  23999 

بني مالل بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  فاضل   لش د  بلي د 

موبل أوالم بعريبة بوالم مبالك  23999 

بني مالل بملغرب

عنوبنه)ب)  بلحدرو  جدال  بلي د 

موبل بوالم فالس بوالم بمبالك  23999 

بني مالل بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة ببني مالل  بتاليخ 12 نون 9 

2929 تحت لقم 772.

1998I

وين إكيبي9

A2MLI SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

وين إكيبي9
25 زنقة عبد بلكريم بلديولي بلدبل 
بلب ضاء، 29199، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
A2MLI SARL AU شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 47 شالع 
لالبل اقوت بلطابق 5  - 29899 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
47(413

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 يول وز   21
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 A2MLI : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.SARL AU
بلنشاط   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وبالستشالة في بملعلوم ات.
47 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 
 29899  -   5 بلطابق  لالبل اقوت 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلشركة بلدل مي بم نة عنوبنه)ب) 
قاسم  بئ9  شالع  ط ب  بوالم  زنقة 
بلرااط   19179 ف ال مل مي سوي�صي 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 
وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بم نة  لدل مي  بلي دة 
قاسم  بئ9  شالع  ط ب  بوالم  زنقة 
بلرااط   19179 ف ال مل مي سوي�صي 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 11 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 7)7535.

199(I

ECODEF

ECODEF
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

ECODEF
 RUE DE LA LIBERTE, 3ème ,19 :

 ETAGE, APPARTEMENT N°
 5- CASABLANCA ، 20120،

CASABLANCA MAROC
ECODEF شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 19، شالع 
بلحرية، بلطابق بلثالث، شقة لقم 
5، بلدبل بلب ضاء، بملغرب - 29129 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

47(721
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   95
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ECODEF
بلدفاع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلتجالي.
عنوبن بملقر بالجتداعي : 19، شالع 
بلحرية، بلطابق بلثالث، شقة لقم 5، 
بلدبل بلب ضاء، بملغرب - 29129 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلشركة إبربه م سالك  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلي د إبربه م سالك  

طابق   شقرون  بلعزيزان  عبد  زنقة 

بملغرب  مصرف  عدالة   5 شقة   2

بملحددية )))28 بملحددية بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلي د إبربه م سالك  

طابق   شقرون  بلعزيزان  عبد  زنقة 

بملغرب  مصرف  عدالة   5 شقة   2

بملحددية )))28 بملحددية بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 13 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 35)753.

1919I

ETUCOM

ECO PROTECTGROUPE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

ETUCOM

 N°842 1ER ETAGE APP 4 AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

ECO PROTECTGROUPE شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بملحل 

بلتجالي لقم 2 سوق بالنالة حي 

بالنالة  - 49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198157
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   13

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 ECO  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.PROTECTGROUPE

بلتجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بدنتوجات بلتعق م

ب ع وشربء بملب دبت 

بشغال بلنظافة.

بملحل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

حي  بالنالة  سوق   2 لقم  بلتجالي 

بالنالة  - 49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي دة  ديجة بالملسبي بلزبوي 

ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي دة  ديجة بالملسبي بلزبوي 

  56( لقم  س   3 بمليي9ة  عنوبنه)ب) 

49999 مربكش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي دة  ديجة بالملسبي بلزبوي 

  56( لقم  س   3 بمليي9ة  عنوبنه)ب) 

49999 مربكش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم -.

1911I

ETUCOM

JAMILA BUILDING
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

ETUCOM
 N°842 1ER ETAGE APP 4 AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
JAMILA BUILDING شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 842 

بلطابق بالول بلشقة لقم 4 .بمليال. - 
49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
197285

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   98
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.JAMILA BUILDING
مقاول   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

أعدال أو تشي د متنوعة.
عنوبن بملقر بالجتداعي : لقم 842 
بلطابق بالول بلشقة لقم 4 .بمليال. - 

49999 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : بلي د بمين كيربوي  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بلي د بمين كيربوي  
بسكجول   116 لقم   92 تجزئة بملبل 

مربكش 49999 مربكش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي دة مونة بلحددوني عنوبنه)ب) 

بلرقم 15 زنقة بلناظول بلحي بلحيني 

11111 بنزكان بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

16 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم -.

1912I

ETUCOM

ATLAS TRADING
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

ETUCOM

 N°842 1ER ETAGE APP 4 AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

ATLAS TRADING  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 842 

بلطابق بالول بلشقة لقم 4 .بمليال. - 

49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

197577

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   28

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 ATLAS : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

. TRADING

تيويق   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملنتجات وتوزيعها.

عنوبن بملقر بالجتداعي : لقم 842 

بلطابق بالول بلشقة لقم 4 .بمليال. - 

49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

بلشركة:   لأسدال  مبلغ 
1.999.999 ملهم، مقيم كالتالي:

 5.999   : حدوكة  بنس  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

حدوكة  بلزهربء  فاطدة  بلي دة 
ملهم   199 بق دة  حصة   2.599   :

للحصة .
 2.599   : بلي دة نجاة عيياوي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  حدوكة  بنس  بلي د 
بمرشيش   91 لقم  بلحدربء  تجزئة 

مربكش 49999 مربكش بملغرب.
حدوكة  بلزهربء  فاطدة  بلي دة 
لقم  بلزيتونة  تجزئة  م  ح  عنوبنه)ب) 

95 مربكش 49999 مربكش بملغرب.
بلي دة نجاة عيياوي عنوبنه)ب) 
95 مربكش  ح م تجزئة بلزيتونة لقم 

49999 مربكش بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  حدوكة  بنس  بلي د 
بمرشيش   91 لقم  بلحدربء  تجزئة 

مربكش 49999 مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
26 أكتوار  بتاليخ  بلتجالية بدربكش  

2929 تحت لقم -.

1913I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

HAKIMA SIGNATURE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
HAKIMA SIGNATURE شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي فاس 

شالع بلجيش بمللكي إقامة بليع دي 
مكاتب بلفتح بلطابق بلخامس 
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بملكتب لقم 25 - 39999 فاس 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
64(2(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.HAKIMA SIGNATURE
بلت9ويج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعقالي و بالعدال بملختلفة
فاس   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
شالع بلجيش بمللكي إقامة بليع دي 
مكاتب بلفتح بلطابق بلخامس بملكتب 

لقم 25 - 39999 فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 599   : بلشركة مجد لإلسثتدال 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 599   : بلشركة حك دة برييت ج 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلشركة مجد لإلسثتدال عنوبنه)ب) 
بربه م  س دي   67 لقم   618 شالع 

39999 فاس بملغرب.
برييت ج  حك دة  بلشركة 
طريق   5 كلم  بلخي9  شالع  عنوبنه)ب) 

صفرو 39999 فاس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
قوبي  شرفة  إملي�صي  بلي دة 
 7 لقم  إمليي ة  إقامة  عنوبنه)ب) 

طريق إيدوزبل 39999 فاس بملغرب
 22 عنوبنه)ب)  بربمة  بدل  بلي د 
2 شالع  نياء إقامة كل واات  شقة 

فاس 39999 فاس بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3289.
1914I

cabinet comptable aziz

G6 SECURITE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 بلعهد بلجديد ببن بمي ك 

، 29459، بلدبلبلب ضاء بملغرب
G6 SECURITE شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 67 
زنقة شفالي ب ال بلفدير - 29399  

بلدبلبلب ضاء   بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.2(8937

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تدت   2929 أكتوار   23 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
قهال   حين   )ة)  بلي د  تفويت 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   1.999
)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   1.999

محدد قهال بتاليخ 23 أكتوار 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم )2856.
1915I

Advance Center

 FORTRUST CONSULTING
ET FORMATION
إعالن متعدم بلقربلبت

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
 FORTRUST CONSULTING

ET FORMATION  «شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: ف ال 
)ك4 زنقة بلنجد مكتب لقم C2 حي 

بلرياض بلرااط - 9)199 بلرااط 

بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.139175

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 29 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تغ ي9 مقر بلشركة

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص بلشركة

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

تغ ي9 ميي9 بلشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

تغ ي9 مقر بلشركة

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

حصص بلشركة

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 5)1986.

1917I

Le monopole

INDICE TRANS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

Le monopole

 bd yaakoub mansour rue ishaq

 ibnou hanin 17 casablanca ،

20370، Casablanca Maroc

INDICE TRANS شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شقة في 

بلطابق بالل�صي لقم 162 تجزئة 

بليالم 1  - 24999 بلجديدة بملغرب 

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

17223

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   21
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.INDICE TRANS
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلبضائع للغي9 / بالستي9بم وبلتصدير 

/ بلنقل بلوطني وبلدولي
شقة   : بالجتداعي  بملقر  .عنوبن 
تجزئة   162 لقم  بالل�صي  بلطابق  في 
بليالم 1  - 24999 بلجديدة بملغرب .
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  غفالي  محدد  بلي د 
موبل س دي مو�صى بوالم غانم  24999 

بلجديدة بملغرب .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  غفالي  محدد  بلي د 
موبل س دي مو�صى بوالم غانم  24999 

بلجديدة بملغرب 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
تحت   - بتاليخ  بالبتدبئ ة بالجديدة  

لقم -.

1929I

marrakech externalisation

Y3 prodis
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn
 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc
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Y3 prodis شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي محل 
تجزئة بلشرف لقم 485 مربكش - 

49999 مربكش بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(5(43

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 31 أكتوار 2929 تقرل حل 
 Y3 شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 
 199.999 لأسدالها  مبلغ    prodis
ملهم وعنوبن مقرها بإلجتداعي محل 
 - مربكش   485 لقم  بلشرف  تجزئة 
 : ل  نت جة  بملغرب  مربكش   49999

*قربل بلشركاء
*عدم وجوم نشاط بلشركة..

محل  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 
 - مربكش   485 لقم  بلشرف  تجزئة 

49999 مربكش بملغرب. 
و عين:

و  بملعيزي  بملهدي   بلي د)ة) 
لقم  حرف ب    2 بمليي9ة  عنوبنه)ب) 
مربكش بملغرب   49999 مربكش   93

كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117472.

1923I

ZODIREC Consulting

 MACKONGO TOWER 
CORPORATION MTC

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

ZODIREC Consulting
RUE AL BATINIA, EX- ,46
 RUE BOUCHER, DERB

 GHALLEF MAARIF ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 Mackongo Tower Corporation 
MTC  شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 
بلباطن ة، مبنى لوز  lll ، معاليف 

بلدبل بلب ضاء بملغرب - 29349 بلدبل 
بلب ضاء  بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
451473

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   291( نون 9   24
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 
 Mackongo Tower Corporation

. MTC
غرض بلشركة بإيجاز : تاجر

وساطة بلوكالة بلعقالية.
إمبلة بلعقالبت: بإليجال وبلوساطة 
بملنتجات  وا ع  وشربء  بلعقالية 

بلعقالية؛
بلتجالة بشكل عام ، بلب ع وبلشربء 

وبالستي9بم.
بلعقالية  بملعامالت  جد ع  تنف ذ 
وجد ع بألنشطة بإلضاف ة وما يتصل 

بها ؛
أعدال متنوعة: شربء وا ع وتأجي9 
وتشغ ل جد ع بلعقالبت أو بملجدعات 

بلعقالية.
للشركة  يجوز   ، عام  واوجه 
أو  بلتجالية  بملعامالت  جد ع  إجربء 
أو  بملنقولة  أو  بملال ة  أو  بلصناع ة 
أو  مباشر  بشكل  بملتعلقة  بلعقالية 
بملحدم  بلشركة  بغرض  مباشر  غي9 
أعاله أو بلتي من بملحتدل أن تيهل 
بلتشغ ل أو بلتطوير في بملغرب أو في 

أجنبي
شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
معاليف   ،  lll لوز   مبنى  بلباطن ة، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب - 29349 بلدبل 
بلب ضاء  بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د يان مزيري ماكونكو كاييس 
ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د يان مزيري ماكونكو كاييس 
عنوبنه)ب) إقامة أنس ماجوليل ، لقم 
مربكش  هللا  عبد  موالي  شالِع   12

9)499 مربكش بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د يان مزيري ماكونكو كاييس 
عنوبنه)ب) إقامة أنس ماجوليل ، لقم 
مربكش  هللا  عبد  موالي  شالِع   12

9)499   مربكش بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 23 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

مجن 9 )291 تحت لقم 4))36.
1925I

PREMIER LEAGUE

PREMIER LEAGUE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

PREMIER LEAGUE
عدل ة ميول مرجان بلوك 5 عدالة 
6 شقة لقم 25 مربكش ، 49199، 

مربكش بملغرب
PREMIER LEAGUE شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي عدل ة 

ميول مرجان بلوك 5 عدالة 6 شقة 
لقم 25 مربكش - 49199 مربكش 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
198573

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.PREMIER LEAGUE

كربء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملالعب بلرياض ة

بشغال بلبناء.

عدل ة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

شقة   6 عدالة   5 ميول مرجان بلوك 

مربكش   49199  - مربكش   25 لقم 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : برهيش  عدر  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  برهيش  عدر  بلي د 

عدالة   5 بلوك  مرجان  ميول  عدل ة 

 49199 مربكش   25 لقم  شقة   6

مربكش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  برهيش  عدر  بلي د 

عدالة   5 بلوك  مرجان  ميول  عدل ة 

 49199 مربكش   25 لقم  شقة   6

مربكش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   24 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117658.

1926I
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JURIS INVEST PARTNERS

MERCURE.COM
إعالن متعدم بلقربلبت

JURIS INVEST PARTNERS

ج ت بزنس كالص لقم 16ـ18 

تجزئة بلتوف ق س دي معروف بلدبل 

بلب ضاء، 29279، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

MERCURE.COM «شركة  

بملياهدة»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 22 شالع 

موالي يوسف  - 29249 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.11148(

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 15 ماي 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 

بلشركة  لبسدال  تخف ض  مايلي: 

 999  99 غي9 بمل 9ل بالخيائر بدبلغ  

 999 99 ل صبح  من  999 15ملهم  

 5  999  999  99 بلى  ملهم    29  999

ملهم  من  الل تقل ص عدم بالسهم 

بالسهم من  شربء  عن طريق بعامة  

 TENOR بملياهدة  بلشركة  طرف 

سهم   159  999 بنيبة    SERVICES

من بسهدها بلخالصة  بق دة بسد ة 

بلغائها  بهدف  لليهم  ملهم   199

 95-17 من قانون   298 طبقا للدامة 

و بالتالي بلجدع  للشركات بملياهدة. 

بلعام يفوض كامل بلصالح ة  ملجلس 

بالمبلة  لتخف ض لبسدال بلشركة في 

بجل بقصاه 39 يوم

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بتاليخ  بالمبلة  مجلس  لقربل  طبقا 

على  بملصامقة  تم    15/96/2929

لبسدال  لتخف ض  بلنهائي  بالنجاز 

بالخيائر بدبلغ   بمل 9ل  بلغي9  بلشركة 

99 999 999 15ملهم  باعامة شربء 

بالسهم من طرف بلشركة بملياهدة  

TENOR SERVICES و تخف ض لبس 

بملال.

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
بصبح لبسدال بلشركة 99 999 999 
سهم   59  999 بلى  ملهم مقيدة   5
محرلة  لليهم  ملهم   199 بق دة 

بالكامل  
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تح ين بلنظام بالسا�صي 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 24 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 13)754.

1927I

TH CONSULTING

SARAYAD
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

SARAYAD شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 151 

زنقة أسامة ببن زيد بلطابق بلتاني 
بملعاليف - 29379 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.2(953

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 أكتوار   22 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
علي  محدد  )ة)  بلي د  تفويت 
بالملبي 99).18 حصة بجتداع ة من 
بلي د  37.899 حصة لفائدة   أصل 
أكتوار   22 بالملبي بتاليخ  ساله   )ة) 

.2929
علي  محدد  )ة)  بلي د  تفويت 
بالملبي 99).18 حصة بجتداع ة من 
بلي د  56.799 حصة لفائدة   أصل 
)ة) ببربه م بالملبي بتاليخ 22 أكتوار 

.2929

علي  محدد  )ة)  بلي د  تفويت 

بالملبي 99).18 حصة بجتداع ة من 

بلي د  99).18 حصة لفائدة   أصل 

أكتوار   22 بتاليخ  بالملبي  نول  )ة) 

.2929

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 24 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 17)754.

1928I

CABINET BENHASSAN SARL AU

 GENERAL PRIME
CONTRACTOR

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

ملب  الد زنقة 43 لقم 5 ق.ج ، 

29449، بلدبلبلب ضاء بملغرب

 GENERAL PRIME

CONTRACTOR  شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 332 

شالع ببربه م بلرومبني بلطابق 

بلثاني لقم 12 بملعاليف - 29939 

بلب ضاء بملغرب 

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489135

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   13

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

متبوعة  بلشركة  تيد ة 

بدختصر  بإلقتضاء  عند 

 GENERAL PRIME  : تيد تها 

. CONTRACTOR

أعدال   •  : غرض بلشركة بإيجاز 

وبلبناء  بلهند�صي  وبلتني ق  بلبناء 

وا ع  وشربء  بلعقالية  وبالستشالبت 

معدبت وموبم بلبناء.
عنوبن بملقر بالجتداعي : لقم 332 

شالع ببربه م بلرومبني بلطابق بلثاني 
بلب ضاء   29939  - بملعاليف   12 لقم 

بملغرب .

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

عثدان   مدغري  علوي  بلي د 

ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عثدان  مدغري  علوي  بلي د 
 1 طابق  في9مي  زنقة   49 عنوبنه)ب) 

بلب ضاء    29399 بلفدير    1 شقة 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عثدان  مدغري  علوي  بلي د 
 1 طابق  في9مي  زنقة   49 عنوبنه)ب) 

بلب ضاء   29399 بلفدير    1 شقة 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754368.

192(I

LOGIFIN

S-TECH DIGITAL
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

LOGIFIN

 RUE OUED ZIZ, RES 29

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

 S-TECH DIGITAL

شركة ذبت ميؤول ة محدومة 
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ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي إقامة 

بلعزيزية شالع بملدلكة بلعرا ة 

بليعومية، طابق 3 لقم 29 - 

9999) طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19((4(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.S-TECH DIGITAL

- تصد م   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلكدب وتر،

- إمبلة وسائل بلتوبصل بالجتداعي 

- تطب قات بلهاتف بلجوبل

- إمبلة وتطوير وتأسيس بلشركات

- نقل إلى بلخالج

جد ع بملعامالت   ، وبشكل عام   -

أو  بملال ة  أو  بلصناع ة  أو  بلتجالية 

بملتعلقة بشكل  بلعقالية  أو  بملنقولة 

مباشر أو غي9 مباشر باملشاليع أمناه أو 

بلتي قد تعزز تطوير بلشركة

إقامة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلعرا ة  بملدلكة  شالع  بلعزيزية 
بليعومية، طابق 3 لقم 29 - 9999) 

طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بصد عي  بالل  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بصد عي  بالل  بلي د 

  BIS  Rue NELATON  63000  (

CLERMONT FERRAND  فرنيا.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بصد عي  بالل  بلي د 

  BIS  Rue NELATON 63000  (

CLERMONT FERRAND فرنيا

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6637.

1939I

ste controle balance sarl

TRANSPORT GASSA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot riad al

 ismailia  marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

TRANSPORT GASSA  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شقة 3 

عدالة 1931 لياض بالسداع ل ة 

مكناس  مكناس  - 59999  مكناس 

بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51337

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   98

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. TRANSPORT GASSA

نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضاىع لفاىدة بلغي9

بالستي9بم و بلتصدير  .

شقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بالسداع ل ة  لياض   1931 عدالة   3
59999  مكناس   - مكناس  مكناس  

بملغرب .
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : ))  سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 599   : بلي د  الد بيت مو�صى 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 599   : بلي دة نوبل بيت مو�صى 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 599  : بلي د  الد بيت مو�صى   

بق دة 199 ملهم.
  599  : مو�صى  بيت  نوبل  بلي دة 

بق دة 199 ملهم.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د  الد بيت مو�صى عنوبنه)ب) 
بحد  حي   2(2 لقم  بملقاومة  زنقة 

مريرت   54459 مريرت بملغرب .
بلي دة نوبل بيت مو�صى عنوبنه)ب) 
بلزيتون  لياض   92 بلطابق   (5 لقم 
 59999 مكناسدكناس   ب  بلشطر 

مكناس  بملغرب .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د  الد بيت مو�صى  عنوبنه)ب) 
بحد  حي   2(2 لقم  بملقاومة  زنقة 

مريرت   54459 مريرت بملغرب 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   94 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 1)21.
1931I

RA CONSULTING

 SOCIETE MUSIQUE
MARIACHI

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

RA CONSULTING
 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI
 RUE QATAR VN FES ، 30000،

FES MAROC
 SOCIETE MUSIQUE MARIACHI

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 16 حي 

بلوفاق عين هالون  فاس 39999 

فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64793

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   14

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SOCIETE MUSIQUE MARIACHI

مدلسة    : غرض بلشركة بإيجاز 

بملوس قى.
 16 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

حي بلوفاق عين هالون  فاس 39999 

فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

هريرب  فرناندو  جوزي  بلي د 

 199 حصة بق دة   599   : بييكويرب 

ملهم للحصة .

ميدوني ي9بط  كربس ال  بلي دة 

فالكاس بنفانطي :  599 حصة بق دة 

199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

فرناندوهريرب  جوزي  بلي د 
زنقة   37 ف ال  عنوبنه)ب)  بييكويرب 

بلعربي بلشامي بولمانة فاس 39999 

فاس بملغرب.

ميدوني ي9بط  كربسي ال  بلي دة 

 37 ف ال  فالكاس بنفانطي عنوبنه)ب) 
فاس  بولمانة  بلشامي  بلعربي  زنقة 

39999 فاس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د جوزي فرن
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عنوبنه)ب)  بييكويرب  بندوهريرب 
ف ال 37 زنقة بلعربي بلشامي بولمانة 

فاس 39999 فاس بملغرب
ميدوني ي9بط  كربسي ال  بلي دة 
 37 ف ال  فالكاس بنفانطي عنوبنه)ب) 
فاس  بولمانة  بلشامي  بلعربي  زنقة 

39999 فاس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   11 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3952.

1932I

FITICOF

 ECOLE POLYVALENTE
 SUPERIEURE

 D’INFORMATIQUE ET
)D’ELECTRONIQUE (EPSIEL

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
لفع لأسدال بلشركة

FITICOF
) شالع غيان كنفاني بقامة نب لة ، 

39999، فاس بملغرب
 ECOLE POLYVALENTE

 SUPERIEURE

 D’INFORMATIQUE ET

 (D’ELECTRONIQUE (EPSIEL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 4 شالع 
عالل بن عبد هللا 4 شالع عالل بن 

عبد هللا 39999 فاس بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.16577

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
 2929 أكتوار   13 في  بملؤلخ 
بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع  تم 
من  أي  ملهم»   699.999» قدله 
»2.499.999 ملهم» إلى «3.999.999 
ملهم» عن طريق :  إمماج بحت اطي أو 
ألااح أو عالوبت إصدبل في لأس بملال.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3184/29.

1933I

TH CONSULTING

SARAYAD
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

SARAYAD شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

و عنوبن مقرها بالجتداعي 151 
زنقة أسامة ببن زيد بلطابق بلتاني 
بملعاليف - 29379 بلدبل بلب ضاء .
تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.2(953

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 22 أكتوار 2929 تم تحويل 
بلشكل بلقانوني للشركة من «شركة 
ذبت ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
«شركة ذبت بمليؤول ة  إلى  بلوح د» 

بملحدومة».
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 24 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 17)754.

1934I

mohammed boumzebra

STE ROSFANI
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
STE ROSFANI شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي مربب موبل 
جديد كريفات  - 23299 بلفق ه بن 

صالح بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

4545

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   16

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ROSFANI

-مشغل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مطاحن  -تي ي9 مزلعات -ب ع و شربء 

س البت ميتعدلة -بشغال مختلفة و 

بلبناء  -كربء بموبت بلبناء .

عنوبن بملقر بالجتداعي : مربب موبل 

بلفق ه بن   23299  - جديد كريفات  

صالح بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

100.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:

  : بلحف ظ   بلي د لصفاني عبد 

599 حصة بق دة 199 ملهم للحصة 

  : بلرحدان  عبد  لصفاني  بلي د 

599 حصة بق دة 199 ملهم للحصة 

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلحف ظ   عبد  لصفاني  بلي د 

 23299 بلفق ه بن صالح  عنوبنه)ب) 

بلفق ه بن صالح بملغرب.

بلرحدان  عبد  لصفاني  بلي د 

 23299 بلفق ه بن صالح  عنوبنه)ب) 

بلفق ه بن صالح بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلحف ظ   عبد  لصفاني  بلي د 

 23299 بلفق ه بن صالح  عنوبنه)ب) 

بلفق ه بن صالح بملغرب

بلرحدان  عبد  لصفاني  بلي د 

 23299 بلفق ه بن صالح  عنوبنه)ب) 

بلفق ه بن صالح بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بالبتدبئ ة بالفق ه بن صالح  

)1 نون 9 2929 تحت لقم 349.

1935I

إئتدان ة لزقي «ذ.لزقي هشام» محاسب معتدد

SOCIETE CAFE DAMA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

قفل بلتصف ة

إئتدان ة لزقي «ذ.لزقي هشام» 

محاسب معتدد

لقم 17 شقه 15 زنقه بنتيي9ببي ، 

59999، مكناس بملغرب

SOCIETE CAFE DAMA شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : لقم 

1 عدالة ب 22  بملنصول 3 طريق 

بكولبي لقم 1 عدالة ب 22  بملنصول 

3 طريق بكولبي 59999 مكناس 

بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.34891

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

2929 تقرل حل  14 شتن 9  بملؤلخ في 

شركة   SOCIETE CAFE DAMA

مبلغ  بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت 

وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 

مقرها بإلجتداعي لقم 1 عدالة ب 22  

بملنصول 3 طريق بكولبي لقم 1 عدالة 

بكولبي  طريق   3 بملنصول    22 ب 

لب ع  نت جة  بملغرب  مكناس   59999

بلحق بلتجالي و بلعقال.

و عين:

و  بلزياتي  محدد    بلي د)ة) 

عنوبنه)ب) لقم 45 بقامة بواكري شقة 

بملنصول  سعقوب  شالع   3 بلطابق   (

)ة)  59999 مكناس بملغرب كدصفي 

للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

لقم  وفي   2929 شتن 9   14 بتاليخ 

طريق   3 بملنصول    22 ب  عدالة   1

بكولبي - 59999 مكناس بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   29 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 617.

1937I
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marrakech finance

STARGOOD CONSULTING
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

marrakech finance

 Av Allal el fassi imm atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc

 STARGOOD CONSULTING

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي عدالة 

بطل�صي ب1 بلطابق بلخامس لقم 

15 شالع عالل بلفا�صي  - 49999 

مربكش بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.74683

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تقرل   2929 أكتوار   95 في  بملؤلخ 

ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 

 STARGOOD ذبت بلشريك بلوح د 

لأسدالها  مبلغ    CONSULTING

مقرها  وعنوبن  ملهم   19.999

بلطابق  بإلجتداعي عدالة بطل�صي ب1 

بلخامس لقم 15 شالع عالل بلفا�صي  

نت جة  بملغرب  مربكش   49999  -

بتصف ة  بلوح د  بلشريك  قربل   : ل 

بلشركة.

عدالة  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

 15 بلطابق بلخامس لقم  بطل�صي ب1 

شالع عالل بلفا�صي - 49999 مربكش 

بملغرب. 

و عين:

بلي د)ة) مربم  كنزي و عنوبنه)ب) 

بليعامة   136 لقم  بلكان   تجزئة 

بملغرب  مربكش   49999 تيلطانت 

كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   19 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 7573.

1938I

TH CONSULTING

 SOCIETE IMMOBILIERE
SFAYCEL

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
قفل بلتصف ة

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE

SFAYCEL شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : بقامة 

الس باملي9بس لقم 14 زنقة ببن 

بلحكم بقامة لقم 19 - 29959 بلدبل 

بلب ضاء  بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.288(9

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 شتن 9   24 في  بملؤلخ 

 SOCIETE IMMOBILIERE حل 

بمليؤول ة  ذبت  شركة   SFAYCEL

 19.999 لأسدالها  مبلغ  بملحدومة 

بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن  ملهم 
زنقة   14 لقم  باملي9بس  الس  بقامة 

 29959  -  19 ببن بلحكم بقامة لقم 

بملغرب نت جة لوقف  بلدبل بلب ضاء  

بلنشاط بلتجالي.

و عين:
بلي د)ة) ل�صى  صفال و عنوبنه)ب) 
 19 لقم  بلحكم شقة  ببن  زنقة   14

بلب ضاء  بلدبل   29959 بولكون 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

بقامة  وفي   2929 شتن 9   24 بتاليخ 
الس باملي9بس لقم 14 زنقة ببن بلحكم 

بقامة لقم 19 - 29959 بلدبل بلب ضاء  

بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 23 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754755.

193(I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

EDELBE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
EDELBE  شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 
بلوالء، عدالة مونايا، لقم 12 - 

73999 بلدب لة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

165(3
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   9(
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. EDELBE
بنشطة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

فالح ة 
باللب�صي  بنوبع  جد ع  بستغالل 

بلفالح ة 
بلـتجــاليـة  بلـعـدـلـ ـات  وكــذلـك كــل 
بملـنـقــوالت بلـعـقـاليـة و  و بلـصـنـاعـ ـة، 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  بلـتـي  بملـالـ ـة 
أو غ ـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة بملـذكــــولة 

أعـــــاله.
شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 -  12 لقم  مونايا،  عدالة  بلوالء، 

73999 بلدب لة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

 259   : بكال   بألغظف  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

فاطدة  بلش خ  بهل  بلي دة 
 199 بق دة  حصة   259   : بلغال ة  

ملهم للحصة .
بلي د بملرسلي لحال  :  259 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
 259   : بلي د بلدفالي عبد بلغني  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بكال   بألغظف  بلي د 
لقم  أ،  بلوك  سكن،   199 مجدوعة 

21 73999 بلدب لة  بملغرب.
فاطدة  بلش خ  بهل  بلي دة 
بلغال ة  عنوبنه)ب) شالع بلوالء، ف ال 

لقم 95 73999 بلدب لة بملغرب.
عنوبنه)ب)  لحال   بملرسلي  بلي د 
 83359 حي بلرط م   زنقة بشب ل ة، 

بوالم تايدة  بملغرب.
بلغني   عبد  بلدفالي  بلي د 
عنوبنه)ب) تجزئة من ا 1، شالع بألزهر 

لقم 59 83359 بوالم تايدة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلغني   عبد  بلدفالي  بلي د 
عنوبنه)ب) تجزئة من ا 1، شالع بألزهر 

لقم 59 83359 بوالم تايدة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 93 بتاليخ  بالبتدبئ ة بوبمي بلدهب  

نون 9 2929 تحت لقم ))).

1949I

ste controle balance sarl

STE TAM AGRI SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تع ين ميي9 جديد للشركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
  STE TAM AGRI SARL
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شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي   بيت بن 

حدو بمالوين س دي بملخفي مبئرة 

بزلو عدالة بفربن 51999 بزلو 

بملغرب.

تع ين ميي9 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1933

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم تع ين   2929 نون 9   93 بملؤلخ في 

ميي9 جديد للشركة بلي د)ة) معدو 

يونس كديي9 وح د

تبعا إلقالة ميي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 1933.

1941I

بملبمو

UNIVERS OUHROUCH
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

بملبمو

حي بمليي9ة بلوك ب5  شقة4  بملدينة 

بلجديدة ، 59999، مكناس بملغرب

UNIVERS OUHROUCH شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 

بملدلسة بيت عثدان بحضربن  - 

53952 عين بللوح بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1491

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.UNIVERS OUHROUCH

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبيتنةوبلتشجي9

حربسة

تجالة كبي9ة.
زنقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 - بحضربن   عثدان  بيت  بملدلسة 

53952 عين بللوح بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : وهروش  نوح  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  وهروش  نوح  بلي د 

تيزي عقا وبحداني  53952 عين بللوح 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  وهروش  نوح  بلي د 

تيزي عقا وبحداني 53952 عين بللوح 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بازلو  بتاليخ 23 نون 9 2929 

تحت لقم 4)265111299982.

1942I

ANDERSEN CONSULTING

NATURPLAS MAROC SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 2(

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 NATURPLAS MAROC SARL

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي قييالية 

بلوحدة بلطابق بلثاني لقم 19 - 

3999) تطوبن بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.29971
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 14 أكتوار 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
بلثاني  بلطابق  بلوحدة  «قييالية 
لقم 19 - 3999) تطوبن بملغرب» إلى 
بالك،  تطوبن  بلصناع ة  «بملنطقة 
 -  1 بملكتب لقم   :(8 و   (7 بلقطعة 

3999) تطوبن  بملغرب».
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   13 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 45)5.

1944I

zarkal & associés

AMPLE PROSPERITE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

zarkal & associés
131 شالع عبد بملومن بلطابق 6 لقم 
22 ، 29199، بلدبل بلب ضاء بملغرب
AMPLE PROSPERITE شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 

سوم ة، بقامة شهرزبم 3، بلطابق 5 
لقم 22 - 999 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
489715

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.AMPLE PROSPERITE
بستي9بم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
أصناف  جد ع  وتوزيع  وتصدير 
بلهوبتف بملحدولة وملحقاتها ؛  دمة 

ما بعد بلب ع ؛ بلب ع وبلشربء.

زنقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 5 3، بلطابق  سوم ة، بقامة شهرزبم 

لقم 22 - 999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 AMPLE VICTORY بلشركة 

 ENTERPRISES LIMITED :  (((

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 LUO DONGLIANG :  1 بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

 LUO DONGLIANG بلي د 

 Room 901 Yip Fung عنوبنه)ب) 

 Building, 2-12 D’Aguilar Street,

Central 000 هونغ كونغ بلصين.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

 LUO DONGLIANG بلي د 

 Room 901 Yip Fung عنوبنه)ب) 

 Building, 2-12 D’Aguilar Street,

Central 000 هونغ كونغ بلصين

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 24 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754874.

1946I

zarkal & associés

VENDAVEL
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

zarkal & associés

131 شالع عبد بملومن بلطابق 6 لقم 

22 ، 29199، بلدبل بلب ضاء بملغرب

VENDAVEL شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 

سوم ة، بقامة شهرزبم 3، بلطابق 5 

لقم 22 - 999 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
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محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489717

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.VENDAVEL

بلتصوير   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلفوتوغربفي وتصوير مقاطع بلف ديو 

مجال  في  بستشالبت  ؛  بالحت9بف ة 

بليدعي  بملحتوى  إنتاج  بالتصاالت, 

بلبصري.

زنقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 5 3، بلطابق  سوم ة، بقامة شهرزبم 

لقم 22 - 999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 199   : بلي دة ليناتا بليس تي ك 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

تي ك  بليس  ليناتا  بلي دة 

عنوبنه)ب) 22 زنقة بوليكا حي بليالم 

9999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

تي ك  بليس  بلي دة  ناتة 

عنوبنه)ب) 22 زنقة بوليكا حي بليالم 

999 بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 24 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754874.

1947I

mohammed boumzebra

ALLIANCE PEPINIERES
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

ALLIANCE PEPINIERES  شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي توطين في 

حي بلقوبسم زنقة تصد ت لقم 26  - 

23299 بلفق ه بن صالح بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

4541

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   13

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. ALLIANCE PEPINIERES

-بشغال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

-تيويق  مختلفة   بشغال  و  بلبناء 

منتوجات فالح ة.

عنوبن بملقر بالجتداعي : توطين في 

حي بلقوبسم زنقة تصد ت لقم 26  - 

23299 بلفق ه بن صالح بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

100.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د لمزي نب ل  :  1.999 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  نب ل   لمزي  بلي د 

بلفق ه بن   23299 بلفق ه بن صالح 

صالح بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  نب ل   لمزي  بلي د 

بلفق ه بن   23299 بلفق ه بن صالح 

صالح بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بالبتدبئ ة بالفق ه بن صالح  

16 نون 9 2929 تحت لقم 334.

1948I

Aktaou Mouad 

AN CONSULTING
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تفويت حصص

Aktaou Mouad

 Bd Zertouni 6em étage، 52

20000، Casablanca Maroc

AN Consulting شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 17 زنقة 

باب بملندب  لبسين 29999 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.313535

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تدت   2929 أكتوار   97 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

بلرح م   عبد  )ة)  بلي د  تفويت 

من  بجتداع ة  حصة   199 ناض في 

بلي د  لفائدة   حصة   199 أصل 

 97 بنجلون بتاليخ  محدد كريم   )ة) 

أكتوار 2929.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

 16 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754126.

194(I

بلحيين فاض ل

BIZZTRADE LTD
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

بلحيين فاض ل
مكتب لقم 15، بملجدع بملنهي ،تجزئة 
2 شالع عالل بلفا�صي، إقامة حرف 

ب، مربكش ، 49999، مربكش 
بملغرب

BIZZTRADE LTD شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي مكتب 
لقم 15، بملجدع بملنهي، بلتجزئة 

بلثان ة شالع عالل بلفا�صي، عدالة 
حرف ب، مربكش - 49999 مربكش 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
198543

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   19
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.BIZZTRADE LTD
: مقاول في  غرض بلشركة بإيجاز 
بلتي ي9 بلتجالي، بلصناعي أو بلزلبعي 
بلعيكرية،  أو  بملدن ة  للخدمة 
بإلستي9بم  بلتجالة،  بلت9جدة بلدول ة، 

و بلتصدير.
مكتب   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلتجزئة  بملنهي،  بملجدع   ،15 لقم 
عدالة  بلفا�صي،  عالل  شالع  بلثان ة 
49999 مربكش   - حرف ب، مربكش 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
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 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : لزوبن  غوهال  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  لزوبن  غوهال  بلي د 

بملدلكة بملتحدة 49999 لندن بملدلكة 

بملتحدة.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  لزوبن  غوهال  بلي د 

بملدلكة بملتحدة 49999 لندن بملدلكة 

بملتحدة

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117629.

1951I

بمغال عبد بلغافول

NOURDDINE FASHION
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

بمغال عبد بلغافول

شالع بلجيش بمللكي بقامة بلنول لقم 

1 بلطابق بالول تطوبن ، 3999)، 

تطوبن بملغرب

NOURDDINE FASHION  شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بملنطقة 

بلصناع ة طريق مرت ل تجزئة لقم 

82 تطوبن - 3999) تطوبن بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2897(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. NOURDDINE FASHION
توزيع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالثوبب و منتجات بلثوب وبملالبس.
بملنطقة   : عنوبن بملقر بالجتداعي 
لقم  تجزئة  مرت ل  طريق  بلصناع ة 

82 تطوبن - 3999) تطوبن بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د بلطوم بلحياني نول بلدين 
ملهم   1.999 بق دة  حصة   199   :

للحصة .
 بلي د بلطوم بلحياني نول بلدين 

: 199 بق دة 1.999 ملهم.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د بلطوم بلحياني نول بلدين 
عنوبنه)ب) شالع جبل تدغين زنقة 19 
تطوبن   (3999 تطوبن   29 لقم  ب 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د بلطوم بلحياني نول بلدين 
عنوبنه)ب) شالع جبل تدغين زنقة 19 
تطوبن   (3999 تطوبن   29 لقم  ب 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 9))5.
1952I

GRAFCO SARL AU

AYA POLYVALENT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

AYA POLYVALENT شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 22 

تجزئة مرجان 1 بلشطر 3 - 59999  

مكناس  بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51251

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   2(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 AYA  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.POLYVALENT

بألشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة للبناء

و  بلخشب  نجالة  في  بلتجالة 

بألملن وم

بلتصدير و بالستي9بم.
 22 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

  59999  -  3 بلشطر   1 تجزئة مرجان 

مكناس  بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

1.999 حصة    : بلي د قنع  ل د 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  قنع  ل د  بلي د 

كرس ف 35199 كرس ف  بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  قنع  ل د  بلي د 

كرس ف 35199 كرس ف  بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   9( بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3634.
1953I

gest consultants

 GROUPEMENT D'ÉTUDES
ET DE CONSEILS
إعالن متعدم بلقربلبت

gest consultants
15 زنقة بلقا�صي إل اس بملعاليف 

بلدبل بلب ضاء، 29199، بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

 Groupement D›études et de
conseils «شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة ذبت بلشريك بلوح د»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: بقامة 
سرول زبوية موالي يوسف و شالع 
حين 1 - - بلدبل بلب ضاء بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.28731
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 28 شتن 9 2929
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
عدم حل بلشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بستدربل نشاط بلشركة

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 29 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 9)7545.
1954I

PREMIUM FINANCE

 SARA CONTRACTING
COMPANY

شركة ذبت ميؤول ة محدومة 
ذبت بلشريك بلوح د
توس ع نشاط بلشركة 

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE SGT
 LEVET ET FERKLE
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 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 SARA CONTRACTING

COMPANY شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بالجتداعي شقة 
لقم 7 بلطابق 2 عدالة 2 شالع 

زبوية بلنق ب لوفي وفركل  - 49999 
مربكش بملغرب.

توس ع نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(4985
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تدت   2929 أكتوار   24 في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتال ة  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :
تاجر

مدير بملهرجانات بلفن ة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   23 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117581.
1955I

GRAFCO SARL AU

DOMAINE TAHIRI B
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

DOMAINE TAHIRI B شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 8)2 
منطقة صناع ة مجاط  - 59999 

مكناس بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.3241(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 24 غشت 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
«تجزئة 8)2 منطقة صناع ة مجاط  
- 59999 مكناس بملغرب» إلى «متجر 
لقم 15 مكرل مرجان 4 إقامة عرفان   

- 59999 مكناس  بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   95 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3626.

1956I

zarkal & associés

ATFAL IMMO
إعالن متعدم بلقربلبت

zarkal & associés

131 شالع عبد بملومن بلطابق 6 لقم 

22 ، 29199، بلدبل بلب ضاء بملغرب

ATFAL IMMO «شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة ذبت بلشريك 

بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: 131 شالع 

عبد بملومن بلطابق 6 لقم 23 - - 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.317361

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 25 غشت 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

توس ع بلنشاط بلتجالي للشركة

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 

بالسا�صي  بلقانون  ص اغة  بعامة 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بند لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بلص انة   : بلتال ة  بالنشطة  بضافة 

بإلنشاءبت  أعدال   - ؛  بلصناع ة 

بملعدن ة وترك ب وص انة وببملنشات 

بملتعلقة  بألعدال   - ؛  بلصناع ة 

بالسخانات بو لحام. - أعدال بلدهان 

بلت9ك بات  أعدال   - وبلصنفرة. 

بلكهراائ ة لالستخدبم بملنزلي وبملباني 

وبالستخدبم  بلكبي9ة  وبملجدوعات 

ملبسة واحث وتصد م   - ؛  بلصناعي 

هذه بألنشطة.

بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

في  للشركة  بالجتداعي  يحدمبملقر 

بلعنوبن بلكائن بزنقة ببن نق ة لقم 

18 بلطابق 2 بلدبل بلب ضاء

على  ينص  بلذي   :9 لقم  بند 

مايلي: بعامة كتابة بلقانون بالسا�صي 

للشركة

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 27 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 751772.

1957I

GRAFCO SARL AU

DOMAINE TAHIRI A

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

DOMAINE TAHIRI A شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 8)2 

منطقة صناع ة مجاط  - 59999 

مكناس  بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.32417

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 24 غشت 2929 تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 

«تجزئة 8)2 منطقة صناع ة مجاط  

- 59999 مكناس  بملغرب» إلى «متجر 

لقم 14 مكرل مرجان 4 إقامة عرفان 

- 59999 بملغرب  بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   95 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3625.

1958I

GRAFCO SARL AU

DSHR
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة
GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE TELEMCAN
 RESIDENCE GHITA MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC
DSHR شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 15 زنقة 

تلديان إقامة غ تة  - 59999 
مكناس  بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 
بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
51293

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   39
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
.DSHR : بإلقتضاء بدختصر تيد تها
غرض بلشركة بإيجاز : بلتجالة في 

بملوبم بلغدبئ ة
بلتعبئة،  و  بلغدبئ ة  بلصناعة 

تغل ف  بملوبم بلغدبئ ة
بلتصدير و بإلستي9بم.

 15  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 59999  - زنقة تلديان إقامة غ تة  

مكناس  بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 899   : بمليتق م  مل اء  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي د زومبني يونس  :  299 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بمليتق م عنوبنه)ب)  بلي دة مل اء 

مكناس 59999 مكناس  بملغرب.
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عنوبنه)ب)  يونس   زومبني  بلي د 
مكناس 59999 مكناس  بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وموبطن ميي9ي بلشركة:

بمليتق م عنوبنه)ب)  بلي دة مل اء 
مكناس 59999 مكناس مكناس

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   94 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3573.
1969I

Sonrisa

 TALA AGRICULTURE
INVESTMENT COMPANY
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص
Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng
 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc
 TALA AGRICULTURE

INVESTMENT COMPANY شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 18 
زنقة موليتان ا بلوبم لحدر - 52999 

بلرش دية بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.11117

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 نون 9   19 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
تفويت بلي د )ة) عبد بملج د   علي 
ولد سويلم 459 حصة بجتداع ة من 
بلي د  لفائدة   حصة   459 أصل 
نون 9   19 )ة) عبد هللا  سالمة بتاليخ 

.2929
تفويت بلي د )ة)  محدوم شاهين  
شاهين محدد  459 حصة بجتداع ة 
459 حصة لفائدة  بلي د  من أصل 
نون 9   19 )ة) عبد هللا  سالمة بتاليخ 

.2929
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
بالبتدبئ ة بالرش دية  بتاليخ 24 نون 9 

2929 تحت لقم 347.
1961I

مكتب بملتني للدحاسبة و بلتدبي9

BUY INVEST AGENCY
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

مكتب بملتني للدحاسبة و بلتدبي9

ساحة نفالب 3 بقامة سان 

فربنيييكو - ط 2 لقم ) ، 9949)، 

طنجة بملغرب

BUY INVEST AGENCY شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلطابق 

بألل�صي إلقامة في طنجة بال ة 

شالع محدد بليامس إقامة يخت 

بالج,بملحل لقم 4 - . طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19((27

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   96

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 BUY  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.INVEST AGENCY

بلغرض   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

من بلشركة هو:

بلعقالية  بلوكالة  نشاط   -

)بلتجالة  بإلنت9نت  وع 9  بلكالس ك ة 

بإللكت9ون ة)

بإلنت9نت  ع 9  وبلب ع  بلتوزيع   -

على  بالتناوب  بستخدبم  حق  ألي 

بلعقالبت لالستخدبم بلي احي.

مشت9ك  وملك  عقال  أي  إمبلة   -

وتفع ل وتطوير أي بناء أو أي ألض.

بللوجيتي  وبلدعم  بلتنظ م   -

مشروع  أو  تجالي  عدل  ألي  وبلفني 

لكل  تطوير  إلى  باإلضافة  عقالي 

بملشاليع.

بلتحرير وبلتوزيع بجد ع وسائل   -

بلدعم ألي عدل إعالني الزم لألنشطة 

بملذكولة أعاله.

وإعامة  بلشربء  عدل ات  جد ع   -

وبملعالجة  وبلتعبئة  وبلتوزيع  بلب ع 

وبالستي9بم  وبلتوليد  وبلتيويق 

وبلتصدير لجد ع أنوبع بملوبم بلخام 

أو  بلغذبئ ة  بملوبم  أو  بلبضائع  أو 

بملعدبت بلخ. 

غي9  أو  مباشر  بشكل  ذلك  كل   -

شركات  إنشاء  من  الل  مباشر 

ومجدوعات جديدة

- واصفة عامة ، جد ع بملعامالت 

و  بملال ة  و  بلتجالية  و  بلصناع ة 

تتعلق  قد  بلتي  بلعقالية  و  بملدن ة 

بشكل مباشر أو غي9 مباشر باألنشطة 

بملشال إليها أعاله أو بأي نشاط مداثل 

أو ملحق من بملحتدل أن سعزز تطوير 

بلشركة.

بلطابق   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بال ة  طنجة  في  إلقامة  بألل�صي 

يخت  إقامة  بليامس  محدد  شالع 

بالج,بملحل لقم 4 - . طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : بلي دة سك نة بلعدربني 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

  : بلي د مروبن بليو�صي بلتاملي 

599 حصة بق دة 199 ملهم للحصة 

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلعدربني  سك نة  بلي دة 

 46 لقم  بلصنوار  تجزئة  عنوبنه)ب) 

بواانة . طنجة بملغرب.

بلتاملي  بليو�صي  مروبن  بلي د 
لقم   25 زنقة   1 بل 9بنص  عنوبنه)ب) 

119 . طنجة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلعدربني  سك نة  بلي دة 

 46 لقم  بلصنوار  تجزئة  عنوبنه)ب) 

بواانة . طنجة بملغرب

بلتاملي  بليو�صي  مروبن  بلي د 
لقم   25 زنقة   1 بل 9بنص  عنوبنه)ب) 

119 . طنجة بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم ))2358.

1962I

gest consultants

FINANCIERE AMAL
إعالن متعدم بلقربلبت

gest consultants
15 زنقة بلقا�صي إل اس بملعاليف 

بلدبل بلب ضاء، 29199، بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

FINANCIERE AMAL «شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة ذبت بلشريك 

بلوح د»
وعنوبن مقرها بالجتداعي: 1 زقاق 
بللوز بنفا - - بلدبل بلب ضاء بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.28739
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 93 نون 9 2929
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي:   
بالجتداعي  بلرأسدال  في  بلزيامة 
ملهم    (100.000,00( من    برفعه 
ذلك  و  ملهم    (440.000,00( إلى   
بلجالي   بلحياب  من  باالقتطاع 

للشركاء.  
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي:    
بإلجتداعي  بلرأسدال  في  بلنقص 
ملهم   (440.000,00( من   بخفضه 
وذلك  ملهم   (10.000,00( إلى   

باملقاصة مع  يائر بلشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :1 لقم  بند 
مايلي: حدم لأسدال  بلشركة في مبلغ 
199 حصة  10.000,00  مقيدة إلى 
بجتداع ة من فئة 199 ملهم للحصة 

بلوبحدة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 29 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 1)7545.

1963I
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fiducinfo sarlau

INSIGHTS LAB AGENCY
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

fiducinfo sarlau

 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

INSIGHTS LAB AGENCY شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

بلش خ بلرببحي بقامة  الد شقة لقم 

4 ج ليز - 49999 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198315

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   91

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.INSIGHTS LAB AGENCY

جد ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بنشطة بلتيويق و بالتصال.

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بلش خ بلرببحي بقامة  الد شقة لقم 

4 ج ليز - 49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 39.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

399 حصة    : بلي د سعد بجبال 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د سعد بجبال عنوبنه)ب) شالع 

محدد بلخامس عدالة بلقاهرة بلرقم 

تطوبن   49999  16 لقم   4 ط   95

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بجبال  سعد  بلي د 

شالع محدد بلخامس عدالة بلقاهرة 

 49999  16 لقم   4 ط   95 بلرقم 

تطوبن بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6)1173.

1964I

Sonrisa

 TALA AGRICULTURE

INVESTMENT COMPANY
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تع ين ميي9 جديد للشركة

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

 TALA AGRICULTURE

  INVESTMENT COMPANY

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 18 

زنقة موليتان ا بلوبم لحدر - 52999 

بلرش دية بملغرب.

تع ين ميي9 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.11117

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم تع ين   2929 نون 9   19 بملؤلخ في 

بلي د)ة)   للشركة  جديد  ميي9 

سالمة عبد هللا  كديي9 وح د

تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالرش دية  بتاليخ 24 نون 9 

2929 تحت لقم 347.

1965I

second negre

ESPACE SABR
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

second negre

حي بمليي9ة 1 تدالة ، 11999، تدالة 

بملغرب

ESPACE SABR شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي عدالة 24 

شقة 2 بلتوح د 2 س دي يحي زعي9 - 

12999 تدالة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

131271

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   14

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ESPACE SABR

قاعة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مطعم،  بالجتداعات،  و  بلحفالت 

مدون بلحفالت.

عنوبن بملقر بالجتداعي : عدالة 24 

شقة 2 بلتوح د 2 س دي يحي زعي9 - 

12999 تدالة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : محدد  صابر  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  محدد  صابر  بلي د 

يحي  س دي   59 لقم  بلجداعة  ميول 
زعي9 12999 تدالة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  محدد  صابر  بلي د 

يحي  س دي   59 لقم  بلجداعة  ميول 
زعي9 12999 تدالة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  بيال   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 4358.

1966I

second negre

TAMSNA STEL
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

second negre

حي بمليي9ة 1 تدالة ، 11999، تدالة 

بملغرب

TAMSNA STEL شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 265 

تجزئة  الد س دي يحي زعي9 - 

12999 تدالة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

13126(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   26

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.TAMSNA STEL

ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعقاقي9 بالتقي ط.
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 265  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 - زعي9  يحي  س دي  تجزئة  الد 

12999 تدالة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : جوبم  بلش حي  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  جوبم  بلش حي  بلي د 
زعي9  يحي  س دي  سالم  بوالم  موبل 

12999 تدالة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  جوبم  بلش حي  بلي د 
زعي9  يحي  س دي  سالم  بوالم  موبل 

12999 تدالة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بتدالة   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 4357.
1967I

second negre

LES CLES DE REUSSITE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

second negre
حي بمليي9ة 1 تدالة ، 11999، تدالة 

بملغرب
LES CLES DE REUSSITE  شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة)في طول 

بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شقة 1 

تجزئة بلقصبة شالع محدد بلخامس 
تدالة - 12999 تدالة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.87623
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 أكتوار   39 في  بملؤلخ 
حل شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 
مبلغ     LES CLES DE REUSSITE
وعنوبن  ملهم   19.999 لأسدالها 
تجزئة   1 شقة  بإلجتداعي  مقرها 

بلقصبة شالع محدد بلخامس تدالة 

 : ل  نت جة  بملغرب  تدالة   12999  -

إغالق بلشركة.

 1 و حدم مقر بلتصف ة ب شقة 

تجزئة بلقصبة شالع محدد بلخامس 

تدالة - 12999 تدالة بملغرب. 

و عين:

و  بلفضلي  سع د   بلي د)ة) 

عنوبنه)ب) 547 موبل صحربوة شالع 5 

تدالة بملغرب كدصفي   12999 تدالة 

)ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 198739.

1968I

شركة بإلئتدان ة بلوبسط ة

JASMINE HOUSSE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

JASMINE HOUSSE 

 شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي )1 شالع 

بمليس 2 شقة 7 طابق 4 م ج 

مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51375

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   16

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.JASMINE HOUSSE
غرض بلشركة بإيجاز :   بلحالقة.

شالع   1( عنوبن بملقر بإلجتداعي 
بمليس 2 شقة 7 طابق 4 م ج مكناس 

بملغرب
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 19.999 بلشركة:  لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه  بلريفي   شامية  بلي دة  

مكناس 59999 مكناس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه  بلريفي   شامية  بلي دة  

مكناس 59999 مكناس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   16 بتاليخ  بدكناس  بلتجالية 

2929 تحت لقم -
196(I

second negre

BELTOURKZ
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

قفل بلتصف ة

second negre
حي بمليي9ة 1 تدالة ، 11999، تدالة 

بملغرب
BELTOURKZ شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي : لقم 4)5 
حي بلفرموس تدالة - 12999 تدالة 

بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.81563

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 31 أكتوار 2929 تقرل حل 
BELTOURKZ شركة ذبت بمليؤول ة 
 19.999 لأسدالها  مبلغ  بملحدومة 
ملهم وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 
 12999  - تدالة  بلفرموس  حي   5(4

تدالة بملغرب نت جة إلغالق بلشركة.

و عين:
بلتولكزي  بلعالي   عبد  بلي د)ة) 

 23 لقم  بلجداعة  ميول  عنوبنه)ب)  و 

س دي يحي زعي9 12999 تدالة بملغرب 

كدصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

بتاليخ 31 أكتوار 2929 وفي لقم 4)5 

تدالة   12999  - تدالة  بلفرموس  حي 

بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم )19872.

1979I

MARO FIDUS

HAMZA STRICTURE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تغ ي9 تيد ة بلشركة

MARO FIDUS

 FB8, Bd Mohammed V Centre

 Ben Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd Mohammed V Centre

 Ben Yakhlef - Mohammedia،

13350، Mohammedia maroc

HAMZA STRICTURE شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بالجتداعي ملتقى 

شالع بلجيش بمللكي و زنقة 

بلزبس بلطايق بلثالث لقم12 

بملحددية. ملتقى شالع بلجيش 

بمللكي و زنقة بلزبس بلطايق 

بلثالث لقم12 بملحددية. 28913 

.MOHAMMEDIA MAROC

تغ ي9 تيد ة بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

25373

 بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم تغ ي9   2929 شتن 9   92 بملؤلخ في 

 HAMZA» من  بلشركة  تيد ة 

. «H.M  STEEL» إلى «STRICTURE

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  باملحددية   بالبتدبئ ة 

أكتوار 2929 تحت لقم 1352.

1971I
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Aktaou Mouad 

SCHLEMMER MAROC
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

Aktaou Mouad
 Bd Zertouni 6em étage، 52
20000، Casablanca Maroc

SCHLEMMER MAROC شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي منطقة 
بلتصدير بلحرة, جوزيرة 27 ، قطعة 

ألض ة لقم 2 - 9)99) طانجة 
بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.23445
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 غشت   26 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
تفويت بلي د )ة) شركة  شل در ج 
1.259 حصة بجتداع ة من  م ب ه 
بلي د  لفائدة   حصة   5.999 أصل 
)ة) شركة ميلف نكن بتاليخ 26 غشت 

.2929
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
أكتوار   1( بتاليخ  بلتجالية بطنجة  

2929 تحت لقم 234879.
1972I

CABINET BENHASSAN SARL AU

 KHAOULA NAIMI
ARCHITECTS

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

ملب  الد زنقة 43 لقم 5 ق.ج ، 
29449، بلدبلبلب ضاء بملغرب

   KHAOULA NAIMI ARCHITECTS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلب ضاء 
مالينا بزنيس  تول كرييطال  1 

بلطابق بلعاشر  شالع بملوحدون - 
29999 بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

477785

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   22

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

  KHAOULA NAIMI ARCHITECTS

أعدال    : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلهندسة .

بلب ضاء   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 1 كرييطال   تول  بزنيس   مالينا 

 - بملوحدون  شالع  بلعاشر   بلطابق 

29999 بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي دة  ولة نع مي  :  199 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  نع مي   بلي دة  ولة 

تجزئة حدزة لقم 143 س دي معروف  

29159 بلب ضاء بملغرب .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  نع مي   بلي دة  ولة 

تجزئة حدزة لقم 143 س دي معروف  

29159 بلب ضاء بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 27 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

باملركز  تم  تحت لقم   2929 أكتوار 

بلجهوي لإلستثدال.

1973I

CABINET AIT BELHOUCINE

CHRONO IMPRIMERIE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

CABINET AIT BELHOUCINE
 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3
 AMERCHICH MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
CHRONO IMPRIMERIE شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

بلزلقطوني عدالة 43 بلطابق بلثاني 
مكتب لقم 6 جليز مربكش شالع 

بلزلقطوني عدالة 43 بلطابق بلثاني 
مكتب لقم 6 جليز مربكش 49999 

مربكش بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.86365

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 21 شتن 9 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
43 بلطابق  «شالع بلزلقطوني عدالة 
مربكش  جليز   6 لقم  مكتب  بلثاني 
بلطابق   43 بلزلقطوني عدالة  شالع 
مربكش  جليز   6 لقم  مكتب  بلثاني 
«لقم  إلى  بملغرب»  مربكش   49999
15 تحت بل�صي   شالع بلحين بلثاني 
مربكش  مكالة  باب  بلحبوس  عدالة 
شالع بلحين  تحت بل�صي    15 لقم 
مكالة  باب  بلحبوس  عدالة  بلثاني 

مربكش 49999 مربكش  بملغرب».
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   16 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 7821.
1974I

شركة بإلئتدان ة بلوبسط ة

MEK EQUIPEMENT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

 MEK EQUIPEMENT
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي:  عدالة 
34 شالع بلنصر بألمان محل 2 – 

59999 مكناس

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.35445
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في )2 أكتوار 2929 تم تحويل 
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
شالع بلنصر بألمان محل   34 عدالة 

2 – 59999 مكناس - بملغرب
« إلى   15 زنقة سبو م.ج. مكناس 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوار   21 بلتجالية بدكناس بتاليخ 

2929 تحت لقم 3386.

1975I

شركة ألتي9ف د ش.م.م

STE MARBRE CHOUROUK
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

شركة ألتي9ف د ش.م.م
زنقة 91 لقم 92 حي بلنجاح 

 ن فرة، 54999،  ن فرة بملغرب
 STE MARBRE CHOUROUK
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلوك 98 
لقم 11 حي بملصلى - 54999  ن فرة 

بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.567

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 أكتوار   28 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
بوشتى بخشة  )ة)  تفويت بلي د 
379 حصة بجتداع ة من أصل 379 
حصة لفائدة  بلي د )ة) عبد بلهامي 

حركاس بتاليخ 28 أكتوار 2929.
لش د حركاس  )ة)  تفويت بلي د 
379 حصة بجتداع ة من أصل 759 
حصة لفائدة  بلي د )ة) عبد بلهامي 

حركاس بتاليخ 28 أكتوار 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   19 بتاليخ  بالبتدبئ ة بخن فرة  

2929 تحت لقم 391.

1976I
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DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

 SOLAR ENERGY TRADING
& SERVICES

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

 DICKSSON BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23

 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc

 SOLAR ENERGY TRADING &

SERVICES شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 19 ، شالع 

بلحرية ، بلطابق 3 ، بلشقة لقم 5  - 

29969 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489827

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 SOLAR : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.ENERGY TRADING & SERVICES

بلطاقة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلشدي ة .

 ،  19  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

شالع بلحرية ، بلطابق 3 ، بلشقة لقم 

5  - 29969 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة :  199 سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بوكيزبن كل تش عنوبنه)ب) 

بلعدربن ة 29999 بسطنبول ترك ا.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بوزمليت�صي  لضا  علي  بلي د 
 29999 سلطان  بيوب  عنوبنه)ب) 

بسطنبول ترك ا
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 13 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 
نون 9 2929 تحت لقم )2521486).
1977I

شركة ألتي9ف د ش.م.م

STE ARENA NEGOCE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لفع لأسدال بلشركة

شركة ألتي9ف د ش.م.م
زنقة 91 لقم 92 حي بلنجاح 

 ن فرة، 54999،  ن فرة بملغرب
STE ARENA NEGOCE شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 87 بلطابق 

بلتاني شالع محدد بلخامس - 
54999  ن فرة بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.2427
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تم   2929 نون 9   23 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
»99.999) ملهم» أي من «199.999 
عن  ملهم»   1.999.999» إلى  ملهم» 
ميون  مع  مقاصة  إجربء    : طريق 
بلشركة بملحدمة بملقدبل و بمليتحقة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   25 بتاليخ  بالبتدبئ ة بخن فرة  

2929 تحت لقم 317.
1978I

عزبلدين مختالي

WITIAM TRANS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

عزبلدين مختالي
حي بليالم بلوك 43 لقم 34 س دي 
سل دان ، 14299، س دي سل دان 

بملغرب
WITIAM TRANS شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي مكتب لقم 
3ياسدين25 شالع سعقوب بملنصول  

- 14929 بلقن طرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
57981

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   96
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.WITIAM TRANS
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بمليتخدمين.
مكتب   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
سعقوب  شالع  3ياسدين25  لقم 
بملنصول  - 14929 بلقن طرة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د بوالل بملصطفى  
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 1999  : بلي د بوالل بملصطفى    
بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بوالل بملصطفى  عنوبنه)ب) 
بلقصيب ة  بلسم  بملربمسة  موبل 

14299 س دي سل دان بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د بوالل بملصطفى  عنوبنه)ب) 
بلقصيب ة  بلسم  بملربمسة  موبل 

14299 س دي سل دان بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالقن طرة  بتاليخ 19 نون 9 

2929 تحت لقم 3844.
197(I

FICOB  مكتب بملحاسبة

TZG CONTRACTOR
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FICOB  مكتب بملحاسبة

بقامدة بيدان, شقة 4، شالع موالي 

بمليس بالول, بمليي9ة 1, تدالة ، 

19999، تدالة بملغرب

TZG CONTRACTOR شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 15 شالع 

بالبطال بلشقة 12 بكدبل بلرااط - 

19999 بلرااط بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

147863

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   12

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 TZG  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.CONTRACTOR

بعدال   -  : غرض بلشركة بإيجاز 

بلبناء و بملقاولة

- بالنعاش بلعقالي..

15 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

 - بكدبل بلرااط   12 بالبطال بلشقة 

19999 بلرااط بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د توف ق بمليف وي :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :



عدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929)الجريدة الرسمية   17282

بلي د توف ق بمليف وي عنوبنه)ب) 
بلرااط   19999 زنقة ت دبس   5 ف ال 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د توف ق بمليف وي عنوبنه)ب) 
بلرااط   19999 زنقة ت دبس   5 ف ال 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   25 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 198887.

1989I

HANA COMPTA MAROC

« MDX TRANS »
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE AL WAFA N°A1
 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA
MAROC

« MDX TRANS » شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلطابق 
بليفلي  موبل بلهوبولة ،جداعة 

موالي عبد هللا، إقل م بلجديدة - 
24999 بلجديدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
17257

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   97
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 MDX » : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.« TRANS

نقل   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تجالي.-  وس ط   - وبليلع.  بلبضائع 

أعدال مختلفةأوبلبناء.

بلطابق   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بليفلي  موبل بلهوبولة ،جداعة موالي 

 24999  - بلجديدة  إقل م  عبد هللا، 

بلجديدة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د مربم مالل  :  1.999 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  مالل   مربم  بلي د 

بلجديدة 24999 بلجديدة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  مالل   مربم  بلي د 

بلجديدة 24999 بلجديدة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالجديدة  بتاليخ 23 نون 9 

2929 تحت لقم 25649.

1981I

إئتدان ة لزقي «ذ.لزقي هشام» محاسب معتدد

INGEN TRAV
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

إئتدان ة لزقي «ذ.لزقي هشام» 

محاسب معتدد
لقم 17 شقه 15 زنقه بنتيي9ببي ، 

59999، مكناس بملغرب

INGEN TRAV شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 194 

بملجد 7 وييالن  - 59999 مكناس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

4719(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   291( مالس   94
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 INGEN : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.TRAV
بالشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة
بلتنض ف

أعدال بلبيتنة.
عنوبن بملقر بالجتداعي : لقم 194 
مكناس   59999  - وييالن    7 بملجد 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 299   : بملصطفى  بفقي9  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بلي د بفقي9 بملصطفى عنوبنه)ب) 
 59999 بملنصول  تجزئة   333 لقم 

مكناس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د بفقي9 بملصطفى عنوبنه)ب) 
 59999 بملنصول  تجزئة   333 لقم 

مكناس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
مالس   97 بتاليخ  بلتجالية بدكناس  

)291 تحت لقم 1172.
1982I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

CHAWKI TEX SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 NE CONSULTING & SERVICES
SARL AU

 RUE LIBERTE N10 3EME ETAGE

 APP N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

CHAWKI TEX SARL AU شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلرقم 

19 زنقة بلحرية بلطابق بلتالث 

شقة لقم 5 - 29999 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489171

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   27

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.CHAWKI TEX SARL AU

بلخ اطة   : غرض بلشركة بإيجاز 

وبلني ج.

عنوبن بملقر بالجتداعي : بلرقم 19 
زنقة بلحرية بلطابق بلتالث شقة لقم 

5 - 29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د بمياسين لحين 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بمياسين لحين عنوبنه)ب) 
زنقة بلقا�صي بلقر�صي لقم 39 بلبلدية 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
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بلي د بمياسين لحين عنوبنه)ب) 
زنقة بلقا�صي بلقر�صي لقم 39 بلبلدية 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 1)7543.
1983I

SYDNEY JEWELS

BASD TRONSPORTI
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

SYDNEY JEWELS
 RUE OUSSAMA BNOU .151

 ZAIS ETG 2 CITE GAUCHE N G
 ،QUARTIER MAARIF ، 20000

بلدبل بلب ضاء بملغرب
BASD TRONSPORTI شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 151 ، 

شالع أسامة بنو زيد ، 2 حي غوش ن 
ج، معاليف - 29999 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489(1(
في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   13
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 BASD  : بإلقتضاء بدختصر تيد تها 

.TRONSPORTI
نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع.
 ،  151  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
شالع أسامة بنو زيد ، 2 حي غوش ن 
بلدبل بلب ضاء   29999  - ج، معاليف 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بسديدو  بدل  بلي د 
محدد  س دي   176 لقم   7 بلوك 

أكامير 89999 بكامير بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بسديدو  بدل  بلي د 
محدد  س دي   176 لقم   7 بلوك 

أكامير 89999 أكامير بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 25 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 755972.

1984I

بلوكالة بلعامة للخدمات

SAADOMETAL
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

بلوكالة بلعامة للخدمات

ساحة بلعدبلة ، 3199)، بلفن دق 

بملغرب

SAADOMETAL شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 

بألمي9ة زنقة مالس ل ا لقم 22 - 

3199) بلفن دق بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

28943

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   1(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SAADOMETAL

عقاقي9 و   : غرض بلشركة بإيجاز 
صناعة حديد.

تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 -  22 لقم  مالس ل ا  زنقة  بألمي9ة 

3199) بلفن دق بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : بولااب  سعد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بولااب  سعد  بلي د 
33 3999) تطوبن  شالع بلنصر لقم 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بولااب  سعد  بلي د 
33 3999) تطوبن  شالع بلنصر لقم 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   16 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 58)5.

1985I

MOGADOR GESTION

DOMAINE AGRICOLE IRAA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تغ ي9 بلينة بملال ة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
 DOMAINE AGRICOLE IRAA

«شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: موبل 
بلعب دبت س دي بملختال  شيشاوة 

41999 شيشاوة بملغرب.
«تغ ي9 بلينة بملال ة»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.395

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 18 شتن 9 2929

تقرل تغ ي9 بلينة بملال ة: إلى  شهر 
كل  39 شتن 9 من   أكتوار و تنتهي في 

سنة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 22 بتاليخ  بامنتانوت   بالبتدبئ ة 
أكتوار 2929 تحت لقم 376/2929.

1986I

FCGC

 STE CONFO TRANS SARL
AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

قفل بلتصف ة

FCGC
مكتب لقم 7 بلطابق بلثالث عدالة 
لقم 7 زنقة عبد بلكريم بلخطابي 

فاس ، 39999، فاس بملغرب
 STE CONFO TRANS SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 

 12APPAT 21 RUE OMAR  :
BENJELLOUN.FES - 30000 فاس 

بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.212(5

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تقرل   2929 شتن 9   21 في  بملؤلخ 
 STE CONFO TRANS حل 
ميؤول ة  ذبت  شركة   SARL AU
محدومة ذبت بلشريك بلوح د مبلغ 
وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 
 12APPAT 21 بإلجتداعي   مقرها 
RUE OMAR BENJELLOUN.
نت جة  بملغرب  فاس   FES - 30000

الملنافية.
و عين:

و  بالحرش  بلدين   عز  بلي د)ة) 
عنوبنه)ب) 71 بلطابق 1 تجزئة بسداء 
فاس   39999 بلشقف  عين  طريق 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.
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بلجدع ة  بنعقام  تم  قد  و 
 2929 شتن 9   21 بتاليخ  بلختام ة 
 12APPAT 21 RUE OMAR وفي 
فاس   BENJELLOUN.FES - 30000

بملغرب.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   11 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3973/2929.
1987I

STE TIB COMPT SARL AU

SABIL ORIENTAL
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شالع بملرببطين وزنقة 

بلبخالي إقامة بغدبمي مكتب لقم 
95 ، 69999، وجدة بملغرب

SABIL ORIENTAL شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بقامة 

من وي 26 بلطابق بلثاني لقم 96 حي 
بلقدس - 69999 وجدة بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.32433
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تم   2929 أكتوار   18 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
»499.999 ملهم» أي من «199.999 
عن  ملهم»   599.999» إلى  ملهم» 
ميون  مع  مقاصة  إجربء    : طريق 
بلشركة بملحدمة بملقدبل و بمليتحقة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 1)26.
1988I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

N&MAGHREB TRANS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

N&MAGHREB TRANS شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 112 شالع 

محدد 5 إقامة لضوبن مكتب 45 

بلطابق 6 - 9999) طنجة بملغرب.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.198295

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

بملؤلخ في 21 أكتوار 2929 تم  تحويل  

من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 

إقامة لضوبن   5 شالع محدد   112«

مكتب 45 بلطابق 6 - 9999) طنجة 

بملغرب» إلى «114 باللض فاتن ب 114 

طنجة    (9999  - بألل�صي  بلطابق 

بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 6378.

198(I

smaticomp

TRAVAMDOU SARL AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

TRAVAMDOU SARL AU شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 151 شالع 

بسامة ببن زيد بلطابق بلثاني بملدينة 

بلييرئ ن ج حي بملعاليف - 29999 

بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

48986(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   1(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.TRAVAMDOU SARL AU

أعدال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بليباكة.

عنوبن بملقر بالجتداعي : 151 شالع 

بسامة ببن زيد بلطابق بلثاني بملدينة 

 29999  - بلييرئ ن ج حي بملعاليف 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عبد بلرح م مكي9 :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 بلي د عبد بلرح م مكي9 : 1999 

بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د عبد بلرح م مكي9 عنوبنه)ب) 

موبل بوالم بن بلتهامي بوالم س دي علي 

بن يوسف 24999 بلجديدة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د عبد بلرح م مكي9 عنوبنه)ب) 

موبل بوالم بن بلتهامي بوالم س دي علي 

بن يوسف 24999 بلجديدة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 25 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 755949.

19(9I

TQG FIDUCIAIRE

TAGHLAOUI RIADS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE

لقم 1999 بن تاشفين بزلي ، 

49159، مربكش بملغرب

TAGHLAOUI RIADS شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بن تاشفين 

لقم 1999 بزلي مربكش - 49999 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

198477

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   28

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.TAGHLAOUI RIADS

غرض بلشركة بإيجاز : لياض.

بن   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 - مربكش  بزلي   1999 لقم  تاشفين 

49999 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : تغالوي  محدد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : تغالوي  محدد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 599  : تغالوي  محدد  بلي د   

بق دة 199 ملهم.

بلي د محدد تغالوي : 599 بق دة 

199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :



17285 الجريدة الرسميةعدم 5641 - 23 لا ع بر ر 1442 )) مسيد 9 2929) 

عنوبنه)ب)  تغالوي  محدد  بلي د 
لقم 57 شالع بالمي9 موالي عبدهلل حي 
بلنهضة  بلفوم 52299 بلفوم بملغرب.

عنوبنه)ب)  تغالوي  محدد  بلي د 
ولزبزبت  ترم كت  بلجديد  تكمي 

45999 ولزبزبت بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  تغالوي  محدد  بلي د 
لقم 57 شالع بالمي9 موالي عبدهلل حي 

بلنهضة  بلفوم 52299 بلفوم بملغرب
عنوبنه)ب)  تغالوي  محدد  بلي د 
ولزبزبت  ترم كت  بلجديد  تكمي 

45999 ولزبزبت بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   29 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117538.
19(1I

STE TIB COMPT SARL AU

SABIL ORIENTAL
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تع ين ميي9 جديد للشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شالع بملرببطين وزنقة 

بلبخالي إقامة بغدبمي مكتب لقم 
95 ، 69999، وجدة بملغرب

SABIL ORIENTAL  شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بقامة 

من وي 26 بلطابق بلثاني لقم 96 حي 
بلقدس - 69999 وجدة بملغرب.

تع ين ميي9 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.32433
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
بملؤلخ في 18 أكتوار 2929 تم تع ين 
بلي د)ة)  للشركة  جديد  ميي9 

بلرش د ياسدين كديي9 وح د
تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 1)26.
19(2I

LABRASS MULTISERVICES SARL

SADI SWIMLONG
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
لقم 21 شالع بالمي9 موالي عبد هللا ، 

79999، بلع ون بملغرب

SADI SWIMLONG شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي ولي 

بلعهد شالع بلحين بألول لقم 161 

بلع ون  - 79999 بلع ون  بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

33(43

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   13

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 SADI  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

.SWIMLONG

تعل م   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

وكربء  ب ع   - وبلغطس  بليباحة 

معدبت بليباحة وبلغطس -  دمات 

بإلنقاذ - أشغال عامة .

ولي  حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 161 بلعهد شالع بلحين بألول لقم 

بلع ون  - 79999 بلع ون  بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د محفوظ سامي  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د محفوظ سامي  عنوبنه)ب) 

حي ولي بلعهد شالع بلحين بألول لقم 

161 بلع ون  79999 بلع ون بملغرب .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د محفوظ سامي  عنوبنه)ب) 

حي ولي بلعهد شالع بلحين بألول لقم 

161 بلع ون  79999 بلع ون  بملغرب 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم )289.

19(3I

ABDELOUAHID   BELLAOUI

  CHICHACOM  TRAVAUX

ET NEGOCE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

لفع لأسدال بلشركة

ABDELOUAHID   BELLAOUI

 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27

 SAFI MARRAKECH ، 40160،

Marrakech بملغرب

 CHICHACOM  TRAVAUX  ET

NEGOCE شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 3 - ب - 

13 ب - ببوبب  مربكش - 49999 

مربكش بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(5947

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم   2929 غشت   26 في  بملؤلخ 

قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 

 19.999» أي من  ملهم»   7(9.999«

عن  ملهم»   899.999» إلى  ملهم» 

ميون  مع  مقاصة  إجربء    : طريق 

بلشركة بملحدمة بملقدبل و بمليتحقة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117567.

19(4I

BMA PARTNERS

 LES RESIDENCES DE LA
RENAISSANCE

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تفويت حصص

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 LES RESIDENCES DE LA
RENAISSANCE شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 1 شالع 

بملنالة مدبل بلرياضات بلدبل بلب ضاء 
- 29339 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.139955
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 أكتوار   28 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
)ة) محدد بنكي9بن  تفويت بلي د 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   499
499 حصة لفائدة  بلي د )ة) لش د 

بنكي9بن بتاليخ 39 يناير 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 19 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753464.

19(5I

مكتب بالستاذ زبهدي عبدبلعزيز موثق

DREAM LIVING
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

مكتب بالستاذ زبهدي عبدبلعزيز 
موثق

بلدبل بلب ضاء شالع 2 مالس زنقة 
بميت9مبم عدالة 6 بلرقم 6 - بلطابق 

2 ، 9)294، بلدبل بلب ضاء بملغرب
DREAM LIVING شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلدبل 

بلب ضاء-أنفا، حي بملعاليف، 13زنقة 
بحدد بملجاطي إقامة جبال باللب 

بلطابق بألول لقم 8 - 29339 
بلدبل بلب ضاء بملغرب.
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تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.47449(
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 93 نون 9 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
بملعاليف،  حي  بلب ضاء-أنفا،  «بلدبل 
13زنقة بحدد بملجاطي إقامة جبال 
 29339  -  8 باللب بلطابق بألول لقم 
بلدبل بلب ضاء بملغرب» إلى «362 شالع 
 - بلب ضاء  بلدبل  بلوبزيس،  غاندي، 

29419 بلدبل بلب ضاء  بملغرب».
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 29 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754566.
19(6I

CABINET BAHMAD

MOOGLE MARKETING
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مربكش بالزب عدالة م 1 شقة 
ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش 
إقامة مربكش بالزب عدالة م 1 شقة 
ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش، 

49999، مربكش بملغرب
MOOGLE MARKETING شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي إقامة 
مربكش بالزب عدالة م1 شقة 21، 
بلطابق بلثاني، جليز  - 49999 

مربكش بملغرب.
تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.195291

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
بملؤلخ في )9 أكتوار 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
شقة  «إقامة مربكش بالزب عدالة م1 
 49999  - جليز   بلطابق بلثاني،   ،21
مربكش بملغرب» إلى «بمللك ة بمليداة 
«لييا 2» عدالة 245, شقة لقم )39, 
 - شالع محدد بلخامس    ,3 بلطابق 

49999 مربكش  بملغرب».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117577.

19(7I

CABINET BAHMAD

MOOGLE MARKETING
إعالن متعدم بلقربلبت

CABINET BAHMAD

إقامة مربكش بالزب عدالة م 1 شقة 

ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش 

إقامة مربكش بالزب عدالة م 1 شقة 

ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش، 

49999، مربكش بملغرب

MOOGLE MARKETING «شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة ذبت 

بلشريك بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: بمللك ة 

بمليداة «لييا 2» عدالة 245 , شقة 

لقم )39, بلطابق 3,شالع محدد 

بلخامس  - 49999 مربكش بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.195291

بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في )9 أكتوار 2929

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :91 لقم  قربل 

للشركة  ثاني  ميي9  تع ين   * مايلي: 

ملدة غي9 محدومة  بلي د ماجد جد ل 

لقم  بليفر  للجوبز  بلحامل  حبيب 

بغلي  بباب  بلياكن   597152856

ف ال لقم )2 مربكش.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 

بلذي ينص   :  13 و   12 بند لقم  

 13 و   12 بملامة  تعديل  مايلي:  على 

للنظام بألسا�صي

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117577.

19(8I

مكتب بالستاذ زبهدي عبدبلعزيز موثق

DREAM LIVING
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تغ ي9 تيد ة بلشركة

مكتب بالستاذ زبهدي عبدبلعزيز 

موثق

بلدبل بلب ضاء شالع 2 مالس زنقة 

بميت9مبم عدالة 6 بلرقم 6 - بلطابق 

2 ، 9)294، بلدبل بلب ضاء بملغرب

DREAM LIVING شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بالجتداعي بلدبل 
بلب ضاء-أنفا، حي بملعاليف، 13زنقة 

بحدد بملجاطي إقامة جبال باللب 

بلطابق بألول لقم 8 - 29339 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

تغ ي9 تيد ة بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

47449(

 بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم تغ ي9   2929 نون 9   93 بملؤلخ في 

 DREAM» من  بلشركة  تيد ة 

. «AMO LIVING» إلى «LIVING

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 29 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754566.

19((I

LA VIE FISCALE

BOUSSIF CAR
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
قفل بلتصف ة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

BOUSSIF CAR شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : زنقة ببن 
لشد لقم 13 بلطابق بالول - 69999 

وجدة بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.28573

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل   2929 أكتوار   95 في  بملؤلخ 

ذبت  شركة   BOUSSIF CAR حل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

 599.999 لأسدالها  مبلغ  بلوح د 

ملهم وعنوبن مقرها بإلجتداعي زنقة 

 - بالول  بلطابق   13 لقم  لشد  ببن 

لعدم  نت جة  بملغرب  وجدة   69999

تحق ق بهدبف بلشركة.

و عين:

و  نصري  ف صل   بلي د)ة) 

بملنصول  سعقوب  شالع  عنوبنه)ب) 

وجدة   69999  92 لقم  لعلج  تجزئة 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

بتاليخ 95 أكتوار 2929 وفي زنقة ببن 

لشد لقم 13 بلطابق بالول - 69999 

وجدة بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2455.

1199I

MOGADOR GESTION

GREEN SEEDS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

GREEN SEEDS شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل 

بلزنافرة جداعة محي بقل م بلصويرة 

44999 بلصويرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5453
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   27
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.GREEN SEEDS
و  بنتاج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تيويق بملنتوجات بلفالح ة.
موبل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلزنافرة جداعة محي بقل م بلصويرة 

44999 بلصويرة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 599   : بوهالل  نب لة  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي د سيباست ان بميومبت لوجر 
ل الم :  599 حصة بق دة 199 ملهم 

للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بوهالل  نب لة  بلي دة 
بلصويرة  بلعرعال  تجزئة   62 لقم 

بلجديدة 44999 بلصويرة بملغرب.
بميومبت  سيباست ان  بلي د 
تجزئة   62 لوجر ل الم عنوبنه)ب) لقم 
 44999 بلجديدة  بلصويرة  بلعرعال 

بلصويرة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بوهالل  نب لة  بلي دة 
بلصويرة  بلعرعال  تجزئة   62 لقم 

بلجديدة 44999 بلصويرة بملغرب
بميومبت  سيباست ان  بلي د 
تجزئة   62 لوجر ل الم عنوبنه)ب) لقم 
 44999 بلجديدة  بلصويرة  بلعرعال 

بلصويرة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالصويرة  بتاليخ 25 نون 9 

2929 تحت لقم 284/2929.

1191I

ste fidarail

ميموبيل طرافو
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

ste fidarail

 rue ibn rochd imm baraka appt

nr 2 ، 60000، oujda maroc

م دوا ل طربفو  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

بوجدعة بتزيري جنان حاج قدول ن7 

وجدة  - 69999 وجدة  بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

35811

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   29

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

م دوا ل طربفو .

بشغال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة.

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بوجدعة بتزيري جنان حاج قدول ن7 

وجدة  - 69999 وجدة  بملغرب .

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 6.999   : بالخثي9  بلي د م دون 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 3.999   : بالخثي9  بسامة  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 1.999   : بلي دة حنان مجدوبي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 بلي د م دون بالخثي9 : 69  بق دة 

199 ملهم.

بلي د بسامة بالخثي9 : 39  بق دة 

199 ملهم.

  19  : مجدوبي  حنان  بلي دة 
بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بالخثي9  م دون  بلي د 
حاج  جنان  بتزيري  بوجدعة  شالع 
وجدة   69999 وجدة   ن7  قدول 

بملغرب .
عنوبنه)ب)  بالخثي9  بسامة  بلي د 
حاج  جنان  بتزيري  بوجدعة  شالع 
وجدة    69999 وجدة   ن7  قدول 

بملغرب .
بلي دة حنان مجدوبي عنوبنه)ب) 
حاج  جنان  بتزيري  بوجدعة  شالع 
وجدة    69999 وجدة   ن7  قدول 

بملغرب .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بالخثي9  م دون  بلي د 
حاج  جنان  بتزيري  بوجدعة  شالع 
قدول ن7 وجدة 69999 وجدة بملغرب 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
أكتوار   1( بتاليخ  بوجدة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 2366.

1192I

HTA CONSEIL

 ALBA CHEMICALS
COMPANY

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
لفع لأسدال بلشركة

HTA CONSEIL
ملتقى شالع محدد بلخامس وشالع 
ألبي9 بألول بلطابق بليابع مكتب 

لقم )79 -، 29969، بلدبل بلب ضاء 
بملغرب

 ALBA CHEMICALS COMPANY
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي ملتقى 
شالع محدد بلخامس وشالع ألبي9 

بألول بلطابق بليابع مكتب لقم 796 
- 29969 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.411331

بلعام  بلجدع  بدقت�صى 

أكتوار   27 في  بملؤلخ  بإلستثنائي 

بلشركة  لأسدال  لفع  تم   2929

ملهم»   500.000,00» قدله  بدبلغ 

إلى  ملهم»   1.000.000,00» من  أي 

طريق  عن  ملهم»   1.500.000,00«

بلشركة  ميون  مع  مقاصة  إجربء    :

بملحدمة بملقدبل و بمليتحقة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 25 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم )75513.

1193I

hamzafid

 K8 MIMED’S CLUB
-SARL-AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

hamzafid

 12erac3 oujeh arouss ، 50000،

meknes maroc

  -K8 MIMED›S CLUB SARL-AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 26 

شالع باندوك بملدينة بلجديدة 

مكناس - 59999  مكناس بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.41355

بلعام  بلجدع  بدقت�صى 

أكتوار   26 في  بملؤلخ  بإلستثنائي 

بلشركة  لأسدال  لفع  تم   2929

ملهم»   900.000,00» قدله  بدبلغ 

إلى  ملهم»   100.000,00» من  أي 

طريق  عن  ملهم»   1.000.000,00«

بلشركة  ميون  مع  مقاصة  إجربء    :

بملحدمة بملقدبل و بمليتحقة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3856.

1194I
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 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

BAYT MABROUK
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تع ين ميي9 جديد للشركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE

 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC

BAYT MABROUK  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 

3 شالع بل 9تغال  - 39999 فاس 

بملغرب.

تع ين ميي9 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.25(1(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم تع ين   2929 نون 9   16 بملؤلخ في 

بلي د)ة)  للشركة  جديد  ميي9 

CHREKY MOISE كديي9 وح د

تبعا إلقالة ميي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   24 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3324/2929.

1195I

FIDUROC SARL AU

AMLMADTRAV
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

FIDUROC SARL AU
لقم 4 بلطابق بالول عدالة D بملركب 

بلتجالي كالفول ، 45999، ولزبزبت 

بملغرب

 AMLMADTRAV

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي مركز 

بكن ون - 45392 تنغي9 بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(1(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   19

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.AMLMADTRAV

بالشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة و بلبناء

بلتشجي9

بلتجالة بلعامة.

مركز   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

بكن ون - 45392 تنغي9 بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عبد هللا فرجي :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : بلك كس  حين  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  فرجي  عبد هللا  بلي د 

بكن ون 45392 تنغي9 بملغرب.

بلي د حين بلك كس عنوبنه)ب) 

بكن ون 45392 تنغي9 بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د حين بلك كس عنوبنه)ب) 

بكن ون 45392 تنغي9 بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   95 بتاليخ  بتنغي9   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 612.

1196I

ste sabah info

STE HAOUCH TRAVAUX

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

قفل بلتصف ة

ste sabah info

 n08 bnechlikha benguerir ،

43150، benguerir maroc

STE HAOUCH TRAVAUX شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : بلرقم 

715 زنقة بملسجد حي بلتقدم ببن 

جرير 43159 ببن جرير بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.46(

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل حل   2929 نون 9   1( بملؤلخ في 

شركة   STE HAOUCH TRAVAUX

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د مبلغ لأسدالها 19.999 ملهم 

بلرقم  بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن 

ببن  بلتقدم  حي  بملسجد  زنقة   715

بملغرب  جرير  ببن   43159 جرير 

هدفها  تحقق  لم  اللشركة  نت جة 

بالفتصامي.

و عين:

و  بلحوش  علي   بلي د)ة)  

 715 بلرقم   بلتقدم  حي  عنوبنه)ب) 

43159 ببن جرير بملغرب كدصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

2929 وفي ببن جرير  )1 نون 9  بتاليخ 

ببن جرير 43159 ببن جرير بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بابن جرير  بتاليخ 23 نون 9 

2929 تحت لقم 7/2929)1.

1198I

ANEXIS CONSEIL

 SOCIETE DE GESTION DES
CARRIERES AL HOUDA

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
حل شركة

ANEXIS CONSEIL

12 زنقة ص 9ي بوجدعة بلطابق 

بالول بلشقة 6 بلدبل بلب ضاء، 

Casablanca ،29119 بملغرب

 SOCIETE DE GESTION DES

CARRIERES AL HOUDA شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 12, زنقة 

ص 9ي بوجدعة بلطابق بألول شقة 
لقم 6 - 29119 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.235527

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تقرل   2929 شتن 9   39 في  بملؤلخ 

ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 

 SOCIETE DE ذبت بلشريك بلوح د 

 GESTION DES CARRIERES AL

 199.999 مبلغ لأسدالها    HOUDA

 ,12 ملهم وعنوبن مقرها بإلجتداعي 
بألول  بلطابق  بوجدعة  ص 9ي  زنقة 

بلدبل بلب ضاء   29119  -  6 شقة لقم 

بلتوقف بلتام عن   : بملغرب نت جة ل 

بلنشاط.
و حدم مقر بلتصف ة ب 12, زنقة 

شقة  بألول  بلطابق  بوجدعة  ص 9ي 
لقم 6 - 29119 بلدبل بلب ضاء بملغرب. 

و عين:

و  فهمي  بإلله    عبد  بلي د)ة) 
زنقة   62 لياض  إقامة  عنوبنه)ب)  

بلقا�صي بياس بملعاليف 23999 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
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باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 95 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 2))752.

119(I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE BUSINESS FOREVER
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC
STE BUSINESS FOREVER شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع ببن 
كتي9 بقامة ببن كتي9 عدالة لقم 129 
بلطابق بالول شقة لقم 7  - 9969) 

طنجة بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(313(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 أكتوار   1( في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
بكان  فريد  )ة)  بلي د  تفويت 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   334
334 حصة لفائدة  بلي د )ة) حين 

بالشقر بتاليخ )1 أكتوار 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   16 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 235648.

1119I

marrakech externalisation

Cabinet LAZREK
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn
 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc
 Cabinet LAZREK

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 
يوغوسالف ا بناية لقم )2 بلطابق 2 
شقة لقم 16 جليز مربكش - 49999 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
1985(3

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.Cabinet LAZREK
*بلديكول   : غرض بلشركة بإيجاز 

وبلعدالة بلدب ل ة
*تيويق بألثاث

إنشاءبت  أو  أعدال  *مقاول 
مختلفة

بملياحات  وص انة  *إنشاء 
بلخضربء ، وأعدال بلبيتنة بلصغي9ة 
، وترك ب بلت9بسات  بلحدبئق  ، واناء 
وتطوير وص انة   ، وبألسوبل بلخشب ة 
حدامات بليباحة وجد ع بألنشطة 
لتني ق  وبلتكد ل ة  بإلضاف ة 

بلحدبئق وبلبيتنة.
بلتجالية  بلعدل ات  إمبلة   -*
)تنظ م حفالت ، عروض ، أحدبث ، 

ترف ه ...)
*بستي9بم و تصدير

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 2 بلطابق   2( يوغوسالف ا بناية لقم 
 49999 16 جليز مربكش -  شقة لقم 

مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 59.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : بلي د محدد بمين بالزلق 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 599  :  بلي د محدد بمين بالزلق 

بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وصفات وموبطن بلشركاء :

بالزلق  بمين  محدد  بلي د 

بس ف تجزئة ماجدة لقم  عنوبنه)ب) 

8 مربكش 49999 مربكش بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بالزلق  بمين  محدد  بلي د 

بس ف تجزئة ماجدة لقم  عنوبنه)ب) 

8 مربكش 49999 مربكش بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   24 بتاليخ  بدربكش   بلتجالية 

2929 تحت لقم 117673.

1111I

office notarial

 LES TERRASSES DE
L›OCEAN

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تع ين ميي9 جديد للشركة

office notarial

 angle Bd zerktouni et la

 corniche marina center

 casablanca، 20000، casablanca

maroc

  LES TERRASSES DE L›OCEAN

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلدبل 

بلب ضاء 71 شالع بلجيش بمللكي - 

29999 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تع ين ميي9 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.2(237

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تم تع ين   2929 نون 9   13 بملؤلخ في 

و  بلي د)ة)  للشركة  جديد  ميي9 

سدي9 باعلي زهي9 محدد كريم بنيع د 

كديي9 آ ر.

تبعا لقبول بستقالة بمليي9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 25 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 755199.

1112I

LIMARA SERVICES

CHANCE SERVICE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تفويت حصص

LIMARA SERVICES

 ،AV IDRISS 1 N 114 ، 70000

بلع ون بملغرب

CHANCE SERVICE شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بلقدس 

تجزئة 797 بدون لقم - 79999 

بلع ون بلصحربء بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.24733

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تدت   2929 نون 9   13 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

لحين بوهدب  )ة)  بلي د  تفويت 

أصل  من  بجتداع ة  حصة   1.999

)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   1.999

نون 9   13 بتاليخ  بلبدبالي  محدد 

.2929

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

نون 9   23 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 2826/2929.

1113I

شركة ألتي9ف د ش.م.م

STE BIROUS-TRAVAUX
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

شركة ألتي9ف د ش.م.م
زنقة 91 لقم 92 حي بلنجاح 

 ن فرة، 54999،  ن فرة بملغرب

 STE BIROUS-TRAVAUX
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شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلطابق 

بالول زنقة 19 حي بمليي9ة بليفلى - 

54999  ن فرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

3533

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   12

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.BIROUS-TRAVAUX

بشغال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة،مفاوضة.

بلطابق   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 - حي بمليي9ة بليفلى   19 بالول زنقة 

54999  ن فرة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

599 حصة    : بلي د سع د بل 9ج 

بق دة 199 ملهم للحصة .

599 حصة    : بلي د بعلي باحربل 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بل 9ج  سع د  بلي د 

 ن فرة 54999  ن فرة بملغرب.

عنوبنه)ب)  باحربل  بعلي  بلي د 

 ن فرة 54999  ن فرة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بل 9ج  سع د  بلي د 

 ن فرة 54999  ن فرة بملغرب

عنوبنه)ب)  باحربل  بعلي  بلي د 

 ن فرة 54999  ن فرة بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بخن فرة  بتاليخ 26 أكتوار 

2929 تحت لقم 268.

1114I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE LAVAGE ALAMI
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

 N° 132 AVENUE ABOU BAKR

 SEDDIK APPT RDC VN ،

30000، FES MAROC

STE LAVAGE ALAMI شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 

 N°408 LOTISSEMENT AL

 KARAOUIYINE RTE AIN CHKEF

FES 30000 FES MAROC

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64811

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   22

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.LAVAGE ALAMI

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

.EXPLOITANT UN LAVAGE

 : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 N°498 LOTISSEMENT AL

 KARAOUIYINE RTE AIN CHKEF

.FES 39999 FES MAROC

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

بلشركة:   لأسدال  مبلغ 
6.999.999 ملهم، مقيم كالتالي:

بلي دة علمي مروني مريم :  699 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

مريم  مروني  علمي  بلي دة 
بتجزئة  بلكائن   498 لقم  عنوبنه)ب) 
بلقرويين طريق عين بلشقف 39999 

فاس بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
مريم  مروني  علمي  بلي دة 
بتجزئة  بلكائن   498 لقم  عنوبنه)ب) 
بلقرويين طريق عين بلشقف 39999 

فاس بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   17 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3145.

1115I

J.k.L Tours

J.K.L SERVIC
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

J.k.L Tours
مكاتب بلصفوة بملكتب لقم 

23بلطابق5شالع بص لة بألطلس 
فاس، FES ،39999 بملغرب
J.K.L SERVIC  شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي مكاتب 
صفاوة لقم 23 بلطابق 5 شالع 

بص لة بالطلس فاس  فاس 39999 
فاس بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.64445
بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 نون 9   11 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
تفويت بلي د )ة) عثدان  بملرحوم 
559 حصة بجتداع ة من أصل 559 
ل لي طوبي  )ة)  بلي د  حصة لفائدة  

بتاليخ 11 نون 9 2929.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   29 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3269/929.

1116I

smaticomp

 MAHBOUB WASH SERVICE
SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

 MAHBOUB WASH SERVICE
SARL AU   شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 
جوهرة بلدلوة لقم 6) بلطابق 
بالل�صي بلدلوة - 26292 برش د 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
142(1

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   19
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 
 MAHBOUB WASH SERVICE

.  SARL AU
غرض بلشركة بإيجاز : مصبنة.

تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بلطابق   (6 لقم  بلدلوة  جوهرة 
برش د   26292  - بلدلوة  بالل�صي 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
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 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د بشرف محبوب 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 1999  : محبوب  بشرف  بلي د   
بق دة 199 ملهم.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   
وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د بشرف محبوب عنوبنه)ب) 
زبوية زنقة بطلي محدد بن   89 لقم 
بملكي شقة 11  26114 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بلي د بشرف محبوب عنوبنه)ب) 
زبوية زنقة بطلي محدد بن   89 لقم 
بملكي شقة 11  26114 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالرش دية  بتاليخ 25 نون 9 

2929 تحت لقم 1593.
1117I

شركة ألتي9ف د ش.م.م

STE AREZ BOIS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

شركة ألتي9ف د ش.م.م
زنقة 91 لقم 92 حي بلنجاح 

 ن فرة، 54999،  ن فرة بملغرب
STE AREZ BOIS شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 42 
تجزئة بلعبدالوي - 54999  ن فرة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
3555

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   21
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.AREZ BOIS
بشغال   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة،نجالة،ب ع بلخشب.
 42 لقم   : عنوبن بملقر بالجتداعي 
54999  ن فرة   - تجزئة بلعبدالوي 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بولحين  بملصطفى  بلي د 
ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
بولحين  بملصطفى  بلي د 
تجزئة بلعبدالوي   42 لقم  عنوبنه)ب) 

54999  ن فرة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
بولحين  بملصطفى  بلي د 
تجزئة بلعبدالوي   42 لقم  عنوبنه)ب) 

54999  ن فرة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   19 بتاليخ  بالبتدبئ ة بخن فرة  

2929 تحت لقم 8)2.

1118I

centre de conseil fiduciaire

  STE MULTISERVICES FIABLE
TRAVAUX ET COMMERCE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

قفل بلتصف ة

centre de conseil fiduciaire
لقم 4 بلطابق بالول ساحة بملسجد 
بالعظم صندوق بل 9يد 293 ببن 
بحدد ، 26959، ببن بحدد بملغرب
  STE MULTISERVICES FIABLE
 TRAVAUX ET COMMERCE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : بلرقم 94 
زنقة بني ببربه م ببن بحدد - 26959 

ببن بحدد بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.745

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 15 أكتوار 2929 تقرل حل 
  STE MULTISERVICES FIABLE
 TRAVAUX ET COMMERCE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة مبلغ 
ملهم وعنوبن   1.299.999 لأسدالها 
زنقة   94 بلرقم  بإلجتداعي  مقرها 
ببن   26959  - بني ببربه م ببن بحدد 
بحدد بملغرب نت جة لغ اب بلتدويل.

و عين:
بلحام دي  بملصطفى   بلي د)ة) 
زنقة بلزلقطوني ملب   8 و عنوبنه)ب) 
بلحاج لحين ببن بحدد 26959 ببن 

بحدد بملغرب كدصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 
بتاليخ 15 أكتوار 2929 وفي بلرقم 94 
زنقة بني ببربه م ببن بحدد - 26959 

ببن بحدد بملغرب.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة ب ن بحدد  بتاليخ 25 نون 9 

2929 تحت لقم )3.

111(I

CRB CONSEIL

AMRANI & CONSORTS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

 فض لأسدال بلشركة

CRB CONSEIL
حي بلهناء شالع ببن سينا لقم 214 ، 

29289، بلدبل بلب ضاء بملغرب
AMRANI & CONSORTS شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
 VILLA وعنوبن مقرها بإلجتداعي

 N°11, LOT BAIE D›ANFA - SIDI
ABDERRAHMAN - 20220 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
 فض لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.342611

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تم   291( مجن 9   26 في  بملؤلخ 

بدبلغ  بلشركة  لأسدال   فض 

أي  ملهم»   39.999.999» قدله 

إلى  ملهم»   67.365.999» من 

»37.365.999 ملهم» عن طريق : -.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 96 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

يناير )291 تحت لقم 726964.

1121I

2AIN GROUPE COMPTA

STE LINS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE LINS شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 

بلحينا لقم 22 بوالم ع ام - 23999 

بني مالل بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19793

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   1(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.LINS

بائع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

منتجات بلتجد ل بالتقي ط

بائع بملالبس بالتقي ط.
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تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 23999 بلحينا لقم 22 بوالم ع ام - 

بني مالل بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عبد هللا حيناوي :  1.999 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

حيناوي  هللا  عبد  بلي د 

بني   37 لقم  تجزئة بسداء  عنوبنه)ب) 

مالل 23999 بني مالل بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

حيناوي  هللا  عبد  بلي د 

بني   37 لقم  تجزئة بسداء  عنوبنه)ب) 

مالل 23999 بني مالل بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة ببني مالل  بتاليخ )1 نون 9 

2929 تحت لقم 794.

1123I

FIDORO MULTI-SERVICES

AUTO ECOLE DAKHLA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

AUTO ECOLE DAKHLA شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي 

بلوحدة 3، لقم 362)، بلدب لة. - 

73999 بلدب لة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

16735

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   11
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 AUTO : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.ECOLE DAKHLA
مدلسة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تعل م بلي اقة.
حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 - بلدب لة.   ،(362 لقم   ،3 بلوحدة 

73999 بلدب لة بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د لش د بلتاقي :  1.999 حصة 

بق دة 100,00 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بلتاقي  لش د  بلي د 

بلدب لة 73999 بلدب لة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلتاقي  لش د  بلي د 

بلدب لة 73999 بلدب لة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 25 بتاليخ  بالبتدبئ ة بوبمي بلدهب  

نون 9 2929 تحت لقم 8)19.
1125I

prism conseils

 SARL AU  اش ك م  فارما
HKM PHARMA

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

prism conseils
 rue abou el hassan lmarini
 résidence amira 2 appt 25 ،

50000، meknès maroc
 SARL AU HKM  بش ك م  فالما

PHARMA شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 15 شالع 

بالبطال شقة  4 عند بب دو بكدبل 

بلرااط 9)199 بلرااط بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

147817

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 يول وز   94

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

بإلقتضاء بدختصر تيد تها : بش ك م  

.SARL AU HKM PHARMA  فالما

تجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملنتجات  تيويق  و  تصن ع    -

بلص دالن ة .

15 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

بب دو بكدبل  عند   4 بالبطال شقة  

بلرااط 9)199 بلرااط بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : حروني  كريم   بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  حروني  كريم   بلي د 

تلديان  زنقة   11 بقامة غ تة شقة 

م ج مكناس 9)199 مكناس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  حروني  كريم   بلي د 

تلديان  زنقة   11 بقامة غ تة شقة 

م ج مكناس 9)199 مكناس بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   25 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 5715.

1127I

tour ben sarl

 STE DE PRODUCTION

 ET MARCHAND DES

 AGREGATS » SPMA SARL

AU
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

tour ben sarl

تبانت بملركز بزيالل ، 22459، بزيالل 

بملغرب

 STE DE PRODUCTION ET

 MARCHAND DES AGREGATS

SPMA SARL AU « شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 

   RESIDENCE EL MAJD BLOC B

  IMMO 07 MEZZANINE N°01

 BENI MELLAL - 23000 BENI

MELLAL MAROC

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19721

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   92

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 STE DE : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

 PRODUCTION ET MARCHAND

 DES AGREGATS « SPMA SARL

.AU
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 : بإيجاز  بلشركة  غرض 
EXPLOITANT DES CARRIERE-

 TRAVAUX DIVERS OU
.CONSTRUCTION

 : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
   RESIDENCE EL MAJD BLOC B
  IMMO 97 MEZZANINE N°91
 BENI MELLAL - 23000 BENI

.MELLAL MAROC
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) ANS سنة .
بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

500.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:
 BENAISSA HASSAN بلي د 
ملهم   199 بق دة  حصة   :  5.999

للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
 BENAISSA HASSAN بلي د 
 OULED AYAD OULED عنوبنه)ب) 
 ZEHRA RUE 1( BENI MELLAL

.23999 BENI MELLAL MAROC
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
 BENAISSA HASSAN بلي د 
 OULED AYAD OULED عنوبنه)ب) 
 ZEHRA RUE 1( BENI MELLAL

23999 BENI MELLAL MAROC
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة ببني مالل  بتاليخ 23 نون 9 

2929 تحت لقم 8)7.
1128I

بلوكالة بلعامة للخدمات

ALMINAI R.M.K
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

بلوكالة بلعامة للخدمات
ساحة بلعدبلة ، 3199)، بلفن دق 

بملغرب
ALMINAI R.M.K شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تجزئة 
بألمي9ة شالع عالل بن عبد هللا 

زنقة 9) قامس لقم 199 - 3199) 

بلفن دق بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

28937

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   93

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ALMINAI R.M.K

غرض بلشركة بإيجاز : ب ع بلر ام 

وبليي9بم ك.

تجزئة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

هللا  عبد  بن  عالل  شالع  بألمي9ة 
 (3199  -  199 قامس لقم   (9 زنقة 

بلفن دق بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د علي بلربمي :  1.999 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  بلربمي  علي  بلي د 

 92 مدر  قامس  زنقة  بألمي9ة  تجزئة 
لقم 92 3199) بلفن دق بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  بلربمي  علي  بلي د 

 92 مدر  قامس  زنقة  بألمي9ة  تجزئة 
لقم 92 3199) بلفن دق بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   16 بتاليخ  بالبتدبئ ة بتطوبن  

2929 تحت لقم 52)5.

112(I

RL ITACHI

RL ITACHI
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

RL ITACHI
 RUE AHMED EL MAJJATI

 RESIDENCE LES ALPES 1ER
 ETAGE N°8 MAARIF 13 ،

20330، CASABLANCA MAROC
RL ITACHI شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 13 زنقة 
أحدد بملجاطي، بلطابق بألول، لقم 
8, بملعاليف  - 29339 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

489823
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   19
بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 RL  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ITACHI
إنشاء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلوسائط  محتوى  وإنتاج  وتصد م 

بملتعدمة ؛
محتوى  وتق  م  وب تبال  تحل ل 
بلوسائط  واربمج  بلف ديو  ألعاب 

بملتعدمة ؛
تطوير ووتصد م بلتطب قات ؛

موبقع بلويب وبالستضافة  إنشاء 
وأسداء بملجال.

زنقة   13  : عنوبن بملقر بالجتداعي 
لقم  بألول،  بلطابق  بملجاطي،  أحدد 
8, بملعاليف  - 29339 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:

 5   : بلي د بنع ا�صي بلعلمي عدر 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د بنع ا�صي بلعلمي حدزة  :  5 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د بنع ا�صي بلعلمي أمين :  9) 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عدر  بلعلمي  بنع ا�صي  بلي د 
 277 كازب كرين تاون ف ال  عنوبنه)ب) 
 27182 بوسكولة   بملدينة بلخضربء 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
حدزة   بلعلمي  بنع ا�صي  بلي د 
 277 كازب كرين تاون ف ال  عنوبنه)ب) 
 27182 بوسكولة   بملدينة بلخضربء 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
أمين  بلعلمي  بنع ا�صي  بلي د 
 277 كازب كرين تاون ف ال  عنوبنه)ب) 
 27182 بوسكولة   بملدينة بلخضربء 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عدر  بلعلمي  بنع ا�صي  بلي د 
 277 كازب كرين تاون ف ال  عنوبنه)ب) 
 27182 بوسكولة   بملدينة بلخضربء 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 24 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم -.
1131I

CABINET BENHASSAN SARL AU

PR ENERGY
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

ملب  الد زنقة 43 لقم 5 ق.ج ، 
29449، بلدبلبلب ضاء بملغرب

PR ENERGY شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 75 شالع 
أنفا زنقة كلوز مو بروفاونس بلطابق 

بلتاسع شقة ب 198  - 29169 
بلب ضاء  بملغرب 
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تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

4366(3

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   291( يون و   21

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 PR  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ENERGY

بإلنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعقالي .

75 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

أنفا زنقة كلوز مو بروفاونس بلطابق 

 29169  -   198 ب  شقة  بلتاسع 

بلب ضاء  بملغرب .

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د هشام بلع ا�صي  

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د هشام بلع ا�صي  عنوبنه)ب) 

لقم 92 تجزئة بلغد  24999 بلجديدة 

بملغرب .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د هشام بلع ا�صي عنوبنه)ب) 

لقم 92 تجزئة بلغد  24999 بلجديدة 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 24 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

يون و )291 تحت لقم 4)7963.

1132I

CABINET BENHASSAN SARL AU

 Société DATA DRIVEN(
DECISION SERVICES (3DS

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

ملب  الد زنقة 43 لقم 5 ق.ج ، 
29449، بلدبلبلب ضاء بملغرب
 Société DATA DRIVEN(

  DECISION SERVICES (3DS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 13 زنقة 

بحدد بملجاطي إقامة ليزبلب  بلطابق 
بألول لقم 8 بملعاليف  - 29169 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
466165

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 يول وز   13
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 
 Société DATA DRIVEN(  :

. DECISION SERVICES (3DS
:  دمات  بإيجاز  بلشركة  غرض 

معلومات ة .
زنقة   13  : عنوبن بملقر بالجتداعي 
بحدد بملجاطي إقامة ليزبلب  بلطابق 
 29169  - بملعاليف    8 لقم  بألول 

بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : مياهل  نب ل  بلي د 
حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  مياهل  نب ل  بلي د 
جنان كال فولن ا بقامة سيرى عدالة 
بلشق  عين   11 شقة   93 طابق   1(

29329 بلب ضاء  بملغرب  .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  مياهل  نب ل  بلي د 
جنان كال فولن ا بقامة سيرى عدالة 
بلشق  عين   11 شقة   93 طابق   1(

29329 بلب ضاء بملغرب 
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

يول وز 2929 تحت لقم )74999.

1133I

KAMA SERVICE

STE MASTER GLAÇONS
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

KAMA SERVICE
شقة لقم 2 إقامة أمي9ة س دي بنول 

، 24359، س دي بنول بملغرب
STE MASTER GLAÇONS  شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شقة لقم 
2 إقامة أمي9ة س دي بنول - 24359 

س دي بنول بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.2787

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تدت   2929 أكتوار   27 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
بملج د   عبد  )ة)  بلي د  تفويت 
من  بجتداع ة  حصة   259 سحوم 
)ة)  بلي د  259 حصة لفائدة   أصل 
بملهدي  ن ل بتاليخ 27 أكتوار 2929.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
 23 بتاليخ  بنول   بي دي  بالبتدبئ ة 

نون 9 2929 تحت لقم 3831.

1134I

PREMIUM FINANCE

STE  ORIENTALE HOUSE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
قفل بلتصف ة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE  ORIENTALE HOUSE  شركة 
ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي : لقم 5 
شالع محدد بلخامس عدالة عبد 
بملوالى شقة لقم 11 حي موالي 
لش د - 73999 بلدب لة بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.13711
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تقرل حل   2929 نون 9   11 بملؤلخ في 
STE  ORIENTALE HOUSE  شركة 
ذبت ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
 66.999.999 بلوح د مبلغ لأسدالها 
ملهم وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 
شالع محدد بلخامس عدالة عبد   5
بملوالى شقة لقم 11 حي موالي لش د 
- 73999 بلدب لة بملغرب نت جة لقربل 

بلشريك بلوح د
و عين:

بلي د)ة) فابريس مالي  ن كوالس 
حانوت بلبقال  لييبولي و عنوبنه)ب) 
مربكش بملغرب   49999 موبل ال  لي 

كدصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 
 5 لقم  وفي   2929 نون 9   11 بتاليخ 
عبد  عدالة  بلخامس  محدد  شالع 
بملوالى شقة لقم 11 حي موالي لش د 

- 73999 بلدب لة بملغرب.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالبتدبئ ة بوبمي بلدهب  

نون 9 2929 تحت لقم )197.

1135I
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مكتب بلدلبسات كنتوس

CMADC
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

حل شركة

مكتب بلدلبسات كنتوس

13، زنقة وبم زيز، لقم 4، أكدبل 

بلرااط ، 9)199، بلرااط بملغرب

CMADC شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د)في 

طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 22 زنقة 

وبم زيز لقم 1 أكدبل - 9)199 

بلرااط بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.197767

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل   2929 أكتوار   94 في  بملؤلخ 

ذبت ميؤول ة محدومة  حل شركة 

ذبت بلشريك بلوح د CMADC  مبلغ 

وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 

مقرها بإلجتداعي 22 زنقة وبم زيز لقم 

بملغرب  بلرااط   199(9  - أكدبل   1

فاق  بلذي  بلعجز  تربكم   : ل  نت جة 

لأسدال بلشركة..

زنقة   22 و حدم مقر بلتصف ة ب 

وبم زيز لقم 1 أكدبل - 9)199 بلرااط 

بملغرب. 

و عين:

و  بلبكولي  أحدد   بلي د)ة) 

لقم  زيز  وبم  زنقة   13 عنوبنه)ب) 

بملغرب  بلرااط   199(9 أكدبل   4

كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   19 بتاليخ  بالرااط   بلتجالية 

2929 تحت لقم 198389.

1136I

بلعبدالوي لالشغال بملحاسبت ة

 STE RHARRAD DE
BATIMENT SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

لفع لأسدال بلشركة

بلعبدالوي لالشغال بملحاسبت ة
محدد  شالع  نوم ديا  عدالة 
 ، تازة  2بلشقة3  بلطابق  بلخامس 

35999، تازة بملغرب
 STE RHARRAD DE BATIMENT
SARL AU  شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بلرشام 

مجدوعة 1 لقم 5 - 35999 تازة 
بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.3(63
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تم   2929 أكتوار   26 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
»99.999) ملهم» أي من «199.999 
عن  ملهم»   1.999.999» إلى  ملهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   24 بتاليخ  بتازة   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 546.
1137I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

سوهيدام برو
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
سوه دبم برو  شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بملحل لقم 
27 تجزئة زينب 2 بنيومة فاس  - 

39999 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64(71

في  مؤلخ  عقد عرفي  بدقت�صى    

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   23

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

سوه دبم برو .

منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي 

بالعدال بملختلفة و بلبناء.

بملحل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

2 بنيومة فاس   27 تجزئة زينب  لقم 

- 39999 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

1.999 حصة    : بلي د مني9 ح د  

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

 27 عنوبنه)ب)  ح د   مني9  بلي د 

 39999 2 بنيومة فاس  تجزئة زينب 

فاس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

 27 عنوبنه)ب)  ح د   مني9  بلي د 

 39999 2 بنيومة فاس  تجزئة زينب 

فاس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   24 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3316.

113(I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

BENHADDAD
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
BENHADDAD شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة)في طول 

بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي  لقم 241 
بلحي بليالم بلثاني س دي سع د  - 

59959 مكناس  بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.49111

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 يول وز   27 في  بملؤلخ 
حل شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 
لأسدالها  مبلغ    BENHADDAD
مقرها  وعنوبن  ملهم   199.999
بليالم  بلحي   241 لقم  بإلجتداعي  
 59959  - سع د   س دي  بلثاني 
-عدم   : ل  نت جة  بملغرب  مكناس  

تحق ق أهدبف بلشركة 
-عدم بلتدكن من بلحصول على 

بلزاناء
-إمكان ات مال ة جد محدومة 

و حدم مقر بلتصف ة ب  لقم 241 
 - بلحي بليالم بلثاني س دي سع د  

59959 مكناس  بملغرب. 
و عين:

تاتو  بن  بملج د   عبد  بلي د)ة) 
بلحي بليالم   241 لقم  و عنوبنه)ب)  
بلثاني س دي سع د  59959 مكناس 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.
وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 
محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 
و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   26 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 622.
1149I
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MA GLOBAL CONSULTING

EPIONE PHARME
إعالن متعدم بلقربلبت

MA GLOBAL CONSULTING
زبوية شالع عبد بملومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فض لة، بلطابق بلرببع، 
29999، بلدبل بلب ضاء بملغرب

 EPIONE PHARMA
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بالجتداعي: إقامة 
بلب ضاء، بلعدالة م، بلشقة 

54، بلطابق 5، زنقة بلجن د،  - - 
بلدبلبلب ضاء بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.367717
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 
تم بتخاذ   2929 نون 9   94 بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
زيامة لأس بملال بدبلغ ألبعدائة ألف 
)499.999.99) ملهم ل نتقل من مائة 
إلى  ديدائة   (199.999.99( ألف 
بإنشاء  ملهم   (599.999.99( ألف 
 ، جديد  سهم   (4.999( آالف  ألبعة 
يتم بالكتتاب فيها ومفعها عن طريق 
للشركاء  بلجالية  بلحيابات  مقاصة 
وميتحقة  سائلة  ميوًنا  تشكل  بلتي 

بلدفع على بلشركة ؛
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

إجربء تعديالت في غرض بلشركة؛
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
بلتأسي�صي  بلقانون  ص اغة  إعامة 

للشركة.  
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
بند لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

غرض بلشركة
بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

بملياهدات
بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

لأسدال بلشركة
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 25 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 755128.
1141I

SOCIETE FIDAV SARL

Société SORAYTRAV

SARL AU 
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة بليعديين عدالة 13 شقة 3 

بملدينة بلجديدة ، 59999، مكناس 

بملغرب

 Société SORAYTRAV SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي تعاون ة 
بلنجاح س دي سل دان مول 

بلك فان  - 59999 مكناس بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.59861

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تم   2929 نون 9   13 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 

»499.999 ملهم» أي من «199.999 

عن  ملهم»   599.999» إلى  ملهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

ع ن ة.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   25 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3883 .

1142I

transparence fiscale

RSO TRAD
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

transparence fiscale

 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc

RSO TRAD شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 44 شالع 

 FES محدد بليالوي بملدينة بلجديدة

39999 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

65913

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   29

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 RSO  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.TRAD

: صربف و  غرض بلشركة بإيجاز 

بلتصدير و بالستي9بم.

44 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

 FES محدد بليالوي بملدينة بلجديدة

39999 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د سف ان بلرماش 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د سف ان بلرماش عنوبنه)ب) 

عين  طريق  ياسدين  تجزئة  م   19

بلشقف  39999 فاس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د سف ان بلرماش عنوبنه)ب) 

عين  طريق  ياسدين  تجزئة  م   19

بلشقف  39999 فاس بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   25 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3324.

1143I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

SOCABELHIYANI
شركة ذبت ميؤول ة محدومة

 ذبت بلشريك بلوح د
تحويل بملقر بالجتداعي للشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
SOCABELHIYANI شركة ذبت 
ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلطابق 
2، زنقة 37، لقم 11 حي بألمل باب 

بلي فر - 39999 فاس بملدلكة 
بملغرا ة.

تحويل  بملقر بالجتداعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.48647
بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
بملؤلخ في )9 أكتوار 2929 تم  تحويل  
من  للشركة  بلحالي  بالجتداعي  بملقر 
حي   11 لقم   ،37 زنقة   ،2 «بلطابق 
فاس   39999  - بلي فر  باب  بألمل 
بملدلكة بملغرا ة» إلى «لقم 54، تجزئة 
أهال بلتوف ق، شقة لقم 96، بملرجة - 

39999 فاس  بملدلكة بملغرا ة».
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   1( بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 8/29)31.

1144I

STE OVADA SARL AU

 STE EXCELLENCE GREEN
SARL

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تفويت حصص

STE OVADA SARL AU
 mezanine n°2 melk el khamar
 av tayeb guennad ، 35100،

guercif بملغرب
  STE EXCELLENCE GREEN SARL

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
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وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلطابق 

بألول تجزئة بلحرية لقم 13  - 

35199 جرس ف بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1857

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   2929 أكتوار   26 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

عبدبلرح م   )ة)  بلي د  تفويت 

من  بجتداع ة  حصة   599 لشعل 

)ة)  بلي د  599 حصة لفائدة   أصل 

محدد شافي بتاليخ 26 أكتوار 2929.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

بالبتدبئ ة بجرس ف  بتاليخ 25 نون 9 

2929 تحت لقم 31/2929).

1146I

AL ISTICHARYA CONSULTING

ORALIC SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

AL ISTICHARYA CONSULTING

 BLOC 7 LOTIS 3 MARS BENI 21

 MELLAL ، 23500، BENI MELLAL

MAROC

ORALIC SARL شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 38 حي 

بليالم زنقة 92 بلطابق بلتاني بني 

مالل  - 23599 بني مالل بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19167

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 أبريل   13

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ORALIC SARL

غرض بلشركة بإيجاز : حفر بالبال 
-بشغال مختلفة .

حي   38  : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
بني  بلتاني  بلطابق   92 زنقة  بليالم 

مالل  - 23599 بني مالل بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي د بلهاللي مصطفى       :  599 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
 599   : بلي د ملخي9 محدد       

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
مصطفى      بلهاللي  بلي د 
بليبت  سوق  س طا  حي  عنوبنه)ب) 
بليبت  سوق   23559 بلندا   بوالم 

بوالم بلندا  بملغرب.
بلي د ملخي9 محدد  عنوبنه)ب) حي 
نزهة91  بلوك بوم بلرقم 343 بلفق ه 
بلفق ه بن صالح    26395 بن صالح  

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
مصطفى      بلهاللي  بلي د 
بليبت  سوق  س طا  حي  عنوبنه)ب) 
بليبت  سوق   23559 بلندا   بوالم 

بوالم بلندا بملغرب
بلي د ملخي9 محدد  عنوبنه)ب) حي 
نزهة91  بلوك بوم بلرقم 343 بلفق ه 
بلفق ه بن صالح    26395 بن صالح  

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 96 بتاليخ  مالل   ببني  بالبتدبئ ة 

يول وز 2929 تحت لقم 337.
1148I

PROGESTION AUDIT

NYS HEALTH
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

PROGESTION AUDIT
تجزئة منضرونا لقم 81 س دي 

معروف بلدبل بلب ضاء ، 99)29، 
بلدبلبلب ضاء بملغرب

NYS HEALTH شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 4-5 طريق 

1977 حي صناعي بساسفة - 99)29 

بلدبل بلب ضاء تلدغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

47(4((

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 شتن 9   39

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 NYS  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.HEALTH

غرض بلشركة بإيجاز : ب ع و شربء 

معدبت صح ة.

عنوبن بملقر بالجتداعي : 5-4 طريق 

1977 حي صناعي بساسفة - 99)29 

بلدبل بلب ضاء تلدغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 259   : بلي د لحلو محدد يونس 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 259   : بلعر�صي  نجاة  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي دة لحلو سلمى :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

يونس  محدد  لحلو  بلي د 

عنوبنه)ب) بلدبل بلب ضاء 99)29 تلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

عنوبنه)ب)  بلعر�صي  نجاة  بلي دة 

99)29 بلدبل بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

عنوبنه)ب)  سلمى  لحلو  بلي دة 

99)29 بلدبل بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء 

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  سلمى  لحلو  بلي دة 

بلب ضاء   29(99 بلب ضاء  بلدبل 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 11 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 753712.

114(I

bemultico  ب دولت كو

CAFE SADIKI مقهى صادقي
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تفويت حصص

bemultico  ب دولت كو
لقم 196 شقة لقم 91 بلزيتون 

بملعركة -مكناس ، 59969، مكناس 

مكناس

CAFE SADIKI مقهى صامقي شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلطابق 

بليفلي في بلرقم 393 تجزئة جنان 

مكناس  - 59999 مكناس بملغرب.

تفويت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.45433

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تدت   2929 يون و   96 في  بملؤلخ 

بملصامقة على :

بلطاهر   )ة)  بلي د  تفويت 

من  بجتداع ة  حصة   339 صديقي 

بلي د  لفائدة   حصة   1.999 أصل 

)ة) يونس  ميعومي بتاليخ 96 يون و 

.2929

تفويت بلي د )ة) بلطاهر صديقي 

أصل  من  بجتداع ة  حصة   339

)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   1.999

عبد بملج د صديقي بتاليخ 96 يون و 

.2929

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   

نون 9   25 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3888.

1159I
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transparence fiscale

JET SERVICES
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

حل شركة

transparence fiscale

 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc

JET SERVICES شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د)في طول بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل والم 

محدد ع ن ب ضة س دي حربزم   

39999 فاس بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.4(221

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل حل   2929 نون 9   26 بملؤلخ في 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

  JET SERVICES بلوح د  بلشريك 

ملهم   199.999 لأسدالها  مبلغ 

والم  موبل  بإلجتداعي  مقرها  وعنوبن 

حربزم    س دي  ب ضة  ع ن  محدد 

39999 فاس بملغرب نت جة ل : عدم 

وجوم بلدعم بملالي.

و حدم مقر بلتصف ة ب موبل والم 

حربزم  س دي  ب ضة  ع ن  محدد 

بملغرب 39999 فاس بملغرب. 

و عين:

و  بوح ة  بمليس   بلي د)ة) 

سييلي  بلفريد  شالع   2 عنوبنه)ب) 

فرنيا  مونتدولبن�صي   (5239

كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   93 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 97)2.

1151I

bemultico  ب دولت كو

 CAFE SADIKI

مقهى صادقي
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

إنشاء فرع تابع للشركة

bemultico  ب دولت كو
لقم 196 شقة لقم 91 بلزيتون 

بملعركة -مكناس ، 59969، مكناس 
مكناس

CAFE SADIKI مقهى صامقي شركة 
ذبت بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم س 
154 تجزئة جنان مكناس - 59999  

مكناس بملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.45433

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 96 يون و 2929 تقرل إنشاء 
بلتيد ة  تحت  للشركة   تابع  فرع  
CAFE SADIKI مقهى صامقي و بلكائن 
بلرقم  في  بليفلي  بلطابق  بالعنوبن 
 59999  - تجزئة جنان مكناس   393
طرف  من  بمليي9  و  بملغرب  مكناس 

بلي د)ة)  صديقي بلطاهر.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   25 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3888.

1153I

transparence fiscale

JET SERVICES
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
قفل بلتصف ة

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc
JET SERVICES شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 
بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : موبل والم 
محدد ع ن ب ضة س دي حربزم   

39999 فاس بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.4(221

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
بملؤلخ في 15 أكتوار 2929 تقرل حل 
JET SERVICES شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د مبلغ 
وعنوبن  ملهم   199.999 لأسدالها 
محدد  والم  موبل  بإلجتداعي  مقرها 
 39999 ع ن ب ضة س دي حربزم   
وجوم  لعدم  نت جة  بملغرب  فاس 

بلدعم تامالي.
و عين:

و  بوح ة  بمليس   بلي د)ة) 
سييلي  بلفريد  شالع   2 عنوبنه)ب) 
فرنيا  مونتدولبن�صي   (5239

كدصفي )ة) للشركة.
و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 
بتاليخ 15 أكتوار 2929 وفي موبل والم 
 - حربزم  س دي  ب ضة  ع ن  محدد 

39999 فاس بملغرب.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   23 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3352.
1154I

AUDINET

JASCO
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 93
 YOUSSEF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC
JASCO شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة)في طول بلتصف ة)
وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

عبد بللط ف بن قدول وشالع أحدد 
شالكي بلدبل بلب ضاء - 29999 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.2(19(

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2929 نون 9   95 في  بملؤلخ 
بمليؤول ة  ذبت  شركة  حل 
لأسدالها  مبلغ    JASCO بملحدومة 

4.000.000,00 ملهم وعنوبن مقرها 

بن  بللط ف  عبد  شالع  بإلجتداعي 

بلدبل  شالكي  أحدد  وشالع  قدول 

بلب ضاء  بلدبل   29999  - بلب ضاء 

بلتصف ة بمليبقة   : بملغرب نت جة ل 

للشركة.

شالع  ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

عبد بللط ف بن قدول وشالع أحدد 

شالكي بلدبل بلب ضاء - 29999 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب. 

و عين:

و  كيزبل  بلي د)ة)  ديجة  

بلجد ل  بملنظر  34تجزئة  عنوبنه)ب) 

بملغرب  بلب ضاء  بلدبل   29999 آنفا  

كدصفي )ة) للشركة.

بلي د)ة) ملهي عبد هللا   بلعريفي 

34تجزئة بملنظر بلجد ل  و عنوبنه)ب) 

بملغرب  بلب ضاء  بلدبل   29999 آنفا  

كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 24 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم )6)754.

1155I

COFIRAD

ABS FES
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

COFIRAD

 (6BD CHEFCHAOUNI

 RESIDENCE MENZEH B11 FES

V.N ، 30200، FES MAROC

ABS FES شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 57 شالع 

بلشفشاوني - 39919 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64(81
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

تم إعدبم بلقانون   2929 مالس   11

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 ABS  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.FES

: باليربمبت  غرض بلشركة بإيجاز 

أو معامالت بلدفع.

57 شالع  عنوبن بملقر بالجتداعي : 

بلشفشاوني - 39919 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د بلكوهن محدد أمين :  599 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

 599   : به ة  بل 9كة  بل  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

أمين  محدد  بلكوهن  بلي د 

عنوبنه)ب) 48 زنقة لال فاطدة بلزهربء 

فاس   39999 ندى  بقامة   12 شقة 

بملغرب.

بلي دة بل بل 9كة به ة عنوبنه)ب) 

 12 48 زنقة لال فاطدة بلزهربء شقة 

بقامة ندى 39999 فاس بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

أمين  محدد  بلكوهن  بلي د 

عنوبنه)ب) 48 زنقة لال فاطدة بلزهربء 

فاس    39999 ندى  بقامة   12 شقة 

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   25 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3326.

1156I

bemultico  ب دولت كو

CAFE SADIKI مقهى صادقي
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تحويل بلشكل بلقانوني للشركة

bemultico  ب دولت كو
لقم 196 شقة لقم 91 بلزيتون 

بملعركة -مكناس ، 59969، مكناس 

مكناس

CAFE SADIKI مقهى صامقي شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

و عنوبن مقرها بالجتداعي بلطابق 

بليفلي في بلرقم 393 تجزئة جنان 

مكناس - 59999 مكناس .

تحويل بلشكل بلقانوني للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.45433

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

2929 تم تحويل  96 يون و  بملؤلخ في 

بلشكل بلقانوني للشركة من «شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

«شركة ذبت بمليؤول ة  إلى  بلوح د» 

بملحدومة».

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   25 بتاليخ  بدكناس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3888.

1157I

FIDUBAC SARL

ANOUZ TRANS
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرل شالع يوسف ببن تاشفين 

 NADOR، بلشقة لقم 11 بلناضول

62000، nador maroc

ANOUZ TRANS شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي مركز بني 
بنصال بلناظول - 62999 بلناظول 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2193(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   94

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ANOUZ TRANS

-نقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بألمتعة غي9 بملصاحبة

-بستي9بم و تصدير

-بلنقل بلشخ�صي.

: مركز بني  عنوبن بملقر بالجتداعي 

بلناظول   62999  - بلناظول  بنصال 

بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د محدد محدومي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د محدد محدومي عنوبنه)ب) 

 62999 بلناظول  ش كر  بني  مركز 

بلناظول بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د محدد محدومي عنوبنه)ب) 

 62999 بلناظول  ش كر  بني  مركز 

بلناظول بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالناضول  بتاليخ 17 نون 9 

2929 تحت لقم 3575.

1158I

FIDELM

 STE FROID ET
 CLIMATISATION
TOUDGHA SARL

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
حل شركة

FIDELM
لقم 285 تجزئة ملعة 1 شالع محدد 

بلخامس زبكولة ، 99)47، زبكولة 

بملغرب

 STE FROID ET CLIMATISATION

TOUDGHA SARL شركة ذبت 
بمليؤول ة بملحدومة)في طول 

بلتصف ة)

 LOT وعنوبن مقرها بإلجتداعي

 CENTRAL AV DES FAR N°6(

OUARZAZATE - 45000 ولزبزبت 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.2537

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تقرل حل   2929 نون 9   9( بملؤلخ في 

بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  شركة 

 STE FROID ET CLIMATISATION

مبلغ لأسدالها    TOUDGHA SARL

مقرها  وعنوبن  ملهم   19.999

 LOT CENTRAL AV بإلجتداعي 

 DES FAR N°6( OUARZAZATE

 : ولزبزبت بملغرب نت جة ل   - 45000

حل بلشركة.

 LOT ب  بلتصف ة  مقر  حدم  و 

 CENTRAL AV DES FAR N°6(

ولزبزبت   OUARZAZATE - 45000

بملغرب. 

و عين:

و  بزكزبون  حين   بلي د)ة) 

بمكونة  قلعة  تنصغالت  عنوبنه)ب) 

بملغرب  مكونة  قلعة   45292 تنغي9 

كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -
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باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

24 نون 9  بتاليخ  بالبتدبئ ة بولزبزبت  

2929 تحت لقم 693/2929.

1169I

PREMIUM FINANCE

 STE  D’EXPLOITATION DE

MAISON ARABE
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

قفل بلتصف ة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STE  D’EXPLOITATION DE

MAISON ARABE شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : حي موالي 

لش د لقم 631 شقة لقم 2 بلطابق 

بالول - 73999 بلدب لة بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.1978(

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل   2929 نون 9   93 في  بملؤلخ 

 STE  D’EXPLOITATION DE حل 

ذبت  شركة   MAISON ARABE

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

 19.999.999 بلوح د مبلغ لأسدالها 

بإلجتداعي حي  ملهم وعنوبن مقرها 

لقم  شقة   631 لقم  لش د  موالي 

بلدب لة   73999  - بالول  بلطابق   2

بملغرب نت جة لقربل بلشريك بلوح د.

و عين:

بلي د)ة) فابريس مالي  ن كوالس 

حانوت بلبقال  لييبولي و عنوبنه)ب) 

مربكش بملغرب   49999 موبل ال  لي 

كدصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

بتاليخ 93 نون 9 2929 وفي حي موالي 

بلطابق   2 631 شقة لقم  لش د لقم 

بالول - 73999 بلدب لة بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 11 بتاليخ  بالبتدبئ ة بوبمي بلدهب  

نون 9 2929 تحت لقم 1955.

1161I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

TRIUMPH CAR

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

حل شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

TRIUMPH CAR شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة)في طول 

بلتصف ة)

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 3، 

شالع اللة مريم قييالية بملرني�صي، 

فاس - 39999 فاس بملدلكة 

بملغرا ة.

حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.25((1

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تقرل   2929 أكتوار   14 في  بملؤلخ 

حل شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

لأسدالها  مبلغ    TRIUMPH CAR

مقرها  وعنوبن  ملهم   599.999

مريم  اللة  شالع   ،3 لقم  بإلجتداعي 

 39999  - فاس  بملرني�صي،  قييالية 

فاس بملدلكة بملغرا ة نت جة ل : عدم 

بستأناف نشاط بلشركة.

 ،3 و حدم مقر بلتصف ة ب لقم 

بملرني�صي،  قييالية  مريم  اللة  شالع 

فاس - 39999 فاس بملدلكة بملغرا ة.

 و عين:

و  لزلق  عبدبملالك   بلي د)ة) 

مريم  اللة  شالع   ،3 لقم  عنوبنه)ب) 

فاس   39999 بملرنيييي  قييالية 

بملدلكة بملغرا ة كدصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدوم بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالح ات  على 

و  بلعقوم  تبل غ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   23 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3268/29.

1162I

centre de conseil fiduciaire

ESRIB NEGOCE

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

قفل بلتصف ة

centre de conseil fiduciaire

لقم 4 بلطابق بالول ساحة بملسجد 

بالعظم صندوق بل 9يد 293 ببن 

بحدد ، 26959، ببن بحدد بملغرب

ESRIB NEGOCE شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : بلرقم 

255 شالع بلجيش بمللكي سطات - 

26999 سطات بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.1541

بدقت�صى بلجدع بلعام بإلستثنائي 

تقرل   2929 أكتوار   1( في  بملؤلخ 

ذبت  شركة   ESRIB NEGOCE حل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

 19.999.999 بلوح د مبلغ لأسدالها 

ملهم وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلرقم 

 - بمللكي سطات  بلجيش  شالع   255

26999 سطات بملغرب نت جة لوجوم 

نقص في بلتدويل ..

و عين:

و  بلياهلي  لش دة   بلي د)ة) 

مومن  بوالم  علي  بوالم  عنوبنه)ب) 

26999 سطات  بوالم سع د سطات 

بملغرب كدصفي )ة) للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

بلرقم  وفي   2929 أكتوار   1( بتاليخ 

 - بمللكي سطات  بلجيش  شالع   255

26999 سطات بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بيطات  بتاليخ )1 أكتوار 

2929 تحت لقم 1154/29.

1163I

ISKAMAY

امغيار لتصحيح السمع
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

ISKAMAY

بملحام د مربكش بملحام د )، 

49999، مربكش بملغرب

بمغ ال لتصح ح بليدع

 شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي حي بلقدس 

لقم )2 بن جرير - 43159 بن جرير 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2431

في  مؤلخ  حر  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   291( يناير   91

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

بمغ ال   : بإلقتضاء بدختصر تيد تها 

لتصح ح بليدع.
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تصح ح   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بليدع.

حي   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 43159  - بن جرير   2( بلقدس لقم 

بن جرير بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : نزيهة  بمغ ال  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  نزيهة  بمغ ال  بلي دة 
 82999 زنقة بي9 بنزلبن طانطان   91

طانطان بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  نزيهة  بمغ ال  بلي دة 
 82999 زنقة بي9 بنزلبن طانطان   91

طانطان بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بابن جرير  بتاليخ 12 نون 9 

2929 تحت لقم 187.
1164I

CASSAP

إمونج كونيت

IMONAJ  CONST 
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
قفل بلتصف ة

CASSAP
 Immeuble A61 Op.El Ferdaous

 GH 2 Appart.2 au RDC  El
 Oulfa Hay Hassani، 20220،

Casablanca Maroc
 IMONAJ  CONST إمونج كونيت
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي : 46 شالع 
بلزلقطوني بلجهد لقم 3 شقة لقم 
C / O CADZ - 6. بلدبل بلب ضاء  

 Bd. Zerktouni, 3eme ,46
 étage, Apprt. n° 6 - C/O CADZ.
Casablanca  20100 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.413255

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

2929 تقرل حل  26 غشت  بملؤلخ في 

 IMONAJ  CONST إمونج كونيت 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

لأسدالها  مبلغ  بلوح د  بلشريك 

مقرها  وعنوبن  ملهم   199.999

بلزلقطوني  شالع   46 بإلجتداعي 

 C / O  -  6 شقة لقم   3 بلجهد لقم 

 Bd.  ,46 بلب ضاء   بلدبل   .CADZ

 Zerktouni, 3eme étage, Apprt.

  n° 6 - C/O CADZ. Casablanca

بلدبل بلب ضاء بملغرب نت جة   29199

.Covid-19 الألزمة بالقتصامية بعد

و عين:

بنجم       Saad سعد  بلي د)ة)  

ملب  عنوبنه)ب)  و   ENNAJEM
بوشنتوف ، شالع 28 لقم 69  29554 

)ة)  بملغرب كدصفي  بلدبل بلب ضاء   ،

للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

بتاليخ 26 غشت 2929 وفي 46 شالع 

شقة لقم   3 بلزلقطوني بلجهد لقم 

بلب ضاء   بلدبل   .C / O CADZ  -  6

بلدبل بلب ضاء   Casablanca 20100

بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 28 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 752197.

1165I

bemultico  ب دولت كو

 STE  شركة تمالحت للفالحة

TAMLAHT AGRICOLE
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

bemultico  ب دولت كو
لقم 196 شقة لقم 91 بلزيتون 

بملعركة -مكناس ، 59969، مكناس 

مكناس

 STE  شركة تدالحت للفالحة

TAMLAHT AGRICOLE شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي كربج في 

حي تدالحت زبيد م دلت - 54375 
زبيد بملغرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2727

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 يول وز   9(

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

شركة   : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

 STE TAMLAHT للفالحة   تدالحت 

.AGRICOLE

بالشغال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة بو بلبناء

بالستغالل بلفالحي.

كربج في   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 54375  - م دلت  زبيد  تدالحت  حي 
زبيد بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 599   : بواربه م  فوزية  بلي دة 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د موحا بهديش :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي دة فوزية بواربه م عنوبنه)ب) 
حي تدالحت زبيد م دلت 54375  زبيد  

بملغرب.

عنوبنه)ب)  بهديش  موحا  بلي د 

تونف ت  تعرعالت  ع اش  بيت  موبل 

م دلت 54592 تونف ت بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي دة فوزية بواربه م عنوبنه)ب) 

حي تدالحت زبيد م دلت 54375  زبيد  

بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   1( بتاليخ  بالبتدبئ ة بد دلت  

2929 تحت لقم 9)1.

1166I

CASSAP

«AUXI MED» أوك�صي ميد

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

قفل بلتصف ة

CASSAP

 Immeuble A61 Op.El Ferdaous

 GH 2 Appart.2 au RDC  El

 Oulfa Hay Hassani، 20220،

Casablanca Maroc

»AUXI MED» أوك�صي م د شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي : بلوك 

م ، بلطابق بألول ، بلل صفة -3 

 Bloc D, 1er étage  بلدبل بلب ضاء

 Lissasfa 3  Casablanca 20190

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.231755

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تقرل حل   2929 نون 9   23 بملؤلخ في 

شركة  م د  أوك�صي   «AUXI MED«

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

 199.999 لأسدالها  مبلغ  بلوح د 

ملهم وعنوبن مقرها بإلجتداعي بلوك 

م ، بلطابق بألول ، بلل صفة -3 بلدبل 

 Bloc D, 1er étage Lissasfa  بلب ضاء

بلدبل   3  Casablanca 20190

اللصعواات  نت جة  بملغرب  بلب ضاء 

في إيجام بلعدل وبألسوبق.
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و عين:

و  مختالي   محدد   بلي د)ة)  

 6 مبنى   2 بألندلس  ميال  عنوبنه)ب) 

 27182 بوسكولة    11 لقم   3 طابق 

)ة)  كدصفي  بملغرب  بلب ضاء  بلدبل 

للشركة.

و قد تم بنعقام بلجدع ة بلختام ة 

م  بلوك  وفي   2929 نون 9   23 بتاليخ 

بلدبل   3- بلل صفة   ، بلطابق بألول   ،

بلب ضاء  Casablanca 20190 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 28 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

أكتوار 2929 تحت لقم 752966.

1167I

عامل بلزم تة - محاسب-

SOMOLACH TRAV
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

عامل بلزم تة - محاسب-

259 حي بالمبلسة بلوك 2 تازة ، 

35999، تازة بملغرب

SOMOLACH TRAV شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي موبل 

بلدليدلة جداعة غ اثة بلغرا ة - 

35915 تازة بملعرب

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5641

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   22

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SOMOLACH TRAV

و  -بلبناء   : غرض بلشركة بإيجاز 

بألشغال بملختلفة.

موبل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

 - بلغرا ة  غ اثة  جداعة  بلدليدلة 

35915 تازة بملعرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د محدد ملكالي :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

بلي د محدد لعدش :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  ملكالي  محدد  بلي د 

 35915 موبل بلديرملة غ اثة بلغرا ة 

تازة بملغرب.

عنوبنه)ب)  لعدش  محدد  بلي د 

بلقدس 2 مجدوعة 6 لقم 5 35999 

تازة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  ملكالي  محدد  بلي د 

 35915 موبل بلديرملة غ اثة بلغرا ة 

تازة بملغرب

عنوبنه)ب)  لعدش  محدد  بلي د 

بلقدس 2 مجدوعة 6 لقم 5 35999 

تازة بملغرب

تم بإليدبع بلقانوني ب-  بتاليخ 26 

نون 9 2929 تحت لقم 552/2929.

1168I

موثقة

شركة عقارية أريسطوت
إعالن متعدم بلقربلبت

موثقة

36 مدر بلثازي - ملج أوه - بلطابق 

بألول ، 29989، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

شركة عقالية ألييطوت  «شركة 

ذبت بمليؤول ة بملحدومة ذبت 

بلشريك بلوح د»

وعنوبن مقرها بالجتداعي: بلدبل 
بلب ضاء 382 شالع بم ل زوال - 
29399 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

«إعالن متعدم بلقربلبت»
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.4896(1
بدقت�صى بلجدع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 16 يول وز 2929
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
إثبات وفاة بلي د كوهن بيلي 

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
بلتوزيع بلنيبي للرأسدال بالجتداعي 

للشركة
قربل لقم 3: بلذي ينص على مايلي: 
كوهن  بلي د  تع ين  على  بملوبفقة 

حايم ميي9 ثاني غي9 منتمي للشركة
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
تغ ي9 بسم بلشركة إلى «شركة عقالية 

ألييطوت» ش.ذ.م.م بشريك وح د
قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 
ذبت  شركة  من  بلشركة  تحويل 
ذبت  إلى شركة  ميؤول ة محدومة  

ميؤول ة محدومة بشريك وح د
قربل لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 
بلجديد  بألسا�صي  بلنظام  بعتدام 
بملحدومة  بمليؤول ة  ذبت  للشركة 

بشريك وح د
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام بألسا�صي بلتال ة: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تغ ي9 بلشكل بلقانوني للشركة 
بند لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تغ ي9 بسم بلشركة
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 24 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم 754869.

116(I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

 OFFICE MAINTENANCE  
SYSTEME

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د
تفويت حصص

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

 OFFICE MAINTENANCE  
SYSTEME شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي 137 
تجزئة بلشروق مينانة لقم 1 - 

9999) طنجة بملغرب.
تفويت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.87693

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تدت   2929 نون 9   9( في  بملؤلخ 

بملصامقة على :
بللولي  حنان  )ة)  بلي د  تفويت 
أصل  من  بجتداع ة  حصة   1.999
)ة)  بلي د  لفائدة   حصة   1.999

يونس بمللولي بتاليخ )9 نون 9 2929.
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم   
نون 9   29 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

2929 تحت لقم 9)65.

1171I

HAPPY COMPTA SARL

 ABSA VOITURE
D’OCASSION

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL
 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL
MAROC

  ABSA VOITURE D’OCASSION
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي بمليي9ة 3 
شالع بلع ون بلرقم 117 بني مالل - 

23999 بني مالل  بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
19693
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   96
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
 ABSA  : بدختصر تيد تها  بإلقتضاء 

. VOITURE D’OCASSION
ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلي البت بمليتعدلة .
عنوبن بملقر بالجتداعي : بمليي9ة 3 
 - بني مالل   117 شالع بلع ون بلرقم 

23999 بني مالل  بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : ملهولي   سع د  بلي د 
حصة بق دة 199.999 ملهم للحصة 
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  ملهولي   سع د  بلي د 
 171 بلرقم  بلع ون  شالع   3 بمليي9ة 

بني مالل 23999 بني مالل بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  ملهولي   سع د  بلي د 
 171 بلرقم  بلع ون  شالع   3 بمليي9ة 

بني مالل 23999 بني مالل بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاليخ  مالل   ببني  بالبتدبئ ة 

أكتوار 2929 تحت لقم 718.
1172I

FICOMPTA

CHECHILIA EAT
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES MAROC

CHECHILIA EAT شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي متجرين 

بالطابق بألل�صي بملرقدين 8 و ) 

من بلعدالة بلكائنة بتجزئة لياض 

بل اسدين قطعة لقم A)11، طريق 

عين بلشقف - 39999 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

65995

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.CHECHILIA EAT

صاحب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مطعم بأثدان محدمة.

متجرين   : عنوبن بملقر بالجتداعي 

 ( و   8 بملرقدين  بألل�صي  بالطابق 

لياض  بتجزئة  بلكائنة  بلعدالة  من 

طريق   ،11(A بل اسدين قطعة لقم 

عين بلشقف - 39999 فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

علوي  بسداع لي  هشام  بلي د 

ملهم   199 بق دة  حصة   1.999   :

للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

علوي  بسداع لي  هشام  بلي د 

 Via Monte 23 Gavardo (عنوبنه)ب

Brescia 25100 إيطال ا .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
علوي  بسداع لي  هشام  بلي د 

 Via Monte 23 Gavardo (عنوبنه)ب

Brescia 25100 إيطال ا 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   25 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3338.

1173I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

ARCHITECTURE SHAPES
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

 ACCOUNTING GESTION ET

CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33

 FLEURI AL MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

ARCHITECTURE SHAPES شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 265,شالع 

بلزلقطوني بلطابق ) لقم 2) - 

29999 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

48943(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   22

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.ARCHITECTURE SHAPES

مدالسة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مهنة بلهندسة بملعدالية.

 : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
265,شالع بلزلقطوني بلطابق ) لقم 

2) - 29999 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 19.999 بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

ملهم، مقيم كالتالي:
بلي دة لسام حنان  :  199 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  حنان   لسام  بلي دة 

أكامير 89929 أكامير بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  حنان   لسام  بلي دة 
تم  بملغرب  أكامير   89929 أكامير 
تحت   - بتاليخ  بإليدبع بلقانوني ب-  

لقم -.

1174I

مبل بالستثدال

زيد ايسكوم
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

مبل بالستثدال
شالع موالي سل دان عدالة بملامون 
16 مكتب 2 بملدينة بلعل ا ، 14999، 

بلقن طرة بملغرب
زيد بسيكوم شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د
وعنوبن مقرها بإلجتداعي )5 بقامة 
موالي عبد بلعزيز شالع موالي عبد 
بلعزيز لقم4   - 14299 بلقن طرة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 
محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
57415

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   9(
ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 
بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.
عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 
زيد   : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

بسيكوم.
ميتشال   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلتي ي9 و بلتوبصل.
عنوبن بملقر بالجتداعي : )5 بقامة 
موالي عبد بلعزيز شالع موالي عبد 
بلقن طرة   14299  - لقم4    بلعزيز 

بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 1.999   : سدي9  زنفوخ   بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
 28 بلي د زنفوخ سدي9 عنوبنه)ب) 
شالع ببو بكر بلصديق بلطابق بألول 

شقة 4 14299 بلقن طرة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
 28 بلي د زنفوخ سدي9 عنوبنه)ب) 
شالع ببو بكر بلصديق بلطابق بألول 

شقة 4 14299 بلقن طرة بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالقن طرة  بتاليخ 26 نون 9 

2929 تحت لقم 57415.
1175I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

 ECOLES SCIENTIFIQUES
PRIVEES SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT
 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
 ECOLES SCIENTIFIQUES

 PRIVEES SARL AU

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 55 تجزئة 

بلزيتون س دي علي بن حددوش 

بزمول - 24199 بلجديدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

17221

 19 عقد حر مؤلخ في  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 أكتوار 

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

 ECOLES SCIENTIFIQUES

.PRIVEES SARL AU

مؤسية   : غرض بلشركة بإيجاز 

للتعل م بلحر.

عنوبن بملقر بالجتداعي : 55 تجزئة 

حددوش  بن  علي  س دي  بلزيتون 

بزمول - 24199 بلجديدة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

بلشركة:   لأسدال  مبلغ 

100.000,00 ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : سع د  ملوبني  بلي د 

حصة بق دة 100,00 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  سع د  ملوبني  بلي د 

حي بملنصول بلدهبي تجزئة بلحي دة 

لقم )1 ش 92  12999 تدالة بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  سع د  ملوبني  بلي د 

حي بملنصول بلدهبي تجزئة بلحي دة 

لقم )1 ش 92  12999 تدالة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالجديدة  بتاليخ )9 نون 9 

2929 تحت لقم 25613.

1176I

FICOB  مكتب بملحاسبة

FYNO MONEY
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

تأسيس شركة

FICOB  مكتب بملحاسبة

بقامة بيدان, شقة 4، شالع موالي 

بمليس بالول, بمليي9ة 1, تدالة ، 

19999، تدالة بملغرب

FYNO MONEY شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي بملحل 

بلكائن ب 22 تجزئة مين ا سانشيز 

شاطئ ك ف ل بلهرهولة تدالة - 

12999 تدالة بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

131373

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  

بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   95

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 FYNO : بإلقتضاء بدختصر تيد تها

.MONEY

وكالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تحويل بالموبل.

بملحل   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

مين ا سانشيز  تجزئة   22 ب  بلكائن 

 - تدالة  بلهرهولة  ك ف ل  شاطئ 

12999 تدالة بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  
ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د عدر حل مي :  1.999 حصة 
بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  
وصفات وموبطن بلشركاء :

 22 بلي د عدر حل مي عنوبنه)ب)  
ك ف ل  شاطئ  سانشيز  مين ا  تجزئة 
بلهرهولة تدالة 12999 تدالة بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
 22 بلي د عدر حل مي عنوبنه)ب)  
ك ف ل  شاطئ  سانشيز  مين ا  تجزئة 
بلهرهولة تدالة 12999 تدالة بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
نون 9   26 بتاليخ  بتدالة   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 4442.

1177I

cabinet jdaini

PISCINE DE L›ORIENTAL
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
PISCINE DE L›ORIENTAL شركة 

ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 
بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 57 شالع 
بلحين بلثاني بليع دية - 63699 

بليع دية بملغرب.
لفع لأسدال بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.1847

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 
تم   2929 نون 9   23 في  بملؤلخ 
قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 
»499.999 ملهم» أي من «199.999 
عن  ملهم»   599.999» إلى  ملهم» 

طريق :  -.
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باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   24 بتاليخ  ب 9كان   بالبتدبئ ة 

2929 تحت لقم 2929/)47.

117(I

Le monopole

Y2A TECH SARL
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

Le monopole

 bd yaakoub mansour rue ishaq

 ibnou hanin 17 casablanca ،

20370، Casablanca Maroc

Y2A TECH SARL شركة ذبت 

بمليؤول ة بملحدومة

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 13 زنقة 

بحدد بملجاطي بقامة لزبلب بلطابق 

بالول لقم 8  حي بملعاليف 29339 

بلدبل بلب ضاء بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

46(51(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 غشت   93

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 Y2A  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.TECH SARL

غرض بلشركة بإيجاز : 

بملعامالت  جد ع   ، عام  بشكل 

وبلعقالية  وبلصناع ة  بلتجالية 

وبملنقولة ، بملرتبطة بشكل مباشر أو 

أعاله  بملذكولة  باألش اء  مباشر  غي9 

على  تياعد  أن  يحتدل  بلتي  أو   ،

تحق قها وتطويرها..

زنقة   13  : عنوبن بملقر بالجتداعي 

بحدد بملجاطي بقامة لزبلب بلطابق 

 29339 بملعاليف  حي    8 بالول لقم 

بلدبل بلب ضاء بملغرب .

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  أعربب  محدد  بلي د 
عين   149 لقم   17 حي بل اقوت زنقة 

بلشق 29479 بلدبل بلب ضاء  بملغرب .

هللا   عبد  بم  ياسين  بلي د 

بقامة نجدة س دي مومن  عنوبنه)ب) 

مجدوعة ) عدالة D شقة 12 س دي 

مومن  29499 بلدبل بلب ضاء  بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  أعربب  محدد  بلي د 
عين   149 لقم   17 حي بل اقوت زنقة 

بلشق 29479 بلدبل بلب ضاء  بملغرب 

هللا   عبد  بم  ياسين  بلي د 

بقامة نجدة س دي مومن  عنوبنه)ب) 

مجدوعة ) عدالة D شقة 12 س دي 

مومن  29499 بلدبل بلب ضاء بملغرب 

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

غشت 2929 تحت لقم 743378.

1181I

PLURIDIS

 CENTRE DE DIALYSE
ANASSI

شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة
تأسيس شركة

PLURIDI لسجل بلتجالي : 

48928(

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   96

بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بمليؤول ة بملحدومة.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.CENTRE DE DIALYSE ANASSI

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 
مركزتصف ة بلدم و أمربض بلكلي.

إقامة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
 -  29 تدديد عدالة   1 عدربن بليالم 

29699 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .
 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:
 599   : بلحرش  يونس  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .
بلي دة هاجر باالمام :  599 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :
عنوبنه)ب)  بلحرش  يونس  بلي د 
 2 بلرقم   34 حي لياض بليالم بلوك 

23999 بني مالل بملغرب.
عنوبنه)ب)  باالمام  هاجر  بلي دة 
طابق  بحدد  بلقائد  زنقة   97 لقم 
بلدبلبلب ضاء   29999  18 شقة   3

بملغرب.
وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:
عنوبنه)ب)  بلحرش  يونس  بلي د 
 2 بلرقم   34 حي لياض بليالم بلوك 

23999 بني مالل بملغرب
عنوبنه)ب)  باالمام  هاجر  بلي دة 
طابق  بحدد  بلقائد  زنقة   97 لقم 
بلدبلبلب ضاء   29999  18 شقة   3

بملغرب
باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   بلتجالية 

نون 9 2929 تحت لقم )48928.

1183I

SOCIETE THEMA SARL AU

SOCIETE THEMA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

SOCIETE THEMA SARL AU
شقة لقم 93، بلوك أ لقم 79 حي 

بلهدى ، 89979، أكامير بملغرب
 SOCIETE THEMA

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شقة لقم 

93، بلوك أ لقم 79 حي بلهدى - 

89979 أكامير بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

45195

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   21

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.SOCIETE THEMA

بلتجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بإللكت9ون ة

بلتيويق.

شقة   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 
لقم 93، بلوك أ لقم 79 حي بلهدى - 

89979 أكامير بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : لطفي  محدد  بلي د 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

عنوبنه)ب)  لطفي  محدد  بلي د 

شقة   83 عدالة   92 بليعامة  بقامة 

أكامير   89989 بملحددي  بلحي   9(

بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

عنوبنه)ب)  لطفي  محدد  بلي د 

شقة   83 عدالة   92 بليعامة  بقامة 

أكامير   89989 بملحددي  بلحي   9(

بملغرب.
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باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   17 بتاليخ  باكامير   بلتجالية 

2929 تحت لقم 7145).

1184I

بملركز بلجهوي لالستثدال لجهة بلع ون بلياق ة 

بلحدربء

AMODA SAHARA
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

بملركز بلجهوي لالستثدال لجهة 

بلع ون بلياق ة بلحدربء

صندوق بل 9يد 2266 ، 79999، 

بلع ون بملغرب

AMODA SAHARA  شركة ذبت 

ميؤول ة محدومة ذبت بلشريك 

بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي شالع 

بلقدس تجزئة بلوفاق 1599 لقم 

419  - 79999 بلع ون بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

33823

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
بلقانون  إعدبم  تم   2929 نون 9   94

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

. AMODA SAHARA

غرض بلشركة بإيجاز :  بملعدبت - 

تجالة - تيويق موبم بلبناء

 - ص د  معدبت  ب ع   - إنشاء 

ص دل ة - تأجي9 معدبت - حربسة ،

 - بلتطهي9   - وبلبيتنة  بلتنظ ف 

 - م كان كا بملركبات   - أعدال بلدهان 

أعدال بلفضاء.

بليدعي  بإلنتاج   - بلخضر 

بلبصري - تنظ م بألحدبث: بملنتديات 

- بلندوبت - بملؤتدربت وبملعالض.

بالستي9بم   - بلعامة  بلتجالة   -

بالثاث  وبصالح  ص انة   - وبلتصدير 

وبملعدبت

وبلتأجي9ية  بملكتب ة  بملعدبت 

وبألثاث.

- ترك ب وإصالح بملعدبت بلتقن ة 

وبإللكت9ون ة وبلكهراائ ة وبمل كان ك ة 

وتكنولوج ا بملعلومات.

بملعامالت  كافة  أعم  وبشكل 

بلتجالية أو بملنقولة أو بلعقالية بلتي 

قد يتم لاطها

بشكل مباشر أو غي9 مباشر ، كلً ا 

أو جزئً ا لغرض بلشركة أو قامًلب على 

بلت9ويج له..

شالع   : بالجتداعي  بملقر  عنوبن 

لقم   1599 بلوفاق  تجزئة  بلقدس 

419  - 79999 بلع ون بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

 1.999   : بلي د ممين بلحوب�صي 

حصة بق دة 199 ملهم للحصة .

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د ممين بلحوب�صي عنوبنه)ب) 

 1599 بلوفاق  تجزئة  بلقدس  شالع 

لقم 419  79999 بلع ون بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د ممين بلحوب�صي عنوبنه)ب) 

 1599 بلوفاق  تجزئة  بلقدس  شالع 

لقم 419  79999 بلع ون بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   11 بتاليخ  بالبتدبئ ة بالع ون  

2929 تحت لقم 1/2929)26.

1185I

بملركز بلجهوي لالستثدال لجهة بلع ون بلياق ة 

بلحدربء

PH CAR
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
تأسيس شركة

بملركز بلجهوي لالستثدال لجهة 

بلع ون بلياق ة بلحدربء

صندوق بل 9يد 2266 ، 79999، 

بلع ون بملغرب

PH CAR شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي لقم 622 

بلوك س مدينة بلوحدة بلع ون - 

79999 بلع ون بملغرب

تأسيس شركة ذبت ميؤول ة 

محدومة ذبت بلشريك بلوح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

33651

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى  
تم إعدبم بلقانون   2929 أكتوار   22

ميؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بلوح د  بلشريك  ذبت  محدومة 

باملديزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محدومة  ميؤول ة 

بلوح د.

عند  متبوعة  بلشركة  تيد ة 

 PH  : تيد تها  بدختصر  بإلقتضاء 

.CAR

تأجي9    : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلي البت بدون سائق.

عنوبن بملقر بالجتداعي : لقم 622 

 - بلع ون  بلوحدة  مدينة  س  بلوك 

79999 بلع ون بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 

بلشركة : )) سنة .

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة:  

ملهم، مقيم كالتالي:

بلي د  الد ب هي  :  1.999 حصة 

بق دة 199 ملهم للحصة .

      - بألسداء بلشخص ة وبلعائل ة 

وصفات وموبطن بلشركاء :

بلي د  الد ب هي  عنوبنه)ب) لقم 

622 بلوك س مدينة بلوحدة بلع ون 

79999 بلع ون بملغرب.

وبلعائل ة  بلشخص ة  بألسداء   

وموبطن ميي9ي بلشركة:

بلي د  الد ب هي  عنوبنه)ب) لقم 

622 بلوك س مدينة بلوحدة بلع ون 

79999 بلع ون بملغرب

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالع ون  بتاليخ 28 أكتوار 

2929 تحت لقم 2929/)258.

1186I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

MOUANISS ALUMINIUM
شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د
لفع لأسدال بلشركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 IMB. 57 RUE IBN MAJA

 L›HABITAT FES FES، 300000،

FES MAROC

 MOUANISS ALUMINIUM

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د

وعنوبن مقرها بإلجتداعي محل لقم 

91 و لقم 92 تجزئة لزلق لقم 51 

بلزهول 92 - 39999 فاس بملغرب.

لفع لأسدال بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.55(75

بلوح د  بلشريك  قربل  بدقت�صى 

تم   2929 أكتوار   22 في  بملؤلخ 

قدله  بدبلغ  بلشركة  لأسدال  لفع 

من  أي  ملهم»   1.199.999«

 1.299.999» إلى  ملهم»   199.999«

ملهم» عن طريق :  إمماج بحت اطي أو 

ألااح أو عالوبت إصدبل في لأس بملال.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 9   25 بتاليخ  بفاس   بلتجالية 

2929 تحت لقم 3359.

1188I
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EXPACT PARTNERS

SAVEURS LYRIQUES
شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة

تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD D›ANFA 291

CASABLANCA ، 20100، Maroc

 lyriques Saveurs

 شركة ذبت بمليؤول ة بملحدومة 

وعنوبن مقرها بإلجتداعي 8 ناص ة 

شالع ببو ح ان و لبسين شالع ببو 

بملحاسن - 29999 - بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

 تأسيس شركة ذبت بمليؤول ة 

بملحدومة لقم بلتق  د في بلسجل 

بلتجالي : 193)47 

في مؤلخ  حر  عقد   بدقت�صى 

2929 تم إعدبم بلقانون   21 أكتوار 

:بمليؤول ة  ذبت  لشركة  بألسا�صي 

بملحدومة باملديزبت بلتال ة 

ذبت  شركة   : بلشركة  .شكل 

بمليؤول ة بملحدومة 

تيد ة   :  lyriques Saveurs.

بالقتضاء  عند  متبوعة  بلشركة 

بدختصر تيد تها .

مخ زة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

-مقهى 

ناص ة   : ببلجتداعي  بملقر  عنوبن 

ببو  شالع  لبسين  و  ح ان  ببو  شالع 

بلب ضاء  بلدبل   29999  - بملحاسن 

.بملغرب.

أجلها  من  تأسيت  بلتي  بملدة 
بلشركة : )) سنة :

 199.999 مبلغ لأسدال بلشركة: 
ملهم، مقيم كالتالي .

 بلي د ل�صى طلبوي : 599 حصة 
بق دة 199 ملهم للحصة

 . بلي دة جد ل فاطدة بلزهربء : 
599 حصة بق دة 199 ملهم للحصة
وبلعائل ة  بلشخص ة  بأليداء   

وصفات وموبطن بلشركاء
.بلي د ل�صى طلبوي عنوبنه)  -  
2 لو بن م دون شالع  ب) شالع حين 

طاطا لقم 45 )))69 وجدة بملغرب
بلزهربء  فاطدة  جد ل  .بلي دة   
لوتس أمن ة   13 194زنقة  عنوبنه)ب) 

قصر بلباب 29169 بسفي بملغرب
وبلعائل ة  بلشخص ة  بالليداء 

وموبطن ميي9ي بلشركة
عنوبنه)ب)  طلبوي  ل�صى  بلي د   
م دون شالع  بن  لو   2 شالع حين 
طاطا لقم 45 )))69 وجدة بملغرب 

باملحكدة  بلقانوني  بإل دبع  تم 
بلتجالية بالدبل بلب ضاء بتاليخ - تحت 

لقم

118(I

SOCIETE MEKRA PRODUCT
SARL à AU

بملؤلخ  عرفي،  عقد  بدوجب 
بالرااط،   2929 مسيد 9  فاتح  في 
ميؤول ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 
بلوح د،  بلشريك  ذبت  محدومة 

تكدن مديزبتها في ما يلي :

 MEKRA PRODUCT  : بلتيد ة 

شركة ذبت ميؤول ة محدومة ذبت 

بلشريك بلوح د.

زنقة  بلرااط،   : بالجتداعي  بملقر 

مكونة، بليوي�صي.

بلهدف بالجتداعي :

وجد ع  بلحلويات  بلخ ز،  إنتاج 

منتجات بملخابز.

بستغالل بأي شكل من بألشكال، 

أشكال  بجد ع  وا ع  شربء،  بملخابز، 

عام  وبشكل  بلغذبئ ة،  بملنتجات 

لألكل،  بلصالحة  بملنتوجات  جد ع 

كذلك ب ع في بملوقع أو بلشربء.

بستغالل مقهى، مطعم، مثلجات، 

قاعة شاي، متعهد بلحفالت.

توزيع.

عدل ة  أو  نشاط  أي  تنف ذ 

بليلع  لجد ع  توزيع  بستي9بم، 

باملجاالت  بملتعلقة  وبملنتجات 

بملذكولة وبلعدل ات.

بملعامالت  جد ع  عامة  واصفة 

بلتقن ة  بلصناع ة،  بلتجالية، 

قد تكون  وبملتعلقة باألولبق بملال ة، 

مرتبطة بشكل مباشر أو غي9 مباشر 

باملوبض ع بملذكولة أعاله ومن بملرجح 

بلهدف  تند ة  تعزيز  على  سعدل  أن 

بالجتداعي، سوبء في بملغرب أو  الجه.

بلشريك بلوح د : 

ذبت  شركة   EKMA بلشركة 

ميؤول ة محدومة، مسجلة بالسجل 

بلتجالي تحت لقم )92)11، مدثلها 

سل دان  موالي  بلي د  بلقانوني 

بلشرقاوي، بلحامل للبطاقة بلوطن ة 

.A24(1(4 لقم

بلتي ي9  مهام  أسندت   : بلتي ي9 

بلشرقاوي،  سل دان  موالي  للي د 

لقم  بلوطن ة  للبطاقة  بلحامل 

.A24(1(4

بملدة : حدمت مدة بلشركة في )) 

بالسجل  تسج لها  من  وذلك  سنة، 

بلتجالي بالرااط.

 199.999  : بلشركة  لأسدال 

1999 حصة بجتداع ة  ملهم، تدثل 

ملهم للحصة بلوبحدة،   199 بق دة 

موزعة كالتالي :

ذبت  شركة   EKMA بلشركة 

حصة   1999  : محدومة  ميؤول ة 

بجتداع ة.

من فاتح يناير إلى   : بلينة بملال ة 

31 مسيد 9.

باملحكدة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

بتاليخ بلب ضاء،  بالدبل   بلتجالية 

2 مسيد 9 2929، تحت لقم 2)58.
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املحكمة التجارية بفاس
ملف لقم : 7/2929/)9

حياب عدم : )2929/238
ب ع أصل تجالي

مؤلخ  توث قي  عقد  بدقت�صى  
مسجل   2929 أغيطس   31 بتاليخ 
في 31 سبتد 9 2929، بألستاذة مريم 

بملغربوي بملوثقة بفاس.
بمهندز  حين ة  بلي دة  باعت 
زنقة   1( بفاس  بلياكنة   U7466

بلنعناع شالع بلقرويين بلن9جس 1.
للدشت9ي بلي د بملامون بلشربمي 
بفاس  بلياكن   CD(91(2 بالشهب 
موبل أيت سعقوب عين بالدبل بلب ضاء.
بالشهب  بلشربمي  بألمين  بلي د 
CD156(36 بفاس موبل بيت سعقوب 

عين بالدبل بلب ضاء موالي سعقوب.
 ،63354 عدم  تجالي  أصل  ب ع 
بلكائن بفاس زنقة بي9و لقم 13 شالع 

موالي لش د.
بثدن قدله : 59.999.

أجل  مب ل  بلتعرضات  وتقبل 
تاليخ  من  يوما   (15( عشرة   دية 

بلنشرة بلثان ة بالجريدة بلرسد ة.
بلنشرة بلثان ة

عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

بلي د بملصطفى حطابي

6 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ب ع بلحق في كربء محل تجالي

ملف لقم : 2929/147

حياب عدم 2368

في مؤلخ  عرفي  عقد   بدقت�صى 

بدربكش  ومسجل   2929 يول و   19

بتاليخ 28 يول و 2929.

بإلله  عبد  بلي د  من  كل  باع 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بلحطامي 

بلياكن   E3127( لقم  بلوطن ة 

793 تجزئة بمليال طريق آسفي  برقم 

بلن اش  عثدان  وبلي د  مربكش 

بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
لقم Y369253 بلياكن بإقامة سلمى 

عدالة أ لقم 11 تالكة مربكش.

 لفائدة بلي د صويلة عبد بلهامي 
بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
أس ف  بحي  بلياكن   E49584 لقم 

لقم 172 مربكش.
بلتجالي  بملحل  كربء  في  بلحق 
بالحي بلصناعي س دي غانم  بلكائن 
للنجالة  وبملعد  مربكش   436 لقم 
وبملسجل بالسجل بلتجالي تحت لقم 
113454 )بنيبة °59%) و 113452 
 389.999 بدبلغ   (%59° )بنيبة 

ملهم.
بملذكولين  بلبائعين  مبئني  فعلى 
بلى  بتعرضاتهم  يتقدموب  أن  أعاله 
باملحكدة  بلتجالي  بلسجل  قيم 
بلتجالية بدربكش مب ل أجل يبتدئ 
من تاليخ نشر بالعالن بألول وينتهي في 
بل وم بلخامس عشر من نشر بالعالن 

بلثاني.
بإلعالن بلثاني

عن لئيس كتابة بلضبط

25 مكرر

املحكمة التجارية باكادير
معالجة صعواات بملقاولة

ملف تبل غ عدم : 77/8412/2929
شركة مالوك بندل�صي للص د 
وشركة   الد فيشري وشركة 

بستبيش وشركة بستبيش طنجة 
وشركة كروف تي كومباني

إشعال
 76  : عدم  بلحكم  بدقت�صى 
 2929 نوفد 9   24 بتاليخ  بلصامل 
عدم  بملقاولة  صعواات  ملف  في 
بملحكدة  قضت   2929/8312/22

بلتحالية باكامير.
بقفل ميطرة بلتيوية بلقضائ ة 
مالوك  شركة  حق  في  بملفتوحة 
بندل�صي للص د وشركة  الد فيشري 
بستبيش  وشركة  بستبيش  وشركة 
كومباني،  كروف تي  وشركة  طنجة 
 3 بلكائن مقرهم بالطابق بألول لقم 

بمل ناء بلجديد بكامير.

بتسج ل  بلضبط  كتابة  بق ام 
بالسجل  بلحكم  هذب  من  ملخص 
بلتجالي للشركات فولب ونشر إشعال 
بالحكم في صح فة مخول لها نشر 
بلجريدة  وفي  بلقانون ة  بإلعالنات 
بلرسد ة مب ل أجل ثدان ة أيام من 
على  بإلشعال  هذب  وتعل ق  صدوله 
بللوحة بملعدة لهذب بلغرض باملحكدة 
بشدول بلحكم بالنفاذ بملعجل بقوة 

بلقانون.
عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

7

بملحكدة بلتجالية بأكامير
مكتب بلسجل بلتجالي
ملف لقم : 2929/195

حياب  صو�صي : 1552 م
ب ع أصل تجالي

بملؤلخ  بلتوث قي  بلعقد  بدوجب 
باع بدوجبه   2929 يول و   29 بتاليخ 
بلي د محدد بملوم بلحامل لبطاقة 
JC74935  بألصل  بلتعريف بلوطن ة 
مشروع   1(3 برقم  بلكائن  بلتجالي 
وبملسجل  أكامير  بليالم  لياض 
بالسجل بلتجالي باملحكدة بلتجالية 
لفائدة   47644 لقم  تحت  بأكامير 
بلي د محدد جوبلة بلحامل لبطاقة 
 J84566 لقم  بلوطن ة  بلتعريف 
بنيبة %69 وبلي دة  ديجة جوبلة 
بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 
لقم J366(83 بنيبة %29 وبلي دة 
بم نة جوبلة بلحاملة لبطاقة بلتعريف 
 29% بنيبة   J384886 بلوطن ة لقم 
ملهم.  289.999 بثدن بجدالي قدله 
واذلك فإن لئيس مصلحة كتابة 
أن  ذي مصلحة  لكل  سعلن  بلضبط 
ضبط  بدكتب  تسجل  بلتعرضات 
بملحكدة بلتجالية بأكامير مب ل أجل 
بملوبل ة   (15( يوما  عشرة  بلخدية 
من   84 بلثان ة طبقا للدامة  للنشرة 

مدونة بلتجالة.
بلنشرة بلثان ة

تحت جد ع بلتحفظات

لئيس مصلحة كتابة بلضبط

محدد كهتاني

26 مكرر

بملحكدة بلتجالية بأكامير
مكتب بلسجل بلتجالي
ملف لقم : 2929/115

حياب  صو�صي : 99) م
تقديم أصل تجالي كحصة في شركة
بملؤلخ  بلعرفي  بلعقد  بدوجب 
بلي د  قدم   2929 سبتد 9   25 في 
بنجاز عدر بلحامل لبطاقة بلتعريف 
بألصل  جد ع   EB21557 بلوطن ة 
 2 شالع   11( برقم  بلكائن  بلتجالي 
مالس س دي يوسف أكامير وبملسجل 
 72648 بالسجل بلتجالي تحت لقم 

.HIZA PROMO كحصة في شركة
واذلك فإن لئيس مصلحة كتابة 
أن  ذي مصلحة  لكل  سعلن  بلضبط 
ضبط  بدكتب  تسجل  بلتعرضات 
بملحكدة بلتجالية بأكامير مب ل أجل 
بملوبل ة   (15( يوما  عشرة  بلخدية 
 84  ،83 للنشرة بلثان ة طبقا للدوبم 

و 194من مدونة بلتجالة.
بلنشرة بلثان ة

تحت جد ع بلتحفظات
لئيس مصلحة كتابة بلضبط

محدد كهتاني

27 مكرر

بملحكدة بلتجالية بأكامير
مكتب بلسجل بلتجالي
ملف لقم : 2929/116

حياب  صو�صي : 1792 م
ب ع أصل تجالي

بملحرل  بلب ع  عقد  بدقت�صى 
يخلف  بلحق  عبد  بألستاذ  بدكتب 
محام به ئة أكامير بملصحح بإلمضاء 

بتاليخ ) أكتوار 2929.
فاضدة  بلي دة  بدوجبه  باعت 
بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة  بلصابري 
بألصل   JT1442( لقم  بلوطن ة 
بلوك س   314 بلتجالي بلكائن برقم 
حي بلهدى أكامير وبملسجل بالسجل 
بأكامير  بلتجالية  باملحكدة  بلتجالي 
بلي دة  لفائدة   64836 لقم  تحت 
لبطاقة  بلحاملة  مومناني  سعام 
  EA3(833 لقم  بلوطن ة  بلتعريف 

بثدن بجدالي قدله 89.999 ملهم.

 II.  -  إعالنات قضائية
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واذلك فإن لئيس مصلحة كتابة 

أن  ذي مصلحة  لكل  سعلن  بلضبط 

ضبط  بدكتب  تسجل  بلتعرضات 

بملحكدة بلتجالية بأكامير مب ل أجل 

بملوبل ة   (15( يوما  عشرة  بلخدية 

من   84 بلثان ة طبقا للدامة  للنشرة 

مدونة بلتجالة.

بلنشرة بلثان ة
تحت جد ع بلتحفظات

لئيس مصلحة كتابة بلضبط

محدد كهتاني

28 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

ملف عدم : 386/2929

ملف تفويت أصل تجالي عن طريق 
بلب ع

كتابة  مصلحة  ليئس  سعلن 

بلضبط باملحكدة بلتجالية بطنجة، 

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  أنه 

باع بلي د محدد   2929 21 سبتد 9 

بن مو�صى بلحامل لبطاقة بلتعريف 

بلوطن ة لقم L 64 وبملسجل بالسجل 

 ،74492 بلتجالي بطنجة تحت عدم 

مجدوع بألصل بلتجالي ذي بلشعال 

وبلكائن   I CARAMBA بلتجالي 

بطنجة 4 شاع منصول بلذهبي لفائدة 

لقم جوبز   KARIM ABABSA بلي د 

  17CH 8(2(6 هو  بلفرن�صي  سفره 

بلتجالي  بألصل  ق دة  وحدمت 

في مبلغ إجدالي قدله  بلب ع  موضوع 

99.999) ملهم.

بلتعرضات  جد ع  فإن  وعل ه 

تقدم بكتابة بلضبط بهذه بملحكدة 

من  ببتدبء  يوما   15 أجل  مب ل 

 84  تاليخ بلنشر بلثاني طبقا للفصل 

وما يل ه من مدونة بلتجالة.

بلنشرة بلثان ة
عن لئيس كتابة بلضبط

29 مكرر

بملحكدة بلتجالية بطنجة

ملف عدم : 384/2929

ملف تفويت أصل تجالي عن طريق 
بلهبة

كتابة  مصلحة  ليئس  سعلن 

بلضبط باملحكدة بلتجالية بطنجة، 

أنه بدقت�صى نسخة من لسم عدلي 

وهب   ،2916 ماي   31 لهبة محرل في 

لبطاقة  بلحامل  بلي د محدد شاتر 

 K(61( عدم  بلوطن ة  بلتعريف 

وبلياكن بطنجة شالع س دي محدد 
 33 لقم بلدبل   25 بن عبد هللا زنقة 

بطنجة  بلتجالي  بالسجل  وبملسجل 
7792، مجدوع بألصل بلتجالي  عدم 

بلكائن مقره بطنجة شالع شتن 9 لقم 

135، لفائدة بلي دة بلزهرة بمل دوني  

بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 
شاتر  لش د  وبلي د   K62(13 لقم 

بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

ق دة  وحدمت   K2(755( عدم 

بألصل بلتجالي موضوع بلهبة في مبلغ 

إجدالي قدله 29.999 ملهم.

بلتعرضات  جد ع  فإن  وعل ه 

تقدم بكتابة بلضبط بهذه بملحكدة 

15 يوما ببتدبء من تاليخ  مب ل أجل 

وما   84 للفصل  طبقا  بلثاني  بلنشر 

يل ه من مدونة بلتجالة.
بلنشرة بلثان ة

عن لئيس كتابة بلضبط

30 مكرر

بملحكدة بلتجالية بطنجة

ملف عدم : 385/2929

ملف تفويت أصل تجالي عن طريق 
بلهبة

كتابة  مصلحة  ليئس  سعلن 

بلضبط باملحكدة بلتجالية بطنجة، 

في  مؤلخ  موثق  عقد  بدقت�صى  أنه 

وهب بلي د عدر   2929 أكتوار   15

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بلرح مي 

وبلياكن   K375652 لقم  بلوطن ة 

شالع بلفلك لقم 2 وبملسجل بالسجل 

 ،5(319 بلتجالي بطنجة تحت عدم 

بلكائن بلتجالي  بألصل  مجدوع 

س غين  شاع   46 بطنجة  مقره    

لقم  بلرح مي  محدد  بلي د  لفائدة 

بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

عثدان  وبلي د    K345765 لقم 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بلرح مي 

وحدمت   K381579 لقم  بلوطن ة 

ق دة بألصل بلتجالي موضوع بلهبة 

في مبلغ إجدالي قدله 239.999 ملهم.

بلتعرضات  جد ع  فإن  وعل ه 

تقدم بكتابة بلضبط بهذه بملحكدة 

15 يوما ببتدبء من تاليخ  مب ل أجل 

وما   84 للفصل  طبقا  بلثاني  بلنشر 

يل ه من مدونة بلتجالة.

بلنشرة بلثان ة
عن لئيس كتابة بلضبط

31 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف بلب ع لقم 2929/48

حياب لقم : 5)254

بلطرف بألول :

سدي  ميرك  لويس  إيدانويل 

كاستي9لي.

  : بلتسج ل  بطاقة  لقم 

A033889X ؛

بلطرف بلثاني :

بطاقة  لقم  بلشرقاوي،  محدد 

 ،A (5285   : بلوطن ة  بلتعريف 

مغربي بلجني ة.

بألصل بلتجالي : حضانة.

بليوي�صي  زعي9  طريق   : بلعنوبن 

كلم 8 بلرااط.

لقم بلسجل بلتجالي : 44)6).

بدصلحة  بلتعرضات  وستقبل 

بلتجالية  باملحكدة  بلتجالي  بلسجل 

 15 عشر  غاية  دية  إلى  بالرااط 

يوما من صدول بإلعالن بلثاني.

بإلعالن بألول
لئيس مصلحة بلسجل بلتجالي

6 مكرر

بملحكدة بلتجالية بالرااط
ملف لقم : 2929/44
حياب لقم : 2869

بلطرف بألول :
بطاقة  لقم  بلفخول،  صابر 
بلتعريف بلوطن ة : A418292 مغربي 

بلجني ة.
بلطرف بلثاني :

بطاقة  لقم  زجلي،  عثدان 
بلتعريف بلوطن ة : A376794 مغربي 

بلجني ة.
بألصل بلتجالي : ص دل ة.

حي   222 لقم  تدالة   : بلعنوبن 
 : عبامي بريكة لقم بلسجل بلتجالي 

.64398
بدصلحة  بلتعرضات  وستقبل 
بلتجالية  باملحكدة  بلتجالي  بلسجل 
 (15( بالرااط إلى غاية  دية عشر 

يوما من صدول بإلعالن بلثاني.
بإلعالن بألول

لئيس مصلحة بلسجل بلتجالي

3 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف لقم : 2929/17

بلطرف بألول :
بطاقة  لقم  توف ق،  بلقصري 
مغربي   A66591  : بلتعريف بلوطن ة 

بلجني ة.
بلطرف بلثاني :

ذبت  سال  بلفتح  ص دل ة  شركة 
ميؤول ة محدومة ذبت مدثل وح د 
بلقصري  بلوح د  بلقانوني  ميي9ها 

توف ق، مغربي بلجني ة.
بألصل بلتجالي : ص دل ة.

لقم بلسجل بلتجالي : 4239.
195 زنقة بأللمن قطاع   : بلعنوبن 

لقم 4 ف تابريكت سال.
بدصلحة  بلتعرضات  وستقبل 
بلتجالية  باملحكدة  بلتجالي  بلسجل 
 (15( بالرااط إلى غاية  دية عشر 

يوما من صدول بإلعالن بلثاني.
بإلعالن بألول

لئيس مصلحة بلسجل بلتجالي

4 مكرر
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بملحكدة بالبتدبئ ة بيال
شعبة بلسجل بلتجالي
ملف لقم : 2929/16
حياب عدم : 25678

ب ع أصل تجالي
بتاليخ  توث قي  عقد  بدقت�صى 
بالستاذة  تلقاه   ،2929 ) أكتوار 
باعت  بيال،  موثقة  حد نة  ش داء 
بلقاطنة  بلفق ه  هاجر  بلي دة 
إقامة بيم هللا   25 عدالة   23 بشقة 
وبلحاملة  سال،  بلع ايدة  بملح ط 
لقم  بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
علي  بلي د  لفائدة   ،AB621481
بلحامل لبطاقة بلتعريف  بغويندي، 
 ،AB1261(( عدم  بلوطن ة 
من  بملتكون  بلتجالي  بألصل  جد ع 
بوشوك  بيال  وبلكائن  شاي  قاعة 
 68 عدالة   19 لقم  محل  لع ايدة 
باملحكدة  بلتجالي  بالسجل  وبملق د 
.47758 لقم  تحت  بيال  بالبتدبئ ة 
بلتعرضات  ستقبل  وعل ه، 
لدى  بلتجالي  بلسجل  بدصلحة 
بملحكدة بالبتدبئ ة بيال مب ل أجل 
صدول  تاليخ  من  يوما   15 أقصاه 
للدامة  وذلك  بإلعالن بألول وبلثاني، 

84 من مدونة بلتجالة .
بلنشرة بلثان ة

14 مكرر

املحكمة االبتدائية ألبي الجعد
ب ع أصل تجالي

في  مؤلخ  توث قي  عقد  بدقت�صى 
2929 من طرف بألستاذ  )2 سبتد 9 
بلب ضاء،  بالدبل  موثق  بنول  محدد 
م دون،  بلحد د  عبد  بلي د  باع 
أبوبب  إقامة   19 بلياكن ب  مغربي 
عين   19 شقة   2 طابق  كال فولني 
وبلحامل  بلب ضاء،  بلدبل  بلشق 
لقم  بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
BH576222، للي د بملهدي سر�صي، 
لقم  مريم  بإقامة  بلياكن  مغربي، 
طريق   2 بلوفاء  بألمل حي  شالع   82
لبطاقة  وبلحامل  فاس،  صفرو 
 ،CD3425(1 بلوطن ة  بلتعريف 
بألصل بلتجالي بملخصص لص دل ة 
بهذه  بلتجالي  بالسجل  وبملسجل 

بالسجل   2496 لقم  تحت  بملحكدة 

بلتحل لي بلكائن بالرقم 2) شالع عين 

عبد  بلحاج  بلشرقاوي  زنقة  بلش خ 

بلقامل أبي بلجعد.

بلتعرضات  فإن  لذلك  وتبعا 

باملحكدة  بلضبط  بدكتب  تسجل 

أجل  مب ل  بلجعد  بأبي  بالبتدبئ ة 

تاليخ  من  يوما   (15( عشر   دية 

صدول بلنشرة بلثان ة.
بلنشرة بلثان ة
لئيس كتابة بلضبط

19 مكرر

املحكمة االبتدائية بكلميم
شعبة بلسجل بلتجالي

ملف إياع عقد بلب ع بألصل بلتجالي 
لقم 2929/15

إعالن قضائي عن ب ع بألصل 
بلتجالي

مصحح  لسمي  عقد  بدقت�صى 

باع   ،2929 يناير   15 في  بإلمضاء 

بلي د محدد نجاح بلحامل للبطاقة 

ن ابة   PN896616 عدم  بلوطن ة 

بلحامل  بكويدير  سالم  بلي د  عن 

. JA(699 للبطاقة بلوطن ة عدم

بدقت�صى وكالة عدل ة مؤل ة في 

تحت  وبملضدنة   291( سبتد 9   1(
 13 بتاليخ   47 سجل عدم   478 لقم 

قد باع للي دة أم دة   ،2929 يناير 

بلوطن ة  للبطاقة   وبلحاملة  بلناجي 
بألصل  جد ع   ،EE633(15 لقم 

بملامية  عناصره  بكافة  بلتجالي 

وبملعنوية وبملعد كدقهى : مقهى وسام 

 128 وبلكائن بشالع ببن بطوطة لقم 
بلتجالي  بالسجل  وبملسجل  كلد م، 

كلد م،  بالبتدبئ ة  بملحكدة  لدى 

من بلسجل بلت9ت بي   329 تحت لقم 

و16144 من بلسجل بلتحل لي بتاليخ 

بدقابل  وذلك   ،291( أغيطس   6

ثدن إجدالي قدله 279.999 ملهم.

بإمبلة  بلعقد  هذب  وسجل 

 ،2929 يناير   17 بتاليخ  بلتسج ل 

بدبلغ   OR:4(5 RE:628 لقم  تحت 

16449 ملهم.

واذلك فإن لئيس مصلحة كتابة 

أن  ذي مصلحة  لكل  سعلن  بلضبط 

بلضبط  كتابة  إلى  بتعرضه  يتقدم 

شعبة بلسجل بلتجالي بهذه بملحكدة 

يوما بملوبل ة للنشرة   15 مب ل أجل 

مدونة  من   84 للدامة  طبقا  بلثان ة 

بلتجالة

بلنشرة بلثان ة
عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

20 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش

مكتب بلسجل بلتجالي

ملف إشهال ب ع أصل تجالي
لقم 2929/19

حياب عدم 2875

بدقت�صى بلعقد بلعرفي بملصامق 

 2995 يناير   7 بتاليخ  إمضاءه  على 

بمعيز  محدد  بلي د  باع  بالعربئش 

ج ب   93(46 بلوطن ة  بطاقته  لقم 

بوبسطة  بملركز  م دونة  بلال  سكناه 

برولو  سالم  لليامة  وك ل  اص 

1)56  ل ب  بطاقة تعريفه بلوطن ة 

تعريفه  بطاقة  لولو  ومصطفى 

لولو  وحد د  ب  ل   56(2 بلوطن ة 

ل    55717 بلوطن ة  تعريفه  بطاقة 

ب وسكناهم جد عا بدوبل بلهربكية 

بلعوبمرة بلقصر بلكبي9 جد ع بألصل 

مرآب  عن  عبالة  هو  بلذي  بلتجالي 

يقع بالعوبمرة بملركز بجد ع عناصره 

بملامية وبملعنوية.

تسجل  بلتعرضات  فإن  واذلك 

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط  بكتابة 

 بالعربئش - مكتب بلسجل بلتجالي -

يوما بملوبل ة للنشرة   15 مب ل أجل 

بلثان ة.

بلنشرة بلثان ة
لئيس مصلحة كتابة بلضبط

21 مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة
مكتب بلسجل بلتجالي
ملف بلب ع 2917/41

ب ع أصل تجالي
 سعلن لئيس مصلحكة كتابة بلضبط

باملحكدة بالبتدبئ ة بتازة.
أنه بدقت�صى عقد عرفي مصحح 
 2996 يون و  فاتح  بتاليخ  بإلمضاء 
بتاليخ بلتسج ل  بإمبلة   ومسجل 

 OR3134 14 يون و 2996 تحت لقم
باع بلي د بجع نط محدامين بطاقته 
بزبوية  بلياكن   Z7(94( بلوطن ة 
موالي بلط ب لقم 11 تازة بلعل ا إلبنه 
بلي د بجع نط عبد بلعالي بطاقته 
بنفس  بلياكن   Z33(7(5 بلوطن ة 
بلتجالي  بألصل  بلبائع  أب ه  عنوبن 
بلكائن برقم 77 زنقة س دي بالفتوح 
تازة بلعل ا وبلذي كان مخصصا لب ع 
ألف  ألبعون  قدله  بثدن  بللحوم 
وبملسجل  ملهم)   49.999( ملهم 
.4249 بلتجالي تحت لقم  بالسجل 
أعاله  بملذكول  بلبائع  مبئني  فعلى 
قيم  بلى  بتعرضاتهم  يتقدموب  أن 
بلسجل بلتجالي باملحكدة بالبتدبئ ة 
تاليخ  من  يبتدئ  أجل  مب ل  بتازة 
بل وم  في  وينتهي  بألول  بالعالن  نشر 
بلخامس عشر من نشر بالعالن بلثاني.

بلنشرة بلثان ة
عن لئيس كتابة بلضبط

22 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بانزكان
شعبة بلسجل بلتجالي
ملف عدم : 176/2929

حياب عدم : 5419
إعالن عن تقديم أصل تجالي

 حصة في شركة
بدقت�صى تقرير مربقب بلحيابات 
قدم   2929 أغيطس   15 بملؤلخ 
بلحامل  بلقامل  عبد  مامي  بلي د 
 PA38266 لبطاقة بلتعريف بلوطن ة
 67 برقم  بلكائن  بلتجالي  بألصل 
بلثاني  بلحين  شالع  صابري  عدالة 
بيت ملول بنزكان كحصة في بلشركة 
 OPTIC OUARZAZATE بملدعوة 
محدومة  شركة   SARL AU
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بلوح د  بلشريك  ذبت  بمليؤول ة 

بنفس  بإلجتداعي  مقرها  وبلكائن 

وبملسجل  أعاله  إل ه  بملشال  بلعنوبن 

بالسجل بلتجالي تحت لقم 33968.

 1299999.99 بثدن إجدالي قدله 

ملهم حيب تقرير بلخبي9.

لئيس  بلي د  سعلين  عل ه  واناء 

ذي  لكل  بلضبط  كتابة  مصلحة 

بلب ع  على  بلتعرضات  أن  مصلحة 

هذه  ضبط  بكتابة  تومع  بملذكول 

15 يوما  بملحكدة مب ل أجل أقصاه 

للدامة  بلثان ة طبقا  للنشرة  بملوبل ة 

84 من مدونة بلتجالة.

بلنشرة بلثان ة

عن لئيس كتابة بلضبط

23 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة

ملف لقم : 29/2929

حياب لقم : )1612

بعالن عن ب ع أصل تجالي
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بدقت�صى 

بتاليخ  ومسجل   2929 أكتوار   29

 HIND باع بلي د   2929 أكتوار   23

بلحامل لبطاقة   EL BAYED SKALLI

 M322472 بلتعريف بلوطن ة لقم  

 MOHAMED MAHMAL بلى بلي د

بلوطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

بالصل  مجدوع   BK516614 لقم 

 N°274 BLOC 28 : بلتجالي بلكائن ب

.LOT BIR ANZARANE ELJADIDA

نشاط  ف ه  بملزبول 

.PHARMACIENNE

وبلك ف ة  بلشروط  وذلك حيب 

بملذكولة في بلعقد.

تقبل  تعرضات  فان  وعل ه 

بالبتدبئ ة  باملحكدة  بلضبط  بكتابة 

من  يوما   15 أجل  مب ل  بالجديدة 

تاليخ بلنشرة بلثان ة.

بلنشرة بلثان ة

67 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي 

سليمان
إشهال ب ع أصل تجالي

كتابة  مصلحة  لئيس  سشهد 

بلضبط باملحكدة بالبتدبئ ة بي دي 

سل دان.

محرل  توث قي  عقد  بدقت�صى 

بوشرى  بألستاذة  بملوثقة  طرف  من 

لهري، باع بلي د أحدد بلزبز بن عبد 

بلوك  بليالم  بحي  بلياكن  بلقامل، 

32 س دي سل دان، وطنيته 23 لقم 

للي د هشام   ،GN/71196 لقم   
بلشالوي بن محدد، بلياكن بي دي 
مومن بلنخ ل عدالة 19 لقم 6 بلدبل 
 ،M/285(25 بلب ضاء، وطنيته لقم 
بليالم  بحي  بلكائن  بلتجالي  بألصل 
بلوك 23 تجزئة 8)5 لقم 32 س دي 
بلتحل لي  بالسجل  وبملق د  سل دان، 
باملحكدة بالبتدبئ ة س دي سل دان 
تحت لقم 5144 وبلذي هو عبالة عن 
مجزلة ومشوبة بثدن قدله 399.999 

ملهم.
بلبائعين  مبئني  فعلى  وعل ه 
لألصل بلتجالي بملذكول أن يتقدموب 
بتعرضاتهم إلى قيم بلسجل بلتجالي 
 15 بذي بملحكدة مب ل أجل أقصاه 
يوما من تاليخ صدول بإلعالن بلثاني 
طبقا للفصل 84 من مدونة بلتجالة.

بإلعالن بألول
عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

إمضاء : هشام بلع دش

5 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية
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جريدة مشهوم بدطابقتها للنظائر بملوزعة
لئيس مصلحة بلطبع وبإلنتاج

بطلع عل ه من أجل إثبات صحة إمضاء بلي د ................................
ن ابة عن مدير بملطبعة بلرسد ة

بلرااط في ............................................................................

ثمن النسخة بمقر املطبعة الرسمية : 10 دراهم

ثمن النسخة لدى املودعين املعتمدين : 12 درهما

تطب ق بلفقرة بألولى من بملامة بلثان ة من بلقربل بملشت9ك لألمين بلعام للحكومة ووزير بالقتصام وبملال ة 

لقــــــــم 2477.18 بلصـــــــــامل في 22 من محرم 1449 )2 أكتوار 2918)


