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 SOCIETE TECHNOLOGIQUE DES ÉNERGIES, FROID INDUSTRIEL ET

 ..................................................................CLIMATISATION - STEFIC88859

88859شركة ARCADES NEGOCES ش.م.م................................................................ 

 .......................................................SOCIETE AOUTIL KARIMA SARL A AU88868

 ...........................................................................STE DOULICIOUS SARL AU88868

 ............................................... STE  DOMAINE TAZGZOUT SARL     88868شركة

 ................................................................STE »DALAS SERVICES« SARL AU88868

 ..................................................SOCIETE CAMPING PARADIS SARL A AU88868

 .................................................................. SOCIETE BRA HUILE SARL A AU88868

 .................................................................. 88868شركة BIO.HYDRO.FERTI  ش.م.م

 .................................................................................... STE EARTHAGRI SARL88868

 .............................................................................. HAIJOUB SERVICES BOIS88868

 ............................................................................. EXTRA PLAINE AGRICOLE88868

 ........................................................................................ EVA CASH SARL AU8886(

 ............................................................................. SOCIETE JASLIM SARL AU8886(

 .....................................................................................SOCIETE MODERNET8886(

 ............STE LINA PROTECTION INTERVENTION SERVICE  S.A.R.L AU8886(

 .............................................................................STE LARMOUSS SARL A.U8886(

 ..............................................................STE NOJOUM PRIM SARL      و8886شركة

 .......................................................................MY POISSONNERIE SARL AU8886و

 ..........................................................  Société  PRESTIGE CUIR AUTO  Sarl8886و

 .......................................................................................... OFFICINE PORZI   8886و

 ......................................................STE O&M TRAVAUX DIVERS SARL A.U8886و
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 ..................................................................................NOVOTRON SARL AU 8886و

 ............................................................................STE TILLITRADE  SARL A.U8886 

 ................................................................STE  TAHILUX TRANS  SARL à AU8886 

 ..........................................................................................   ZANE SARL 8886شركة 

 8886شركة اوكاسويفت  ش.م.م.................................................................................. 

 .........................................................................NHW SUN AND SURF SARL8886 

88865شــركة سكادنليك ش.م.م..................................................................................... 

 .............................................. SOCIETE TRANS CENTRE SUD  S.A.R.L A.U88865

 .................................................................................................STE LUBRIMAR88865

 .......................................................................................... STE 33 PARE BRISE88865

 ................................................................. IMSOUANE SOUL LODGE 88865شركة

 ........................................................................STE  AYLA ARGANE SARL AU88865

 .................................................................... STE » ALMOU ABOURI « SARL88866

CHEMS’Y  MARKET  2 SARL88866  ش.د.م.م......................................................... 

 .............................................................................. CAMELEON CORP  88866شركة

 .............................................................................  STE »HATAELEC  « S.A.R.L88866

 ......................................................................................... GESTIMMB1 SARL 88866

 .................................    SOCIETE PRESSING KASBAT TAHER  SARL 88866شركة

 ........................................................... SWELL SEARCH TOURS SARL 88866شركة

 ............................................................................... TRANS ARAKSI SARL AU88866

 ........................................................................................ STE AMAB BUREAU88866

 ............................................................................. STE ABOU RASHED CARS88867

 ............................................................................................... BC INOX88867 ش.م.م 

BC INOX TRAV  88867 ش.م.م................................................................................... 

BAICH TRANSPORT ET LOGISTIQUE88867 شركة  ش.م.م................................. 

 ..................................... ESPACE INDUSTRIE PLAST DU SUD SARL 88867شركة

 ...................................................................................Société EL IDRISSI PUB88867

 ................................................................................... STE IRRI CHAMS SARL88868

 .......................................................................Sté. LES EXPERTS AUTOSARL88868

 .......STE NOUVELLE CONSTRUCTION VERAGA IMMOBILIERE SARL88868

 ......................................................................STE SIZAX INDUSTRIE S.A.R.L88868

88868شركة ريفرعست  ش.م.م..................................................................................... 

 ...................................................................... -PRO BUN’S -SARL A.U  88868شركة

 ...............................................    PNEUMATIQUE HOUARA FRERES 88868شــركة

 ................................................. SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU88869

88869شركة TAYAFA TRANS  ش.م.م......................................................................... 

 ................................................  STE TRANSPORT AIT OMAR SARL  88869شركة

88869شركة TRANS TIM  ش.م.م................................................................................ 

 ....................................................................AREMO TRAVAUX « SARL AU «88869

 ...................................................................Société ALPHALAB 72 SARL AU88869

 ....................................................................... STE GLOR TECH SARL   88878شركة

88878شركة فري لكسبريس ش.م.م.............................................................................. 

 ......................................................................................................  MAX(COM88878

88878شركة – فييزل لميكرلسيون كرعب –ش.م.م....................................................... 

 ................................................................................. STE BASICTRICAL 88878شركة

 ...........................................................STE GENEROSITE TRANS  SARL AU 88878

 ..................................................................ETABLISSEMENT EL HARDOUFI88878

 ................................................................................................ LGZIRA  IMMO88878

 .................................................................. SOCIETE  INTERVEGETAL  SARL88878

88878شركة كيترلدنف  ................................................................................................. 

 ......................................................................................................L.M. ISKANE88878

 ........................................................................................S.I.POUR L’HABITAT88878

 ....................................................SOCIETE » TIMAR SOUSS «  S.A.R.L A-U88878

 .........................................................PAUSE SERVICE AUTOMOBILE SARL88878

 ...............................  STE ALLIANCE TRANSPORT & LOGISTIQUE  SARL88878

 ......................................... SOCIETE »TOLDOT AIT MELLOUL« SARL/AU88878

 .......................................................................................BASH CONSULTING8887(

 ..............................BUSINESS KNOWLEDE MANAGEMENT – MAROC8887(

 ......................................................................... MARCOS STORE BUSINESS8887(

)8887 لنسبيرلسيون باي برلد ....................................................................................... 

 .................................................................................................CORAD conseil8887و

 ............................................................................................RMA PACKAGING8887و

 .............................................................................................CAFE VIGOROSO8887و

 ................................................................................................... ASMO IMMO8887و

 .......................................................................................................YOU IMMO8887 

 ................................................................................................................SCH 3F8887 

 .................................................................................MORROCO FRESH F&P8887 

 ...............................................................RITA SOCIETE INTERNATIONALE8887 
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 ............................................................................SOCIETE  GOLDEN FOLAR88875

 ...............................................................................................FRENCH’ IMMO88875

 ...................................................................... SOCIETE  OAJ INVESTMENTS88875

 ..................................................GENERAL ENERGIE ET CONSTRUCTION88876

 ........................................................................................................AVA DECO  88876

 ...........................................................................................STE ARIHA PNEUS88876

 ....................................................................MICHEL ROUSSEAU SERVICES88876

88876)  إم ماركت   ....................................................................................................... 

 .......................................................................................................... TOP 200088877

 ..............................................................................................SEIDOR MAROC88877

 ............................................................................................AGDEZ CLOTHES88877

 ....................................................................................BOLD DISTRIBUTION88877

 ....................................................................................................OGLO FOOD88877

 .......................................................ANTI RATS STOP VERMINE DISTRIBA88877

 .....................................................................................AGRI LOUDAYA 88878شركة

 ............................................................... GARBAGE MARITIME COMPANY88878

 ............................................................................ HAMYS IMPORT EXPORT88878

 .............................................................................................................SERBAM88878

 ...................................................................................................IBROGRADEN88878

 ..................................................................................................... STE DAFREX88879

 ......................................................................................COLOMBINE INVEST88879

 ................................................................................................ FLORIDA PARK88879

 ..............................................................................................DINICE NEGOCE88879

 ...........................................................................................................ABS TECH88879

 .................................................................................................AQUA-ESTRAN88879

 ..............................................................................STE OUADNOUN TRANS88888

 .......................................................................................................... INOXDAK88888

 ....................................................................................STE LARAH HOLDING88888

 .............................................................................. STE SOUMALEK MAROC88888

 ....................................................................................................CDG CAPITAL88888

88888كوايبري سيرفيس................................................................................................. 

 .......................................................................................ABIDI AGRO INVEST88888

 .......................................................................................AUDENERGIE ELECT88888

 .................................................................................................. BRIAACH SUD8888(

 ...................................................................................CAMPING SAHA LUXE8888(

 ..................................................................................................... DAKONDAK8888(

 ..............................................................................ECOLE AL BARAKA PRIVE8888و

 ...............................................................................................ELEC ICHMA DA8888و

 ...............................................................................................................YOMEC8888و

 ....................................................................................MANAOUR SECURITE8888 

 ..............................................................................TRANS COMMERCE DAK8888 

 .............................................................................................A la volette privé  8888 

 .......................................................................................NIAMA MATERIAUX8888 

 ......................................................................DOMICILIATION MONDIALE88885

 .........................................................................  STE JYM  ATLAS  BUSINESS 88885

 ..................................................................................................... STE EXPEDIA88885

 .............................................................................................................ZID DAK88885

 ...........................................................................................TODO PESCADOS88885

 .....................................................................................................AZUL MEDIA88886

 ...............................................................................................SUDMA ESPOIR88886

 ................................................................................................ALT CH INVEST 88886

 ...................................................................................................2S CASCADES88886

 .................................................................STE EL HADYNE D’ALUMINIUM88887

 .........................................................................................................ALTRI SUD88887

 .....................................................................................................BANCO SUD88887

 ........................................................................................BOUGHAZOMETAL88888

 .................................................................................................. ITRITRAV SUD88888

 ...............................................................................................STE STADE T.R.A88888

 ...................................................................................................D3 PANNEAU88888

 ..................................................................................................ARIFI AHOURI88889

 ........................................................................KAMAL OMAR TRANSPORT88889

 .................................................................BEST FISH TRADING COMPANY88889

88889يورتك سويس...................................................................................................... 

 .......................................................................... ENTREPRISE BOUIFFROUR88898

ELECTRICITE JEAN JAURES88898 ش م م................................................................ 

 .................................................................BEST FISH TRADING COMPANY88898

 ........................................................................................STE NUFOSTE SARL88898

 ..........................................................................................STE LOCS SARL AU88898
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 ................................................................................................ JANNAT CLEAN88898

 ....................................................................................SABOUR TRANSPORT88898

 ..............................................................................................TWINS GARDEN88898

 ..........................................................................SANDWICH LA RESIDENCE88898

 ..............................................................................................PRESSING CLICK88898

 .............................................................................. TRANS NOUR YAACOUB8889(

 .................................................................................................MLA TRAVAUX8889(

 ............................................................................................DIKAM TRAVAUX8889(

 ....................................................................................STE REPO EURO SARL8889و

 .......................................................................................................... CITRAVIM8889و

 ...............................................................OULAD MOULAK MED NEGOCE8889و

 .............................................................................................excellent menage8889و

 ...................................................................MEHDI POUR L›AGRICULTURE8889 

 ...............................................................................................LILIA BATIMENT8889 

 ...................................................................................................AVATAR TECH8889 

 .............................................................................................TRUSTED WALLS88895

 ............................................................................................... INNOVA SANTE88895

 .................................................................................................. STRADYCONF88895

 ........................................................................................AL GHARSSA FOOD88895

 ................................................................................. JARMOUNI CARREAUX88896

MAGHREB MOTORSPORT88896 ش م م............................................................... 

LANDAIS II88896 ش م م............................................................................................. 

 ..................................................................................TRANS MONEY WALID88896

 .................................................................................................... SAMAGREEN88897

 ...............................................................................................KENITRA SANTE88897

 ............................................................................................................CALPACK88897

 .......................................LES ECOLES SALWA D›ENSEIGNEMENT PRIVE88898

 ......................................... LES ECOLE SALWA D›ENSEIGNEMENT PRIVE88898

 .......................................LES ECOLES SALWA D›ENSEIGNEMENT PRIVE88898

 ............................................................................................................CALPACK88898

 .............................................................................................BA IMMOBILIERE88898

 ..........................CONSULTING MANAGEMENT STRATEGY PARTNERS88898

 .............................................................................................................RAK J.S.P88899

 ....................................................................................................MOMO INFO88899

 ......................................................................... FLOWER CAMP DU GHARB88899

 .................................................................................................................CIMEX88899

 .............................................................AYA GOLD & SILVER MAROC - S.A88888

 ...................................................................................HOOKAH MOROCCO88888

 ..................................................................................UNLOCKWORLDWIDE88888

 ...............................................................................................LARES GESTION88888

 ....................................................................................................... RIAD PERLE88888

88888رينت أسامة ميذ كار............................................................................................. 

 ...........................................................................................................APPYGEN88888

 .............................................................................................................MK PRO8888(

 .................................................................................CARROSSERIE KASSOU8888(

)8888كوفب.................................................................................................................... 

 ..............................................................................................................NEED IT8888(

 .............................................................ATLAS BOUTAKA TRANS SARL AU8888و

 ..................................................................................................MAROC HILLS8888و

 ........................................................................... RADIOLOGIE ZERKTOUNI8888و

 ............................................................................................. ECOLAB MAROC8888و

 ....................................................................................KAMOUNI CHRONO 8888 

 ................................................................SAVEURS DU DETROIT, SARL-AU8888 

 ........................................................................................................Ô CANADA8888 

 ....................................................................TRANS OUED NAKHLA sarl au8888 

 .........................................................................................................SADEKSAF88885

 .................................................................................................ZOOM INVEST88885

 ............................................................................................. »EXTRA FINDEC«88885

 ............................................................................................. »EXTRA FINDEC«88885

 ..............................................................................................AZERACH-CASH88885

 .......................................................................................................COIN LAALJ88886

 ..............................................................................................MGHE TRAVAUX88886

 ..................................................................STE TADLA IKHWANS SARL AU 88886

88886كورير أيفيست...................................................................................................... 

 ...........................................................................................TAGHNIT PROMO88887

 ........................................................................................................ LOS BERRY88887

 ..................................................................................................AJR ANIMAUX88887

 ..................................................................................................YOJAM TRANS88888
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 ................................................................................ Institution khalil jabrane88888

 ...................................................................STE TADLA IKHWANS SARL AU88888

 .................................................................................................. ..................C P P88888

 .................. »AL AMAL SECURITE ET SERVICES« 88888 لألمل سيكرتي إ سرفيس

88889عذلس الن ل........................................................................................................ 

 ....................................................................................STE ELFAKIR METAUX88889

 .....................................................................................................SANTEDERM88889

 ............................................................................................................SECUZER88889

 ......................................................................ETABLISSEMENT PRIVE OKSA88888

 ....................................................................................................STE OFFAREX88888

 .......................................................................LES BEKHTOS COUSINS CAR88888

88888أنسسوف أغري.................................................................................................... 

 ........................................................................................... YULCOM MAROC88888

 ................................................................................................. MIRAMAR TEX8888(

 ...................................................................QANAWAT MUSIC MOROCCO8888(

 .................................................................................................SAISS MARKET8888(

 ....................................................................................................STE MH BEST8888(

 ............................................................................... RESORT GARDEN CABO8888و

 .............................................NOUVELLE CONSERVERIE DE BOUJDOUR8888و

..................................................................................................................  KRIM8888و

 .................................................................................................. STE FUNGIMA8888و

 .......................................................................................... SANAA HOLIDAYS8888 

 ................................................................................................STE SERIGRATIF8888 

 ......................................................................................................K(N WOOD8888 

 .................................................................................................................STD2488885

 ..........................STE AMA ETUDE CONSEIL INGENIERIE ET EXPERTISE88885

 ...........................................................................................................AFRILOFT88885

..................................................................................................................  FAZIB88886

88886مارس هوايذلي تورز............................................................................................. 

 ...............................................................................................SAADANI PREFA88886

88886لعيل ليفست......................................................................................................... 

 ............................................................................... RESORT GARDEN CABO88887

 .................................................................................................Yourcorp SARL 88887

 ........................................................................................KIONA L›ORIENTAL88887

 ..................................................................................................... FLORA SOFT88887

 .................................................................................................KECH PRO BTP88888

 .......................................................................BEAUTY CARE CONSULTING88888

 ....................................EUPROPE PRO EQUIPEMENT 88888أعرعب برعإنكيبمون

 ....................................................................................HDI CONSTRUCTION88889

 ..................................................................BLOCOTELHA MAROC * SARL*88889

 ......................................................................................................CASA SUPER888(8

MARINSSUR888(8  »مرينسر  .................................................................................... 

 .........................................................................................................MODALIFE888(8

 .......................................................................................STE DSAIDI SARL AU888(8

 .................................................................................................. EXCLUSIF CAR888(8

8)888ال ميم دعسوغ....................................................................................................... 

 ............................................................................................................TESLABO888(8

 .......................................................................................BOOM TOWN CAFE888(8

 ..........................................................GROUPE IMMOBILIER LES FLECHES888((

 .........................................................................................................JAZIRI CAR888((

 .................................................................................................BDL CONSEILS888((

 .............................................................CASABLANCA CAPITAL ADVISORS888((

 .............................................................CASABLANCA CAPITAL ADVISORS888(و

 ...............................................................................................MAROC TONER888(و

 ...................................................................................................BAYA MINING888(و

 .........................................STE MORE STRUC TRAVAUX ET TRANS SARL888(و

 ............................................................................................. SOFI PRODUCTS888( 

 ...........................................................................................NATURAL COFFEE888( 

 ......................................................................................................CASA SUPER888( 

 ...............................................................................DISTURB PRODUCTION888( 

..................................................................................................................  BFCR888(5

 ........................................................................................OB RESTAURATION888(5

.................................................................................................................. 5)888دع علزع 

 ........................................................................................... SIYARA TETOUAN888(6

 ...........................................................................................................ST SILVER888(6

 .......................................................................................... AJB AUTOS PIECES888(6

 .............................................................................CHRAYEH OPTIQUE SARL888(6

 ........................................................................................................KRANTECH888(7



صفحة صفحة

عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) الجريدة الرسمية9974  

 ......................................................................................................CASA SUPER888(7

 ............................................................................................SKY DATTES SARL888(7

 ............................................................................................................OKAUTO888(8

 ................................................... Ste LE SOLFÈGE SMART SERVICES SARL888(8

 ...................................................................DOMAINES FAILAKAOUI SARL888(8

 ..............................................................................................ATELIER MAZOZ888(8

 ....................................................................................................CDG CAPITAL888(9

 .............................................................................................................. EA BEST888(9

 ............................................................................................................IAC TECH8888و

 ....................................................................................................supremetours8888و

 ......................................................................................................EVENTCORP8888و

8و888شركة  كويفذرسيون ترفيه ................................................................................. 

8و888باسيون فرعت جويس......................................................................................... 

 .............................................. ENTREPRISE FIRST TRAVAUX SUD »EFTS« 8888و

 .................................................................................TOUCH MED TRAVAUX888و(

 .......................................................................STE HOMES CAPITAL INVEST888و(

 ................................................................................................ INTERMEDIALE888و(

 ................................................................................LA PERLE DE LA MARIEE888و(

 .............................................................................CENTRE BASSAOUI PRIVE888وو

 ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE PRIVE EL

 .........................................................................................KHOLOUDE888وو

 ............................................................................BOULEMANE TRANSFERT888وو

 و888يصرلاذنن هواذننغ.............................................................................................. 

 ......................................................................TOUIL ALUMINIUM SARL AU888و 

 ...........................................................................................................FIRST BAT888و 

 و888ستيل يو برعدري طيكسطيل............................................................................... 

 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

 ...................................................................................................»RDCI«8885و

 ...................................................................................................TARUSSIMINE8885و

 .................................................................................................GOST PROMO8885و

 .........................................................................................................PROFILTEX8886و

 ....................................................................................... »Sté » HALA BAQQA8886و

 ................................................................................................FIRST BAT-MAR8886و

 .....................................................................................................ELIT ESTATES8887و

 ...........................................................................LARYASS CONSTRUCTION8887و

 .................................................................................TOUCH MED TRAVAUX8887و

 ..........................................................................................DBS CONSULTING8887و

 ..................................................................................META ADVANCED PUB8888و

 .........................................................................................................VERYFRAIS8888و

 .......................................................................................LPS CONTRACTORS8888و

 .................................................................MARAM ESTRECHO GIBRALTAR8889و

 ...............................................................................................SJC ASSISTANCE8889و

 ............................................................................................................. INTARES888 8

 .........................................................................PLANETE INVESTISSEMENT888 8

 ...................................................................................................... FIDELESOFT888 8

 ........................................................................................DIGI-LINE SERVICES888 8

 ...................................................................................................HAJEL UNION888 8

 ............................................................. STE AGRICULTURE KHORTA SARL888 8

8 888مذرسة توليم لاسياقة لاهيثم.............................................................................. 

) 888لكسلون لايف...................................................................................................... 

 .............................................................................................................. D8و.CO888 (

) 888إمرلمرك................................................................................................................ 

) 888إمرلمرك................................................................................................................ 

 ............................................................................................FEZ ARTS PALACE888 (

 ........................................................................................MAISON CONFORT888 و

 ..............................................................................................................KISMAS888 و

 .....................................................................................................TOUS MATIC888 و

 ...............................................................................................................NEGOZ888 و

 ..............................................................................................GENINE MAROC888  

 ................................................ASSISTANCE MEDICAL SANS FRONTIERE888  

 .............................................................................................................YUZDAY888  

5 888آي إم كاربرع.......................................................................................................... 

5 888آي إم كاربرع.......................................................................................................... 

5 888آي إم كاربرع.......................................................................................................... 

 .........................................................................................................VIV TRANS888 5

 ...................................................................................................... ..............ITSO888 5

 ...........................................................................................SBE CONSULTING888 6

 .............................................................................................................. D8و.CO888 6
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 .............................................................................................................. D8و.CO888 6

 .....................................................................................................MARESPRIM888 6

 ........................................................................................................... J & D CAR888 7

 ................................................................................................... RYAD AYYLAL888 7

 ...........................................................MULTI FOOD GROUP SOLUTIONS888 7

 .....................................................................................................GOLDIMMO888 7

 .............................................................................................................. IMMOB888 8

 .......................................................................................................S.K DIGITAL888 8

 ........................... SOCIETE FIVE SERVICES CLEAN Par abréviation SFSC888 8

 .........................................................................................NAJDER BATIMENT888 8

 ................................................................NATBERRY MAROC - SARL (A.U(888 8

 ............................................................................N.A PROFESSIONAL CARS888 9

 ...................................................................................................STE IRRI MIRA888 9

 ...................................................................................................STE IRRI MIRA888 9

 ..................................................................................................FAT SURF TRIP888 9

 ....................................................................................... ISKAMED CAR SARL88858

 .......................................................................................................EASYDOOR88858

88858ت ل ) ب ترليصبور............................................................................................... 

 ......................................................................................MAISON BOUKHARI88858

 .............................................................................................................JISETINO88858

 ......................................................................................................... I.S ORIENT88858

 ....................................................................................................FOUR WALLS88858

 ..............................................................................YOUSSR ALIMENTATION8885(

 ...............................................................................................TAZOLT CARGO8885(

 .......................................................................................................LOCATRALL8885(

)8885لتولي دع كوتير للخلخال......................................................................................... 

 ..................................................................................LA PERLE DE CHAOUIA8885و

 STE NOUVELLE DE DISTRIBUTION AVICOLE DE DETROIT SARL par

 ......................................................abréviation » SONAVIDET SARL8885و

 ................................................................STE TADLA IKHAWANS SARL AU8885و

 ..........................................................................................CLINIQUE RIVIERA8885و

 ............................................................................CHARCUTERIE EUROMAR8885و

 ..........................................................................................CLINIQUE RIVIERA8885و

 ..........................................................................................CLINIQUE RIVIERA8885 

 .................................................................................................LUXURY BUILD8885 

 ...................................................................................... IMMOBILNORD.MA8885 

 8885لتولي دع كوتير للخاخال......................................................................................... 

 ............................................................................................ PREMIUM NOUR8885 

 .......................................................................................LOGILYASS SARL AU88855

 ....................................................................................................MLA TRESOR88855

 ............................................................................................(A INGENEERING88856

 ...........................................................................................................PA-ATLAS88856

 ...................................................................AL YASAMEEN GLOW AND GO88856

 ....................................................................................................D.F.TEX SARL88857

 .................................................................................................... TANTALI CAR88857

 ............................................................................ABRAJ ARFOUD 88857لبرلج لرفود

 ........................................................................................ JA4D CONSULTING88858

 ....................................................................................................TARRAFPORT88858

 ...........................................................................SOCIETE UFUK TOURISME88858

 ........................................................................BENOUDA PRESTIGE EVENT88858

 ....................................................................................................SKIN STUDIO88859

 ......................................................................................................DIR MEDIAS88859

 .......................................................................................................STAA LIGHT88859

 ...................................................................................................MANSVISION88868

 ............................................................................................................. J24 MED88868

 ............................... SOCIETE BELGO MAROCAINE DE MANAGEMENT88868

 ..............................................................STE AGENCE MOHAMED ABDOU88868

 ..................................................................................................MODE FRUITS88868

 ...............................................................................................LAARIF FAMILLY88868

 ...................................................................................................MEDIPROTEK88868

 .......................................................................SOCIETE INDUS IMMO SARL8886(

 ..................................................................................... AL IZDIHAR PRESSIN8886(

 ......................................................SOCIETE AHJAR EL WAEL ALCHARQIA8886(

 ..........................................................................................TI-IT CONSULTING8886و

 ...................................................................................................... و8886جويتي.............

و8886عمار  لاشاعية...................................................................................................... 

 ..........................................................................................................ZIZEVENT8886و

 .........................................................................STE HUILERIE OUED NAAM8886و
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 ....................................................................................................MARS PIECES8886 

 8886م هى عمطوم خليج شيك.................................................................................... 

 ..............................................................SBS ENVIRONMENT & FACILITIES8886 

88865ميرليذل بار.............................................................................................................. 

 .............................................................................STE BOMAMINE SARL AU88865

 ....................................................................................VENUS ASSURANCES 88865

 ................................................................................................ DRONE GLOBE88865

 ..............................................................................................BUON SERVIZIO88866

 ..........................................................................................................DIGIHOST88866

 .........................................................................................IB EVENTS AGENCY88866

 .....................................................................................................SECUREWISE88866

 .........................................................................BIG JOMANA IMMOBILIERE88867

 ........................................................................................ RADI WORLD SARL88867

 ....................................................................................FAGAB BELDIA IMMO88867

 ................................................................AMHAOUREN IMPORT-EXPORT88868

 ....................................................................STE FAICAL AMAZIR TRAVAUX88868

 ............................................................................................STE STAVAN SARL88868

 ...................................................................PRECIOUS CONSULTING SARL88868

 ...............................................CREATION CHOUETTE TOUIS ET ANBORI88869

 ..................................................................................................STE NWE ELEC88869

 ...............................................................STE BENABOU TRAVAUX DIVERS88869

 ..................................................................CAFE GLACIER LA LUNE DOREE88878
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 SOCIETE ‘’ TAMARIS POUR COMMERCE ET INVESTISSEMENT
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 .................................................................................................ECOLINK SARL8888و

 ................................................................................MISTER PERGOLA SARL8888و

 .............................................................................MPBA ALUMINIUM SARL8888و

 ......................................................................................................EMSYS SARL8888و
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 ..................................................................................................AMIZA TWINS8886و

 ................................................................................ OURAZI TECHNOLOGY8886و

 ....................................................................................HALLEY MARRAKECH8886و

 .........................................................AGENCE DE PRESSE SEPTIEME JOUR8886و

 ...................................................................................................BIJANE EVENT8886و

 .......................................................................................................URBALINKS8887و

 ............................................................HYDROELECTRIQUE MECANICIEN8887و

 ..........................................................................................................SBTIMMO8887و
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 ...............................................................................................MOSAIC TRANS8888و

 ...................................................................................................DYNAJIS SARL8888و
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 .....................................................................AUTO ECOLE KHADIJA BAHRI8889و
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 .............................................LUBRICATION ENGINEERS DISTRIBUTION8888و

 ....................................................................................................MODA PUNT8888و

 ............................................................................................. A PREMEIRE VUE8888و

 ................................................................................ SAHARA TOP CAR SARL8888و

 .................................................................................RIAD BOUNAGA sarl au8888و

 ............................................................................................MM ALUMINIUM8888و

 ..............................................................................KILLERMAN SOLUTIONS888و(
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 .......................................................................................................... A85-TRAV888و 
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 ...................................................................................................NICE PERFECT8885و

 ..................................................PANORAMA INVESTISSEMENT MAROC8885و

 ....................................................................................................................JORA8885و

 SOCIÉTE DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET IMMOBILIERE-»»

 ..............................................................................................SODEVIM8885و

 .........................................................SUMMER HOUSE ENTERTAINMENT8886و

 .............................................................................................. FES ASSISTANCE8886و

 ...........................................................................................................SEIT MRC8886و

86و88ع ذ تسيير حر ألصل تجاري................................................................................. 
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 ..........................................................................................................ADV TRAV8887و

 ..........................................................................................................ADV TRAV8887و

 ..........................................................................................................ADV TRAV8887و
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

نلتزم لملولنون في ميذلن لإلشهار لا ايوني إثبات هويتهم علاسلطات لملسنذ  إايهم.
عال تتحمل لإلدلر  أنة مسؤعاية فيما نتولق بمضمون لإلعاليات.

 I.  -  إعالنات قانونية

CLINIQUE TOULAL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

مكناس، توالل، بنانة رياض توالل 8 
i-78 رقم

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( أبريل   85 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية :
زياد  رأسمال لاشركة بمبلغ قذره 
 888.888 88).88 درهم اينت ل من 
عداك  درهم   888.(88 إلى  درهم 
افائذ   جذنذ   حصة   88( بإنشاء 
56 حصة علاسيذ  لاسيذ أنوب لاتبر 

أنوب مسيكين 56 حصة.
حصة   86 عشر  ستة  تفويت 
سلمان  لاسيذ  طرف  من  مملوكة 
درهم   888 ب يمة  لا اسمي  لاب الي 
اكل منها في رأسمال لاشركة السيذ 

خااذ مساعذ.
لألسا�ضي  لا ايون  صياغة  إعاد  

الشركة.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 6 88.
1 P

 MAXWELL INGENEERING
& CONSULTING

SARL AU
توذنل

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
سبتمبر   (( بتاريخ  باارباط  لملسجل 
لاوحيذ اشركة  لاشريك  قرر   (8(8
 MAXWELL INGENEERING
دلت  شركة   & CONSULTING
لاشريك  عدلت  محذعد   مسؤعاية 
درهم   88.888  : رأسمااها  لاوحيذ 
ساحة لارباط،   : لالجتماعي   م رها 
أبو بكر لاصذنق، عمار  كوتوبية )8، 

ش ة رقم 85، أكذلل.

لمل تضيات لاتااية :
اشركة  لالجتماعي  لمل ر  تحويل 
 MAXWELL INGENEERING
لاونولن  من   & CONSULTING
بكر  أبو  ساحة  لارباط،  لا ذنم : 
ش ة   ،8( عمار  كوتوبية  لاصذنق، 
رقم 85، أكذلل إلى لاونولن للجذنذ : 
شارع  لملرلبطين،  إقامة  لا نيطر ، 
لا ري،  عمحمذ  للخامس  محمذ 

مكتب رقم ).
اشركة  لاتجاري  نشاط  تمذنذ 

بإضافة لألنشطة لاتااية :
شرلء عبيع زجاج لابصري.

عبيع جميع لملولد علملوذلت  شرلء 
لابصرية.

لملنتجات  أع  لألدعية  عبيع  شرلء 
لاطبية.

مالئمة لانظام لألسا�ضي اتوذنالت 
لملذكور .

سلطة لإلنذلع علإلشهار.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية باارباط تحت رقم )66 )8 

بتاريخ 86 ماي ))8).
2 P

LEAD & SOURCE IN
 S.A.R.L AU 

شركة دلت مسؤعاية محذعد  
الشريك لاوحيذ

رأسمـااــهــا : 88.888 درهـــم
مـ ــرهـا لالجتماعي : ت اطع شارع ) 
مارس عشارع لا ذس عمار  K رقم 5

لاذلر لابيضاء
RC N° 439143

تصفية نهائية الشركة

لاوحيذ  لاشريك  قــرلر  بـمــوجــب 

 ERRERO FABIEN, لاسيذ 

رقم  لاسفر  لجولز  للحامل   ERIC

 ،(8(( ماي   9 بتاريخ   85DI8((58

بكتابة  منــه  نسخــة  عضوت  علاذي 

لاضـبـط بــااـمحكمـــة لاتـجـــاريـــة بــااــذلر 

تـحـــت   (8(( ماي   86 نــــوم  لابيضاء 
رقــم 86768، ف ذ قرر :

لعتماد حسابات لاتصفية.

لانهائي  لإلغالق  على  لاتأكيذ 

ماي   9 من  لبتذلء  لاشركة  اتصفية 

.(8((
بــمــثــــابــــــة م ـتـطـــف عبـيــــــــان

CEP CAC & EXPERTISE

3 P

BEDRAOUI TRANSFERT
تأسيس شركة

بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ في تمار  

تأسيس  تم   11/05/2022 بتاريخ 

محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة 

بشريك علحذ.

 STE BEDRAOUI  : لاتسمية 

TRANSFERT

لالشغال   : لالجتماعي  لاهذف 

لاوامة.

لاومليات  جميع  عامة  عبصفة 

لاتي اها لرتباط مباشر لع غير مباشر 

بأحذ لالهذلف لملذكور  لعاله علاتي 

من شانها لملساهمة في ليماء لاشركة.

لمل ر لالجتماعي : 8588 حي لملغرب 

لاوربي تمار .

لملذ  لالجتماعية : 99 سنة لبتذلء 

من لاتأسيس لانهائي لي تاريخ عضع 

لاسجل لاتجاري.

ننانر  فاتح  من   : لملااية  لاسنة 

ديسمبر من كل سنة ما عذل  8و  للى 

تاريخ  من  تبتذئ  لاتي  لألعلى  لاسنة 

لاتسجيل في لاسجل لاتجاري.

درهم   888.888  : لارأسمال 

فئة  من  حصة   8888 للى  م سمة 

888 درهم الحصة لاولحذ .

لاشركة  تسير   : لاشركة  تسير 

مصطفى   بذرعي  لاسيذ  طرف  من 

ملذ   عدالك  الشركة  مسيرل  بصفته 

غير محذعد .

كما ت رر بااتوهذ باإلمضاء لاسيذ 

بذرعي مصطفى.

لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 

اذى  لاضبط  بكتابة  لا ايوني 

لملحكمة لالبتذلئية بتمار  تحت رقم 

89و6و8 بتاريخ 18/05/2022.
بمثابة بيان م تطف

4 P

CAFE ANDRO
توذنل

بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

88 أكتوبر 8)8) لملسجل ب )8 ننانر 

لالستثنائي  للجمع  ع ذ  تم   (8((

شركة دلت   CAFE ANDRO اشركة

لملسؤعاية لملحذعد .

شارع  6و   : لالجتماعي  م رها 

لا ا�ضي بن لحمذ لاسواد ، مكناس، 

لاشركاء  بين  لملصادقة  تمت  حيث 

عتغيير ما نلي :
من  لاشركة  لارأسمال  رفع 

 (.888.888 إلى  درهم    88.888

درهم.
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الشركة  لالجتماعي  لمل ر  تحويل 

لحمذ  بن  لا ا�ضي  شارع  6و  من 

لاسواد ، مكناس إلى تجزئة 36/35، 

سيذي سليمان  لملنط ة لاصناعية، 

مول اكفان، مكناس.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاضبط باملحكمة لاتجارية بمكناس 

علملسجل في   (8(( مارس   (8 بتاريخ 

لاسجل لاتجاري تحت لارقم 89)و).
بمثابة بيان م تطف

5 P

CAFE ANDRO
توذنل

بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

نوم  لملسجل   (8(8 نوييو  8و 

للجمع  ع ذ  تم   (8(8 نوايو   87

 CAFE ANDRO اشركة  لالستثنائي 

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد .

شارع  6و   : لالجتماعي  م رها 

لا ا�ضي بن لحمذ لاسواد ، مكناس، 

لاشركاء  بين  لملصادقة  تمت  حيث 

عتغيير ما نلي :

88) حصة من لاسيذ محمذ  بيع 
زهير افائذ  لاسيذ  حيا  بوعبيذ.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاضبط باملحكمة لاتجارية بمكناس 

8)8) علملسجل  88 أغسطس  بتاريخ 

لارقم  تحت  لاتجاري  لاسجل  في 

89)و).
بمثابة بيان م تطف

6 P

CAFE ANDRO
توذنل

بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

نوم لملسجل   (889 ديسمبر   ( 

للجمع  ع ذ  تم   (889 ديسمبر   (6

 CAFE ANDRO اشركة  لالستثنائي 

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد .

شارع  6و   : لالجتماعي  م رها 

لا ا�ضي بن لحمذ لاسواد ، مكناس، 

لاشركاء  بين  لملصادقة  تمت  حيث 

عتغيير ما نلي :

88) حصة من لاسيذ  حيا   بيع 

بوعبيذ افائذ  لاسيذ محمذ زهير.

بيع 888 حصة من لاسيذ  جميلة 

لبو طااب افائذ  لاسيذ محمذ زهير.

لاسيذ   للجذنذ   لملسير   تويين 

جميلة لبو طااب.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاضبط باملحكمة لاتجارية بمكناس 

في  علملسجل   (8(8 فبرلنر  و  بتاريخ 

لاسجل لاتجاري تحت لارقم 89)و).
بمثابة بيان م تطف

7 P

CAFE ANDRO
توذنل

بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

نوم لملسجل   (889 نوييو   85 

للجمع  ع ذ  تم   (889 نوييو   ( 

 CAFE ANDRO اشركة  لالستثنائي 

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ.

شارع  6و   : لالجتماعي  م رها 

لا ا�ضي بن لحمذ لاسواد ، مكناس، 

لاشركاء  بين  لملصادقة  تمت  حيث 

عتغيير ما نلي :

لاسيذ   من  حصة   (888 بيع 

حيا  بوعبيذ افائذ  لاسيذ  جميلة 

لبو طااب.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاضبط باملحكمة لاتجارية بمكناس 

علملسجل في   (889 نوايو   85 بتاريخ 

لاسجل لاتجاري تحت لارقم 89)و).
بمثابة بيان م تطف

8 P

فضيلة بوز
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

تأسيس شركة  تم   (8(( مارس   (9

دلت مسؤعاية محذعد  دلت بشريك 

عحيذ دلت للخصائص لاتااية :

لاتسمية : فضيلة بوز.

لستغالل   : لاتجاري  لانشاط 

م هى، ممون للحفالت.

درهم   888.888  : لملال  رأس 
حصة لجتماعية   8888 م سمة إلى 
إلى  ممنوحة  درهم   888 فئة  من 

لاسيذ مغنين أمين.
لاتسيير : يوهذ لاتسيير إلى لاسيذ 
بتاريخ  باارباط  لملزدلد  أمين،  مغنين 
88 أكتوبر 8985، علا اطن باارباط، 
لافتح،  حي   ،8 ش ة   ،(75 عمار  
رقم  ب.ت.ع  لملنصور،  يو وب  حي 

.A7858و(
مذ  لاشركة : 99 سنة لبتذلء من 

تاريخ توقيع لانظام لألسا�ضي.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
سجل  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

تجاري رقم 88 868.
9 P

KEBAB GUYS
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
تأسيس شركة  تم   (8(( مارس   88
بشريك  محذعد   مسؤعاية  دلت 

عحيذ دلت للخصائص لاتااية :
.KEBAB GUYS : لاتسمية

لانشاط لاتجاري : مطوم لألكالت 
للخفيفة.

لاونولن : ) زي ة لاصنوبر لاطابق 
لارلبع، ش ة رقم )8، لاذلر لابيضاء.

درهم   888.888  : لملال  رأس 
حصة لجتماعية   8888 م سمة إلى 
إلى  ممنوحة  درهم   888 فئة  من 

لاسيذ لبن كيرلن عبذ لارحمان.
لاتسيير : يوهذ لاتسيير إلى لاسيذ 
لملزدلد  لارحمان،  عبذ  كيرلن  لبن 
86 أغسطس  بتاريخ  بااذلر لابيضاء، 
لابيضاء،  بااذلر  علا اطن  و899، 
رقم  ب.ت.ع  عبذع،  محمذ  زي ة  و 

.BE8 9587
مذ  لاشركة : 99 سنة لبتذلء من 

تاريخ توقيع لانظام لألسا�ضي.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بتمار   لالبتذلئية 
695و56،  سجل تجاري رقم   (8((

رقم لإلنذلع لا ايوني 7)6 )8.
10 P

MARA INFO
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
تأسيس شركة  تم   (8(( مارس   (9
دلت مسؤعاية محذعد  دلت بشريك 

عحيذ دلت للخصائص لاتااية :
.MARA INFO : لاتسمية

موذلت  بيع   : لاتجاري  لانشاط 
تحليل   - عاولزمها  لإلعالميات، 

لإلعالميات.
لاونولن :   شارع طابق لبن زياد، 

حي لملغرب لاوربي، ش ة و، تمار .
درهم   888.888  : لملال  رأس 
حصة لجتماعية   8888 م سمة إلى 
إلى  ممنوحة  درهم   888 فئة  من 

لاسيذ م بول حسن.
إلى  لاتسيير  يوهذ   : لاتسيير 
لملزدلد   فاطمة،  كنذي  لاسيذ  
أبريل   6 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر 
تجزئة  باا نيطر ،  علا اطن  و897، 
.BJ163390 كورسيكا، ب.ت.ع رقم

مذ  لاشركة : 99 سنة لبتذلء من 
تاريخ توقيع لانظام لألسا�ضي.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   86 بتاريخ  بتمار   لالبتذلئية 

))8) سجل تجاري رقم 89)6و8.
11 P

AFROTELMA
تأسيس

بو ذ عرفي بتاريخ 88 أبريل ))8) 
عضع لانظام لألسا�ضي الشركة دلت 
لاشريك  دع  لملحذعد   لملسؤعاية 

لاوحيذ مميزلتها كااتالي :
.AFROTELMA : لالسم لاتجاري

درهم   888.888  : لارأسمال 
8888 حصة كل علحذ   م سمة إلى 

888 درهم منحت الشريك لاوحيذ :
للحامل  عزيز  للحيان  لاسيذ 
 BH((567و رقم  لاوطنية  البطاقة 

ب 8888 حصة.
لاسنة لالجتماعية : من فاتح ننانر 

إلى 8و ديسمبر من كل سنة.
ش ة  8و  عمار    : لمل ر لالجتماعي 
8 شارع موالي أحمذ لاوكيلي حسان 

لارباط.
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في  يصائح   : لالجتماعي  لملوضوع 

لإلدلر  علاتسيير علاذعم.

لملذ  : 99 سنة لبتذلء من ت ييذها 

في لاسجل لاتجاري.

عزيز  للحيان  لاسيذ   : لاتسيير 

رقم  لاوطنية  البطاقة  للحامل 

567و))BH ملذ  غير محذعد .

باملحكمة  لاشركة  تسجيل  تم 

ماي   86 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 58)868.

12 P

MAZA INVEST شركة
SARL AU

قيذ لاشركة في لاسجل لاتجاري في 

تمار 

للجمع  لجتماع  بم ت�ضى محضر 

بتاريخ لملنو ذ  لاوادنة  غير   لاوام 

  ماي ))8) في لارباط ت رر ما نلي :

عبوذ ي ل لمل ر لالجتماعي الشركة 

 8(8 لملحل رقم   : إلى لاونولن لاتالي 

تجزئة  )HA قطاع 5 تمار .

 MAZA INVEST تسجيل شركة 

SARL AU في لاسجل لاتجاري اتمار  

تحت رقم 7وو6و8.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية تحت رقم و 88 في 89 ماي 

.(8((

13 P

STONE SOLUTION
SARL AU

ستون صواوسيون

 شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

بشريك عحيذ

لاسجل لاتجاري 7)و6و8

تأسيس
في مؤرخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

تم  قذ  بتمار ،   (8(( فبرلنر   (8

لملسؤعاية  دلت  شركة  تأسيس 

دلت  عحيذ  بشريك  لملحذعد  

للخصائص لاتااية :

 STONE SOLUTION : لاتسمية 

SARL AU ستون صواوسيون.

دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة 

لملسؤعاية لملحذعد  بشريك عحيذ.

لاهذف لالجتماعي :

م اعل في إدلر  لاومليات لاتجارية.

لستيرلد عتصذنر.
درهم   888.888  : لملال  رأس 

م سم إلى 8888 حصة من فئة 888 

درهم الحصة لاولحذ  كما نلي :

 8888  : ميشيل  ميلي�ضي  لاسيذ 

حصة لجتماعية.

لملجموع : 8888 حصة لجتماعية.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي.

ننانر  فاتح  من   : لملااية  لاسنة 

ديسمبر من كل سنة ما عذل  8و  إلى 

تاريخ  من  تبتذئ  لألعلى  لاسنة 

لاتسجيل.

تجزئة  و8،   : لالجتماعي  لمل ر 

للحسيمة رقم و لاش ة   تمار .

: تسير لاشركة من طرف  لاتسيير 

غير  ملذ   ميشيل  ميلي�ضي  لاسيذ 

محذد .

لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 

تحت  لاتجارية  باملحكمة  لا ايوني 
9و88 علمل يذ  بااسجل للجاري  رقم 

بتمار  برقم 7)و6و8.

14 P

FOGAVAS
SARL AU

بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ باارباط 

شركة  تأسيس  تم   15/03/2022

دلت مسؤعاية محذعد  شريك عحيذ 

اها للخصائص لاتااية :

حامل  بنوال  محسن   : لاشريك 

رقم  لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة 

مغربي للجنسية لاساكن   775( (A
حي   ( ب   56( 8)رقم  بلوك  ب 

لإليبوات لارباط. 

FOGAVAS : لاتسمية لالجتماعية

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

مسؤعاية محذعد  شريك عحيذ.

في  لاغرض من لاشركة   : لاهذف 

لملغرب : 

أعمال للحذنذ توريذ عتركيب.

أعمال لاطرق علاصرف لاصحي.

أعمال حفر لأليفاق.

تصليح عتهيئة لألرصفة علاطرقات.

لاتواقذ من لاباطن.

لاومليات  جميع  عامة  عبصفة 

لاصناعية،  لاتجارية،  لملااية، 

بصفة  لملرتبطة  علاو ارية  لملن واة 

باانشاط  مباشر   غير  أع  مباشر  

شأنها  من  علاتي  أعاله  إايه  لملشار 

نشاط  تنمية  ع  تذعيم  تسهيل، 

لملساهمات  جميع  أنضا  ع  لاشركة، 

لملباشر  أع غير لملباشر  أنا كايت في 

مؤسسات دلت هذف مماثل أع دلت 

لاصلة ، من لملحتمل أن توزز تنميتها 

عنشاطها لالجتماعي.

شارع   85  : لالجتماعي  لمل ر 

لالبطال، شارع   أكذلل لارباط.

مذ  لاشركة : 99 سنة لبتذءل من 

تاريخ تسجيلها في لاسجل لاتجاري.

حذد   : لالجتماعي  لارأسمال 

درهم   888.888 رأسمال لاشركة في 

فئة  من  حصة   8888 على  م سم 

888 درهم الحصة موزعة كااتالي :

لاسيذ محسن بنوال 8888 حصة.

لاتسيير : عين لاسيذ محسن بنوال 

حامل ابطاقة لاتوريف لاوطنية رقم 

) )A 775 كمسير الشركة.

لاسنة لالجتماعية : تبتذئ لاسنة 

كل  من  ننانر  فاتح  من  لالجتماعية 

8و ديسمبر من يفس  سنة عتنتهي في 

لاسنة.

بنسبة  لالحتفاظ  بوذ   : لألرباح 

لاباقي  نمنح  لا ايوني  االحتياط   %5

اصاحب لاشركة. 

لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 

لا ايوني علاتسجيل بااسجل لاتجاري 

تحت باارباط  لاتجارية   باملحكمة 

رقم 859987 بتاريخ 05/05/2022.

15 P

لئتمايية أسفار كونساي
ش ة رقم   جنان لانهضة 8 لارباط

لاهاتف : 97.68.)7.7و85
لاهاتف لان ال : 7و.و . 7.)866

 EVERGREEN
ENVIRONMENT

SARL
تأسيس  شركة دلت مسؤعاية 

محذعد 
تم تأسيس  بم ت�ضى ع ذ عرفي، 

دلت مسؤعاية محذعد .
 EVERGREEN  : لال ب لالجتماعي 

ENVIRONMENT SARL
لاشركاء :

لاسيذ  سويذ  بن ياجي ب.ع.ط 
IB885579 ب 588 سهم.

ب.ع.ط  اكويتع  رجاء  لاسيذ  
88) وGN8 ب 58) سهم.

ب.ع.ط  شتاعي  كريم  لاسيذ 
وD75(89 ب 58) سهم.

لملسير  : لاسيذ  سويذ  بن ياجي.
رأس لملال : 888.888 درهم.

لانشاط :
لاتجار  في لانباتات.

لالستشارلت لإلدلرية.
لالستيرلد علاتصذنر.

لاش ة  8و،  عمار  رقم   : لاونولن 
لاوكيلي  لحمذ  موالي  زي ة   ،8 رقم 

حسان، لارباط.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (8(( 88 ماي  لاتجارية باارباط نوم 
تحت رقم 757 )8، لاسجل لاتجاري 

رقم 89و868.
البيان

16 P

لئتمايية أسفار كونساي
ش ة رقم   جنان لانهضة 8 لارباط

لاهاتف : 97.68.)7.7و85
لاهاتف لان ال : 7و.و . 7.)866

FAST SERVICES IT
SARL AU

تأسيس  شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت شريك عحيذ

تم تأسيس  بم ت�ضى ع ذ عرفي، 
بشريك  محذعد   مسؤعاية  دلت 

عحيذ.
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 FAST  : لالجتماعي  لال ب 
SERVICES IT SARL AU

لاشركاء :
ب.ع.ط  سالمت  سويذ  لاسيذ 

7 77وPA ب 88  سهم.
لملسير : لاسيذ سويذ سالمت.

رأس لملال : 8.888  درهم.
لانشاط :

لاتركيبات لاكهربائية.
تركيب لاكابالت عتشغيل خذمات 

لالتصاالت.
لاش ة  8و،  عمار  رقم   : لاونولن 
لاوكيلي  لحمذ  موالي  زي ة   ،8 رقم 

حسان، لارباط.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (8(( 88 ماي  لاتجارية باارباط نوم 
تحت رقم 768 )8، لاسجل لاتجاري 

رقم 8)و868.
البيان

17 P

BAK MANAGER COMPTABLE
لاطابق لألر�ضي سكتور و رقم )87 لعالد مطاع 

تمار 

 STE RISK شركة
CONSULTING

SARL
شركة دلت مسؤعاية محذعد 

م رها لالجتماعي : رقم ) أبو بكر 
لاصذنق ش ة رقم 6 أكذلل لارباط

لاسجل لاتجاري : و98و)8
لارباط

 STE RISK شركة  شركاء  قرر 
دلت  شركة   CONSULTING SARL

مسؤعاية محذعد .
) أبو بكر  : رقم  م رها لالجتماعي 
أكذلل لارباط   6 لاصذنق ش ة رقم 
 : لاتجاري  لاسجل  في  علملسجلة 

و98و)8 لارباط، ما نلي :
حل لاشركة.

شركة دلت مسؤعاية محذعد .
حسن  رعياتي  لاسيذ  تويين 

كمصفي الشركة.
بكر  أبو   ( رقم   : لاتصفية  م ر 

لاصذنق ش ة رقم 6 أكذلل لارباط.

في  لا ايوني  لإلنذلع  تم  عقذ 

لملحكمة لاتجارية باارباط تحت رقم 

886و)8 بتاريخ 88 مارس ))8).

18 P

CLASS LOGISTICS شركة
ش.د.م.م

لارفع من رأسمال لاشركة
على إثر ع ذ خاص مؤرخ بتاريخ 

شركاء  لجتمع   ،(8(( مارس   88

شركة   CLASS LOGISTICS شركة 

بم ر هذه  دلت مسؤعاية محذعد ، 

لألخير  عقررعل لملصادقة على ما نلي :
رفع رأسمال لاشركة من 888.888 

أي  درهم،   8.588.888 إلى  درهم 

بزياد  قذرها 88.888 .8 درهم.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  أيجز 

لاتجارية باارباط، في 87 ماي ))8)، 

تحت رقم 9)5و.
من أجل لملستخرج علإليجاز

19 P

 STATION RAZANE شركة

SERVICES
ش.د.م.م

تفويت حصص
تغيير لاشكل لا ايوني الشركة

تغيير موضوع لاشركة
مؤرخ  خاص  ع ذ  إثر  على 

لجتمع   ،(8(( مارس   85 بتاريخ 

 STATION RAZANE شركة  شركاء 

مسؤعاية  دلت  شركة   SERVICES

عقررعل  لألخير   هذه  بم ر  محذعد ، 

لملصادقة على ما نلي :

تفويت 8888و حصة من حصص 

السيذ   بلحسن  لاوالي  عبذ  لاسيذ 

صارل لبنذكالي.

الشركة  لا ايوني  لاشكل  تغيير 

من شركة دلت مسؤعاية محذعد ، 

محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة  ل 

بشريك عحيذ.

تغيير موضوع لاشركة علالحتفاظ 

اتوزيع  كمحطة  باستغالاها  ف ط 

لملولد لابترعاية.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  أيجز 

لالبتذلئية بتمار ، في 88 ماي ))8)، 

تحت رقم 5)88.
من أجل لملستخرج علإليجاز

20 P

PALACIO ASADOR
SARL AU

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

بشريك علحذ

En Liquidation
الشركة  لاوحيذ  لملسير  قرلر  إثر 

دلت  شركة   PALACIO ASADOR

علحذ،  بشريك  لملحذعد   لملسؤعاية 

رأسمااها 88.888 درهم.

رماية،  إقامة   : لالجتماعي  م رها 

سال للجذنذ ،   ،87 محل  عمار  ج، 

سال.

تمت  لملصفي  ت رير  قرلء   عبوذ 

لاتصفية  حسابات  على  لملصادقة 

دمة لملصفي علانطق بإقفال  عإخالء 

عمليات لاتصفية.

بكتابة  تم  لا ايوني  لإلنذلع 

بسال  لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 

رقم  تحت   ،(8(( ماي   87 بتاريخ 

8888و.
من أجل لملستخرج علإليجاز

21 P

 STE D’INGENIERIE POUR

 DES TRAVAUX AGRICOLES

ET INDUSTRIELES
SARL AU

توذنل شركة
بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ بااذلر 

 (8(( ماي  و8  بتاريخ  لابيضاء 

متول ة  توذنالت  عن  لإلعالن  تم 

 STE D’INGENIERIE POUR بشركة

 DES TRAVAUX AGRICOLES ET

 INDUSTRIELES SARL AU - SITAI

م رها  درهم،   888.888 رأسمااها 

لالجتماعي : 75 شارع 88 ننانر لاطابق 

لألعل ش ة رقم 869 لاذلر لابيضاء :

حصة من   588 تم بيع   : لألسهم 
رعسفي  ناسين  لاسيذ  حصص 
رقم  لاوطنية  البطاقة  للحامل 
عادل  لاسيذ  افائذ    JT68984
بنزننب للحامل البطاقة لاوطنية رقم 

.BK857586
تحيين لانظام لألسا�ضي.

ال زلات لاشركة مسير    : لاتسيير 
رعسفي  ناسين  لاسيذ  طرف  من 
رقم  لاوطنية  البطاقة  للحامل 

JT68984 ملذ  غير محذد .
باملحكمة  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
بتاريخ لابيضاء  بااذلر   لاتجارية 
و58 )8  تحت رقم   ،(8(( ماي   88

توذنل رقم و8788.
22 P

DRISSAL
تفويت حصص

لست ااة لملسير لاوحيذ
تويين مسير عحيذ جذنذ

لملصادقة على لا وليين لألساسية 
الشركة

حصص  تفويت  ع ذ  بم ت�ضى 
فوت لاسيذ   (8(( أبريل   88 بتاريخ 
لملهذي بلباشا للجوهري 8888 حصة 
من شركة DRISSAL افائذ  لاسيذ  

رجاء للجوهري.
بالجمع  لاوحيذ  لاشريك  صادق 
لاوام لالستثئنافي لملنو ذ في 88 أبريل 

))8) على ما نلي :
اشركة  للحصص  كافة  لمتالك 
DRISSAL من طرف لاشريك لاوحيذ 

لاسيذ  رجاء للجوهري.
لاسيذ  لاوحيذ  لملسير  لست ااة 

لملهذي بلباشا للجوهري.
للجذنذ  لاوحيذ  لملسير  تويين 
غير  ملذ   للجوهري  رجاء  لاسيذ  

محذعد .
لملصادقة على لا وليين لألساسية 

للجذنذ .
تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 
بتاريخ لابيضاء  بااذلر   لاتجارية 
88 ماي ))8) تحت رقم 788و)8.

23 P



9989 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 

MT IMMOBILIER
SARL AU

 Société à responsabilité limitée
à associé unique

6)، شارع مرس سلطان ش ة و 
لاطابق 8

بموجب ع ذ عرفي مؤرخ بتاريخ 
لاشركة  تم إنشاء   ،(8(( مارس   (8
دلت مسؤعاية محذعد  دلت شريك 

عحيذ، عخصائصها كما نلي :
  MT IMMOBILIER  : لاتسمية 

SARL AU
لاهذف : تاجر.

شارع مرس   ،(6  : لارئي�ضي  لمل ر 
سلطان ش ة و لاطابق 8.

لملذ  : 99 سنة.
رأسمال  تحذنذ  تم   : لملال  رأس 
إلى  م سم  درهم   888.888 بمبلغ 
درهم   888 ب يمة  حصة   8888
السيذ   تم تخصيصها  اكل حصة، 

خطيب عزيز  (8888 حصة).
تبذأ في فاتح ننانر   : لاسنة لملااية 
عتنتهي في 8و ديسمبر من يفس لاوام.

لملسير  : لاسيذ  خطيب عزيز .
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
رقم  تحت  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

.5 8888
24 P

MOROLEC TRANS
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   (8(( أبريل   (7
دلت مسؤعاية محذعد  بشريك علحذ 

خصائصها كااتالي :
 MOROLEC  : لاشركة  تسمية 
مسؤعاية  دلت  شركة   TRANS

محذعد  بشريك علحذ.
لاغرض لارئي�ضي :

الحساب  لابضائع  ي ل  خذمات 
على  لاغير  لحساب  أع  للخاص 

لملستوى لاوطني أع لاذعلي.
خذمات تجميع لابضائع.

مركبات  اتوفير  لالنجار  خذمات 
بسائ ين المسافرين  لابري   لاشحن 

 أع بذعن سائ ين.

علاتصذنر  لالستيرلد  عمليات 

المنتجات على لختالف أيولعها.

في جميع  أشكااها  بجميع  لإلدلر  

مباشر  عالقة  اها  لاتي   لاشركات 

 أع غير مباشر  بهذف لاشركة.

6)، شارع مرس   : لمل ر لالجتماعي 

لاسلطان لاذلر لابيضاء.

تاريخ  من  تبذأ  سنة   99  : لملذ  

تسجيلها بااسجل لاتجاري.
رأسمال  حذد   : لاشركة  رأسمال 

درهم م سمة   888.888 لاشركة في 

درهم   888 ب يمة  حصة   8888 إلى 

الحصة لاولحذ .

لاسيذ  لاشركة  يسير   : لاتسيير 

للحامل  لافجرلني،  للحسن  موالي 

.BK8877 8 البطاقة لاوطنية رقم
لاشركة مسجلة بااسجل لاتجاري 

باملحكمة  9 8و 5  رقم  تحت 

 86 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بااذلر لابيضاء.

25 P

ITALGRAPH
SA

AU CAPITAL DE : 3.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : CASABLANCA

 12,Rue Mohamed Abdou 2ème

étage

لاسجل لاتجاري رقم : 95)78

لاوام  للجمع  قرلر  بموجب 

مارس   (8 بتاريخ  لملؤرخ  لالستثنائي 

))8) قرر لاشركاء ما نلي :
لان ذي  لملال  رأس  في  زياد  

إلى  ايصل  درهم   (.888.888 بمبلغ 
لاذنون  بتحويل  درهم  888.888.و 

لاتي نحملها كل من لاشركاء.

لانظام  من   6 لملاد   توذنل 

لألسا�ضي الشركة عف ا اذاك.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

رقم  تحت  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

75)و)8 في 5 ماي ))8).

26 P

LAHLOU MENAGE
SARL

AU CAPITAL DE : 200.000 DHS
لمل ر لالجتماعي : 78 شارع حومان 

لافتولكي، لاذلر لابيضاء
لاسجل لاتجاري : 7)685

لاوام  للجمع  قرلر  بموجب 
 ،899( لالستثنائي بتاريخ فاتح نوايو 

ت رر ما نلي :
بم ذلر  لملال  رأس  في  زياد  
88.888و درهم ايرتفع من 88.888) 
درهم عن طريق   588.888 درهم إلى 

إنشاء 888و حصة جذنذ.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ  لابيضاء  بااذلر   لاتجارية 
و أغسطس )899 تحت رقم 8)8888.
27 P

LAHLOU MENAGE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رأسمااها : 88.888) درهم
م رها لالجتماعي : 78 شارع حومان 

لافتولكي، لاذلر لابيضاء
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ بااذلر 
 8998 فبرلنر   (( بتاريخ  لابيضاء 
لملسؤعاية  دلت  شركة  تأسيس  تم 

لملحذعد  دلت للخصائص لآلتية :
LAHLOU MENAGE : لاتسمية

عتسويق  لستيرلد   : لاهذف 
عماكينات  علألجهز   لملنزاية  لألدعلت 
للخياطة ععامة لاومليات لاتجارية، 
عغير  لاو ارية  لملااية،  لاصناعية، 
لاو ارية لملختلفة بصفة مباشر  أع 
إايها  لملشار  باألنشطة  مباشر   غير 

أعاله.
لمل ر لالجتماعي : 78 شارع حومان 

لافتولكي، لاذلر لابيضاء.
لملذ  : 99 سنة لبتذلء من تأسيس 

لاشركة.
درهم   (88.888  : لارأسمال 
م سم إلى 888) حصة من فئة 888 

درهم م سمة على لاشكل لاتالي :

 LAHLOU Mohammed لاسيذ 
8968 حصة ؛

 IBN KHAYAT Zougari  لاسيذ
Malika 8  حصة ؛

لملجموع 888) حصة.
من  تبتذئ   : لالجتماعية  لاسنة 
كل  من  ديسمبر  8و  إلى  ننانر  فاتح 

سنة.
 LAHLOU لاسيذ  تويين 
ملذ   الشركة  كمسير   Mohammed

غير محذعد .
علاتسجيل  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بااسجل لاتجاري باملحكمة لاتجارية 
 8998 أبريل   8 نوم  لابيضاء  بااذلر 

تحت رقم 888888 ع7)685.
بيان مختصر

28 P

LAHLOU MENAGE
SARL

AU CAPITAL DE 1.000.000 DHS
لمل ر لالجتماعي : 78 شارع حومان 

لافتولكي، لاذلر لابيضاء
لاسجل لاتجاري : 7)685

ي ل لمل ر لارئي�ضي
بموجب لا رلر لاصادر بتاريخ   -  8

85 ديسمبر 8998، ت رر ما نلي :
ي ل لمل ر لارئي�ضي :

78، شارع حومان لافتولكي ؛
إلى 87 شارع لبو حيان لاغرياتي.

لانظام  من  لملاد     توذنل 
لألسا�ضي.

تحذنث لانظام لألسا�ضي الشركة.
) - تم لإلنذلع لا ايوني باملحكمة 
بتاريخ  لابيضاء  بااذلر   لاتجارية 

5) ننانر 8999.
29 P

 MS CATERING
تحويل لمل ر لالجتماعي

قرر لاشريك لاوحيذ اشركة   -  8
لالجتماعي  م رها   MS CATERING
صبادنح  زي ة   8 لابيضاء،  بااذلر 
رأسمااها  بوركون  لاسفلي،  لاطابق 

88.888 درهم ما نلي :
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تحويل لمل ر لالجتماعي من 8 زي ة 

بوركون  لاسفلي،  لاطابق  صبادنح، 

 (9 زي ة  ع7و  5و  إلى لاذلر لابيضاء 

حي   (MESTONA) ميستوية  تجزئة 

للحسني.

اذى  لاـ ـايـويـي  لإلنـذلع  تـم   -  (

في  لملـحـكـمة لاتجارية بااذلر لابيضاء 

6 ماي ))8) تحت رقم  7)وو)8.

30 P

Homezy

بتاريخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   (8(( أبريل   88

بشريك  لملحذعد   لملسؤعاية  دلت 

عحيذ علاتي تحمل للخصائص لاتااية :  

.Homezy : لاتسمية

    .SARL AU : لاصفة لا ايويية 

لاهذف لالجتماعي:

لملولومات  خذمة  م اعل   -  8

لاتجارية ؛

) - توفير للخذمة عبر لإليتريت ؛

لاتجميل  منتجات  لستيرلد   - و 

علملستحضرلت لاصيذاليية.

رأسمال لاشركـة : 888.888 درهم  

فئة  من  حصة   8888 إلى  م سمة 

درهم الحصة لاولحذ  موزعة   888

بين لاشركاء على لاشكل لاتالي :

لاسيذ   زينب ملين 8888 حصة.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ عضع 

لاسجل لاتجاري.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.

58 ش ة  :  عمار   لمل ر لإلجتماعي 

لو شارع علد سبو لكذلل لارباط. 

لملسير  : لاسيذ   زينب ملين. 

لاتجاري   بااسجل  لات ييذ  رقم 

59و868.

31 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

 Rue ben lwidan, Appt n°7, Agdal, ,(و

Rabat

Tél : 05 37 77 13 05

86 )6 و5 و8 85 

TERROIR DU MAROC
  S.A.R.L

رفع رأسمال لاشركة    
للجموية  مذلعالت  لثر  على 
بتاريخ لملنو ذ   لالستثنائية   لاوامة 
7) أبريل ))8)، قرر مساهمول شركة
TERROIR DU MAROC    ش.د.م.م  

ما نلي :
:  بزياد    8 - رفع رأسمال لاشركة 
75.988و  درهم على  88.888  درهم 
درهم  85.988و  في لملجموع  ايصبح 
حصة جذنذ   7.598و  عداك بخلق 

ب يمة 88 درلهم اكل علحذ . 
أما توزيع رأسمال لاشركة نكون 

على لاشكل لاتالي : 
لاسيذ  لحسين لاغفاري 958.)89  

درهم ؛
  96. 75 عالعي  اطيفة  لاسيذ  

درهم ؛
  96. 75 لاغفاري  لدم  لاسيذ 

درهم.
رأسمال  تخفيض  تم  كذاك 
لاشركة عن طريق لمتصاص للخسائر 
درهم    8.788 و  ب يمة  لملترلكمة 
إلى    درهم  85.988و  من  اينخفض 

88).5  درهم.
أما توزيع رأسمال لاشركة نكون 

على لاشكل لاتالي : 
  ((.688 لاسيذ لحسين لاغفاري 

درهم ؛
88و.88   عالعي  اطيفة  لاسيذ  

درهم ؛
88و.88   لاغفاري  لدم  لاسيذ 

درهم.
 ) - زياد  قيمة للحصة لالجتماعية : 
قرر للجمع لاوام زياد  قيمة للحصة 
لالجتماعية اتصبح من 88 درلهم إلى 

888 درهم اكل حصة.  

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية باارباط بتاريخ و) ماي ))8) 

تحت رقم 859 )8.
32 P

HK DIVPRO
 شركة دلت مسؤعاية محذعد  

من شريك علحذ
ش.د.م.م ش.ع

دلت لارأسمال : 888.888 درهم
م رها لالجتماعي : إقامة سميرميس 

عمار  88، ش ة 6 تجزئة سويذ 
حجي، سال

بوذ مذلعاة للجمع لاوام لالستثنائي 
ايوم  ) يوفمبر 8)8) قررت لاشريكة 

لاوحيذ  تصفية لاشركة.
عين للجمع لاوام كمأمور  التصفية 
لاسيذ  هاجر خليذ كمسير  الشركة 
مع تمتيوها بجميع لاصالحيات قصذ 
إنهاء عملية لاتصفية عتح يق لملولرد 

علألصول لملوجود .
إقامة  في  لاتصفية  م ر  حذد 
سميرميس، عمار  88 ش ة 6، تجزئة 

سويذ حجي، سال.
تـم لإلنـذلع لاـ ـايـويـي بكتابة لاضبط 
بـتـاريـخ  بسال  لالبـتـذلئـيـة   باملـحـكـمة 

87 ماي ))8) تحت رقم  و889و.
33 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

ALTIN DESIGNES
SARL AU

تأسيس شركة د.م.م ش.ع
تأسيس  تم  بم ت�ضى ع ذ عرفي 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

شريك علحذ ش.د.م.م ش.ع.
 ALTIN  : لالجتماعي  لال ب 

.DESIGNES SARL AU
لاشريك علملساهم :

ب.ع.ط  لاسيذ  أمل لالبرلهيمي، 
A( 8888 8888 سهم.

لملسير  لاوحيذ  : أمل لالبرلهيمي.
رأس لملال : 888.888 درهم.

لانشاط :
لاذنكور علاتصميم ؛

جميع لالولزم علألدعلت لملكتبية ؛
لالستيرلد علاتصذنر.

لملذ  : 99 سنة.
لاونولن : عمار  رقم  ) ش ة 86 
جنان لانهضة 8 فاديسا، حي لانهضة، 

لارباط.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 لاتجارية باارباط بتاريخ 89 ماي ))8) 
تحت رقم لاسجل لاتجاري 8 و868.

البيان

34 P

STE MIDISO
 SARL

شركة محذعد  لملسؤعاية
رأسمااها : 88.888 درهم

م رها لالجتماعي : عمار  8و ش ة 8 
زي ة موالي لحمذ اوكيلي، حسان، 

لارباط
لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 
 لالستثنائي اشركة بتاريخ 5 ماي ))8) 
بم رها عمار  8و ش ة 8 زي ة موالي 
لحمذ اوكيلي، حسان، لارباط، ت رر 

ما نلي :
لاتصفية  عملية  على  لملصادقة 

علإلعالن عن قفلها.
إبرلء مصفي لاشركة باهي سالعي 

مهذي لإلبرلء لاتام.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية باارباط بتاريخ 8) ماي ))8) 

تحت رقم 9و8 )8.
35 P

STE GHIATE NEWLOOK
SARL AU

تأسيس شركة
نوم  محرر  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لارباط  في  مسجل   (8(( فبرلنر   ((
بتاريخ   مارس ))8)  قذ تم تأسيس 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  لاشركة 

بشريك علحذ.
لاهذف لالجتماعي :

حالقة لاشور السيذلت علارجال ؛
لستيرلد عتصذنر ؛
خذمات متنوعة.
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 رأسمال لاشركة : 888.888 درهم 
الحصة  درهم   8888 إلى  م سم 

لاولحذ  من فئة 888 درهم.
لاسيذ ر�ضى لاغياتي 8888 حصة.
من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  
لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ عضع 

لاسجل لاتجاري.
زي ة  لاشفاعة،  حي   : لاونولن 

لاوفاق رقم )، سال.
لملسير : لاسيذ ر�ضى لاغياتي.

لملحكمة  في  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
8877و  رقم  تحت  بسال  لالبتذلئية 
لاسجل  رقم   (8(( ماي   87 بتاريخ 

لاتجاري 5959و.
36 P

ELECTRO TSM
SARL AU

RC : 123753 IF : 20786176
نوم  محرر  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
لارباط  في  مسجل   (8(( مارس   8

بتاريخ 88 مارس ))8).
لاسيذ لالدري�ضي كمال نفوت 588 
السيذ  لاشركة  رأسمال  من  حصة 

لعبيشيري لعشينا كلفين ؛
 588 نفوت  سليم  علعمر  لاسيذ 
السيذ  لاشركة  رأسمال  من  حصة 

لعبيشيري لعشينا كلفين.
كمال  لالدري�ضي  لاسيذ  لست ااة 

من لاتسيير.
كلفين  لعشينا  لعبيشيري  تويين 

مسير عحيذ ملذ  غير محذعد .
تم لإلنذلع في لملحكمة لالبتذلئية 
بتمار  تحت رقم 997 بتاريخ 86 ماي 

.(8((
رقم لاسجل لاتجاري و75و)8.

37 P

 مانجمنت كون سلتين
 أند اكونت

ش.م.م
شركة لاغمار  التومير

ش.م.م م.ع
رأسمال : 888.888 درهم

لاونولن : ) زي ة علد سوس، أكذلل، 
لارباط

تبوا الو ذ للخاص لملنو ذ بتاريخ 
))8) قرر لملساهم لاوحيذ  ماي   86
تأسيس  التومير  لاغماري  اشركة 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  تحمل 

للخصائص لاتااية :

لاتسمية : شركة لاغماري التومير 

ش.م.م م.ع.

لاترعيج   : لالجتماعي  لانشاط 

لاو اري.

سوس،  علد  زي ة   (  : لاونولن 

لارباط، أكذلل.

تم تويين لاسيذ نونس   : لاتسيير 

لاغماري مسير الشركة.

لارأسمال : 888.888 درهم.

سيتم لإلنذلع باملحكمة لاتجارية 

تحت   (8(( ماي   (8 باارباط بتاريخ 

رقم 87 868.
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 B.N.Y CONSULTING

شركة دلت مسؤعاية محذعد  

رأسمااها  88.888 درهم

لمل ر لالجتماعي: إقامة فيل هوت 

ت اطع شارع أبو بكر لاصذنق عزي ة 

جميل زهوي مكتب رقم و لا نيطر 

لاسجل لاتجاري 68888  

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

قذ   (8(( أبريل   (8 لملؤرخ في تاريخ 

تمت لملصادقة على ما نلي :

شفيق  نوسف  لاسيذ  تفويت 

رقم  لاوطنية  البطاقة  للحامل 

إقامة  في  علا اطن   D95886و

لاصفاء   عمار  88 رقم 88 لحصين 

88  حصة لجتماعية من أصل  سال 

888 حصة لجتماعية افائذ  لاسيذ  

للحاملة  لاضو  لازهرلء  فاطمة 

 G68 898 رقم  لاوطنية  البطاقة 

مكرر شارع أبو بكر   58 علا اطنة في 

لاصذنق ش ة ) لا نيطر .

الشركة،  لا ايوني  لاشكل  تغيير 

من شركة دلت مسؤعاية محذعد  إلى 

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاولحذ.

لاسادسة  لألعلى  لملاد   توذنل 

علاسابوة من لانظام لألسا�ضي.

بمصلحة  لا ايوني  لالنذلع  تم 
لملحكمة  اذى  لاتجاري  لاسجل 
بتاريخ  لا نيطر ،  بمذننة  لالبتذلئية 

87 ماي ))8) تحت رقم 98و98.
من أجل لإلنذلع علانشر

 لملسير

38P مكرر

 GLOBAL TRANSBAG

GROUP HADOUCH

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

بشريك علحذ

رأسمااها : 888.888 درهم

لاونولن : 8و زي ة مارتير عبذ لاسالم 

بن محمذ، مكتب رقم )، فاافلوري، 

إقامة رياض لازيتون، لا نيطر 

لاسجل لاتجاري : 87)65

مسجل  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

بتاريخ 5 ماي ))8) تم تأسيس شركة 

دلت للخصائص لاتااية :

دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة 

لملسؤعاية لملحذعد  بشريك علحذ.

 GLOBAL  : لاشركة  لسم 

.TRANSBAG GROUP HADOUCH

لاشريك : لاسيذ كريم لاوزعزي.

لانشاط لاتجاري : ي ل لاسلع.

لاونولن : 8و زي ة مارتير عبذ لاسالم 

بن محمذ، مكتب رقم )، فاافلوري، 

إقامة رياض لازيتون، لا نيطر .

لملذ  : 99 سنة لبتذلء من تسجيلها 

بااسجل لاتجاري.

تحذنذ  تم   : لاشركة  رأسمال 

درهم   888.888 بمبلغ  لارأسمال 

مرلد  ف ير  السيذ  بااكامل  مملوكة 

عم سمة إلى 8888 حصة ب يمة 888 

درهم الحصة.

تم تويين لاسيذ كريم   : لاتسيير 

لاوطنية  البطاقة  للحامل  لاوزعزي، 

حي  في  علا اطن   G 8679و رقم 

عريض و زي ة ))) رقم )، لاناضور 

مسير قايوني الشركة.

لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
لا ايوني باملحكمة لالبتذلئية باا نيطر  
رقم  تحت   (8(( ماي   86 بتاريخ 

لاسجل لاتجاري 57و98.
اإلنذلع علانشر لاتسيير
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شركة أغرو كونسبت
ش.م

رأسمال لالجتماعي : 8.888.888 درهم
 لمل ر لالجتماعي : و) شارع عبذه، 

حي لملطار، لارباط
رقم لاسجل لاتجاري : 69و7) 

باارباط
رقم لاتوريف لملوحذ الم اعاة : 

)و8888)8ووو8885 
لملنو ذ  لاوام  للجمع  بم ت�ضى 
نوم 88 مارس 8)8) بامل ر لالجتماعي 
ت رر  ش.م  كونسبت  أغرع   اشركة 

ما نلي :
لست ااة لاسيذ عزعز للجخجوخي 
ملجلس  عسكرتير  كمذنر  مهامه  من 
لاتنفيذي  لملذنر  علختيار  لإلدلر  
لاذي  زرلري  مهذي  لاسيذ  للجذنذ 

أصبح أنضا سكرتيرل ملجلس لإلدلر .
باملـحـكـمة  لاـ ـايـويـي  لإلنـذلع  تـم 
لاتجارية باارباط في نوم 86 مارس ))8) 

تحت رقم  6 8و)8.
الخالصة علملوجز

لملذنر لاوام

للحسن بن عبذ لارزلق
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 AVANT-GARDE
TECHNOLOGIES

SARL
 AU CAPITAL SOCIAL 

DE 10.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 15 AVENUE 
AL ABTAL N°4 AGDAL- RABAT

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
شركة  تأسست  قذ   (8(( ماي   6

علاتي تحمل للخصائص لاتااية :  
 AVANT-GARDE  : لاتسمية 

.TECHNOLOGIES SARL
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دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة   

مسؤعاية محذعد .    

لاهذف لالجتماعي :

عتصذنر  علستيرلد  عبيع  شرلء 

علألجهز   لاكمبيوتر  أجهز   جميع 

علاهاتفية  علإلاكترعيية  لاكهربائية 

لاهولء  عتكييف  باافيذنو  علملرلقبة 

علألجهز  لملنزاية عبرلمج لاكمبيوتر ؛

بيع مستلزمات لاكمبيوتر علاتشغيل 

لآللي المكاتب عموذلت أثاث لملكاتب ؛

تصميم  أع  درلسة  أع   صياية 

أع إيتاج أع تطوير أع تصنيع أع تجميع 

موذلت  أي  تركيب  أع  تركيب   أع 

أجهز   أع  أجهز   أع  مكويات  أع 

تركيبات  أع  أيظمة  أع  موذلت  أع 

ميكاييكية أع حاسوبية أع كهربائية، 

أع إاكترعييات أع لتصاالت أع أسالك 

مرلقبة  أع  الكمبيوتر،  مسب ة 

باافيذنو أع أمن لاشبكة علاليتريت ؛

عإصالح  عتركيب  عتوزيع  بيع 

لاوثائق  عإدلر   لارقمنة  ماسحات 

 لإلاكترعيية، جميع موذلت لافهرسة : 

قرلء   عأجهز   علاطابوات   RFID

تكييف  موذلت  جميع  لاباركود، 

لاهولء علألجهز  لملنزاية.

رأسمال لاشركـة : 888.888 درهم.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.

شارع   85   : لإلجتماعي  لمل ر 

لألبطال لاش ة رقم   أكذلل، لارباط. 

لاتسيير  مهمة  أييطت   : لاتسيير 

غير  افتر   عماش  حسن  لاسيذ  إلى 

محذعد . 

لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 

اذى  لاتجاري  بااسجل  لا ايوني 

لملحكمة لاتجارية باارباط.

رقم لاسجل لاتجاري : 57و868.
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YOFANZ
SARL

 AU CAPITAL SOCIAL 

DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 15 AVENUE AL

ABTAL APP N°4 AGDAL

  ICE : 002914672000053

لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 

تم   (8(( ماي  بتاريخ    لالستثنائي 

لالتفاق على ما نلي :

لاسيذ  طلب  على  لملولف ة  تمت 

أياس بوبوش ببيع 8وو حصة افائذ  

لاسيذ جمال بوزيذي بثمن 888 درهم 

السهم لاولحذ ؛

لاسيذ  طلب  على  لملولف ة  تمت 

نونس اهنيتي ببيع 8وو حصة افائذ  

لاسيذ جمال بوزيذي بثمن 888 درهم 

السهم لاولحذ.

بوذ لملناقشة علفق للجمع لاوام 

على بيع لألسهم.

الحصص  للجذنذ  لات سيم 

نصبح على لاشكل لاتالي :

لاسيذ جمال بوزيذي 8888 حصة 

إجمالي  لارقم  درهم   888 فئة  من 

8888 حصة من فئة 888 درهم.

أياس  لاسيذ  لست ااة  قبول  تم 

لاوطنية  البطاقة  للحامل  بوبوش، 
للجمع  طرف  من   AD((9888 رقم 

لاوام.

نونس  لاسيذ  لست ااة  قبول  تم 

اهنيتي، للحامل البطاقة لاوطنية رقم 

) و) )AD من طرف للجمع لاوام.

تصبح  لألسهم  بيع  عملية  يتيجة 

شركة   : الشركة  لا ايويية  لاصفة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت مسؤعل 

علحذ.

توذنل لافصل 8، 6، 7، 86 ع87 

من لا ايون لألسا�ضي الشركة.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية باارباط بتاريخ 87 ماي ))8) 

تحت رقم 788 )8.
رقم لاسجل لاتجاري و76 85.
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مركز تصفية الدم أكادير

 شركة محذعد  لملسؤعاية 

دلت شريك فريذ

رأسمااها : 588.888 درهم

لاكائن م رها لالجتماعي : 

 أكسطونسون X، لارقم 88 فيال 

أنت عالل، أكادنر

لاسجل لاتجاري بأكادنر رقم و65و

تفويت حصص لجتماعية
تويين مسير جذنذ

توذنالت لانظام لألسا�ضي
حصص  تفويت  ع ذ  بم ت�ضى 

 ،(8(8 فبرلنر  لجتماعية مؤرخ في   

قام كل لاسيذلن لابشير موييب عحذع 

لجتماعية  حصة   (588 ببيع  زمار 

تمثل 888% من رأسمال شركة مركز 

تصفية لاذم أكادنر (لاشركة) افائذ  

 Diaverum HoLding France

)DHF) عهي شركة مساهمة مبسطة، 

خاضوة ال ايون لافرن�ضي.

بم ت�ضى محضر قرلرلت لاشريك 

لافريذ لملتخذ  في يفس لايوم قررت 

: DHF شركة

8 - مواننة لست ااة لاسيذ لابشير 

منيب من مهامه كمسير الشركة.

مواننة لست ااة لاسيذ حذع   -  (

زمار من مهامه كمسير الشركة.

 Hervé لاسيذ  تويين   - و 

للجنسية،  فرن�ضي   Gourgouillon

ماي  897   88 في  بأيجير  مزدلد 

شارع   888 بباريس  لا اطن  بأيجير، 

عللحامل  فرنسا،   75886  ،Raspail

 85DH(7  8 رقم  لاسفر  لجولز 

كمسير الشركة افتر  غير محذد .

لألسا�ضي  لانظام  توذنل   -   

الشركة.

لإلنـذلع لاـ ـايـويـي تم بكتابة لاضبط 

بـتـاريـخ  بأكادنر  لاتجارية   باملـحـكـمة 

 8 أبريل ))8) تحت رقم  99889.
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BELLA SHOP
لاوادي  لاغير  لاوام  للجمع  قرر 
 (8(( أبريل   88 بتاريخ  لملنو ذ 
دلت  شركة   BELLA SHOP اشركة 
عحيذ  بشريك  لملحذعد   لملسؤعاية 
م رها  درهم،   888.888 رأسمااها 
68 شارع أعكيمذن محل  لالجتماعي : 
أكذلل،   88 رقم  لألر�ضي  لاطابق 

لارباط ما نلي :
- لاشرعع في لاتصفية لملسب ة   8

الشركة.
تويين لاسيذ  بشرى أحمري   -  (

كمصفية الشركة.
 68  : - تحذنذ م ر لاتصفية ب  و 
شارع أعكيمذن محل لاطابق لألر�ضي 

رقم 88، أكذلل، لارباط.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 لاتجارية باارباط بتاريخ 87 ماي ))8) 

تحت رقم  78 )8.
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FATOOLS
فاطول 

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  ش.م.م

بتاريخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
بتمار ، حيث تم عضع   (8(( ماي    
لاتأسي�ضي اشركة محذعد   لا ايون 

لملسؤعاية ش.م.م مميزلتها كااتالي :
شركة   : لاشكل لا ايوني الشركة 

محذعد  لملسؤعاية ش.م.م.
.FATOOLS لاتسمية : فاطول

لاهذف لالجتماعي :
باات سيط،  لاو اقير  عشرلء  بيع 

لالولزم لاكهربائية علاسباكة ؛
أعمال  م اعل  متنوعة،  أشغال 

لابناء.
عايلي،  حي   : لالجتماعي   لمل ر 

رقم 8)، تمار .
مذ  لاشركة : 99 سنة.

في  حذد   : لالجتماعي  لارأسمال 
إلى  م سمة  درهم   888.888 مبلغ 
درهم   888 فئة  من  حصة   8888
عحررت  لكتتبت  لاولحذ   الحصة 

كلها من طرف :
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لاسيذ محمذ بوحوش 588 حصة ؛
لاسيذ أسامة بوحوش 588 حصة.

لاسيذ محمذ بوحوش   : لاتسيير 
يوتبرلن  بوحوش  أسامة  علاسيذ 

مسيرلن الشركة ملذ  غير محذعد .
لاسنة لالجتماعي : تبتذئ من فاتح 

ننانر إلى 8و ديسمبر من كل سنة.
لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
باملحكمة  لاضبط  بكتابة  لا ايوني 
8و88  رقم  تحت  بتمار   لالبتذلئية 

بتاريخ 89 ماي ))8).
عن لانسخة علانص
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SABARI RESTO
 SARLAU

ش.م.م. ش.ع
تـــأســـيــــــس شــــركـــــة

مسجل  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم  باارباط،   (8(( ننانر   (8 بتاريخ 
إيجاز لا ايون لألسا�ضي اشركة دلت 
لاشريك  عدلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ مميزلتها كااتالي : 
 SABARI RESTO  : لاتسمية   -  8
                                                               .SARLAU

) - لألهذلف لالجتماعية : 
إدلر  لاكافتيرنا علملطاعم عصاحب 
لملطاعم علاكافتيرنا عخذمات لاتموين ؛

لاتموين لملتن ل ؛
لألحذلث  لالست باالت،  تنظيم 
عللحفالت  لا هو   علسترلحات 

علألعمال لملختلفة ؛
م هى  مشغل  تموين،  مشغل 

عمطوم ؛
للخفيفة،  الوجبات  مطوم 
شاي،  عغرفة  عمطوم،  عم هى، 
الوجبات  عمطوم  حلويات،  عمتجر 
علاوجبات  طوام،  عمتوهذ  للخفيفة 
لاسريوة علملطاعم - متخصص عطني 
للخلق،  لاطوام  عت ذنم  ععاامي، 

تشغيل عإدلر  لملطاعم ؛
عغرفة  لابيتزل،  عمطوم  لملطاعم، 
عمطوم  لملعجنات،  عمتجر  لاشاي، 
لاوجبات للخفيفة، علملطاعم لاوامة، 

علا هو  ؛

عرلئذ لألعمال في  ت ذنم لاطوام، 

إدلر  لاومليات أع للخذمات لاتجارية 

(تشغيل لمل اهي علملطاعم علملطاعم 

لاوجبات للخفيفة ) ؛

 - لاطوام  ت ذنم  خذمة  ت ذنم 

 - مطوم الوجبات للخفيفة   - م هى 

مطوم - م اعل إدلر  للخذمة ؛

مشغل مطوم الوجبات للخفيفة، 

تاجر لستيرلد عتصذنر ؛

ممارسة   - مطوم  عتشغيل  إدلر  

لألنشطة لملتول ة باملخابز علملعجنات 

عبيع  شرلء   - علملطاعم  عللحلويات 

موذلت  جميع  عإصالح  علستيرلد 

علآليس  علملعجنات  علملخابز  لمل اهي 

لإلدلر    - علملطاعم  علملطبخ  كريم 

علاتأجير. 

و - رأسمال لاشركة :   88.888 درهم 

 888 إلى  م سمة  درهم)  أاف  (مئة 

الحصة  درهم   888 فئة  من  حصة 

لاولحذ  في ملكية :

  888 لاصباري  عبذلالاه  لاسيذ 

حصة.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ    -   

لاتأسيس لانهائي.

اوت  تمار ،   : لمل ر لالجتماعي   -  5

لانصر لملست بل شارع طارق بن زياد 

إم رقم ب.

عبذلالاه  لاسيذ   : لاتسيير   -  6

للحامل  محذد   غير  ملذ   لاصباري 

  A 686وو رقم  لاوطنية  البطاقة 

علاساكن ببلوك ت 8 رقم 88 لا امر  

للجنوبية ح ي م - لارباط.

7 - لاسنة لملااية : من فاتح ننانر 

ديسمبر من كل سنة ما عذل  8و  إلى 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل. 

8 - تم لإلنذلع لا ايوني باملحكمة 

لالبتذلئية في تمار  بااسجل لاتجاري 

تحت رقم 78)6و8 نوم 88 ماي ))8).

46 P

NICE TRAVAUX
شركة دلت مسؤعاية محذعد 

رأسمااها : 88.888.888 درهم

م رها لالجتماعي : 8) تجزئة لاوفاء 

8، بنسود ، فاس

رقم لاسجل لاتجاري : 87897

رفع رأسمال لاشركة
لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 

أبريل  بتاريخ  8  لملنو ذ  لالستثنائي 

 NICE 8) قرر لملساهمون في شركة((

مسؤعاية  دلت  شركة   TRAVAUX

من  لاشركة  رأسمال  رفع  محذعد  

 88.888.888 إلى  درهم   88.888.888

لاشركة  أرباح  بإدماج  عداك  درهم 

درهم م سمة إلى   8.888.888 بمبلغ 

 888 ب  لجتماعية  حصة   88.888

درهم الحصة.

لاشركة  رأسمال  نكون  عبهذل 

إلى  درهم   88.888.888 من  مر  قذ 

88.888.888 درهم.

اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم  عقذ 

بتاريخ  بفاس  لاتجارية   لملحكمة 

89 ماي ))8) تحت رقم 689).

47 P

NEW PLAMIER   
SARL AU

ليحالل شركة
بم ت�ضى لاو ذ لاورفي لملؤرخ ب 

85 ديسمبر 8)8) حيث ت رر ما نلي :

ليحالل لاشركة.

تويين لاسيذ  نومية أعيس ال يام 

بوملية لاتصفية.

بامل ر  لاتصفية  م ر  تحذنذ 

لالجتماعي الشركة لاكائن بومار  855 

ش ة 8) أبولب سال، طريق لا نيطر ، 

سال.

كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاضبط باملحكمة لالبتذلئية بسال تحت 

رقم 8696و بتاريخ  8 أبريل ))8).

48 P

 STE GROUPE SCOLAIRE

RPIVE AL JAOUZIA

SARL

AU CAPITAL DE 5.934.600 DHS

 Siège social : LOTISSEMENT

ANNASR, TEMARA

تبوا ا رلر للجمع لاوام لالستثنائي 

 STE اشركة   (8(( ماي   86 بتاريخ 

 GROUPE SCOLAIRE RPIVE

محذعد   شركة   AL JAOUZIA

لملسؤعاية، تم إقرلر ما نلي :

للحق  عبذ  لملرحوم  عفا   لاتأكذ 

ح يق.

عرثة  مع  لاشركة  لستمرلرية 

لاشريك.

قبول لاورثة بسبب عفا  شريك.

على  لملرحوم  حصص  ت سيم 

عرثته.

الحصص  للجذنذ  لات سيم 

لملكوية ارأسمال لاشركة كما نلي :

عبذ لاسالم صالح و967) حصة ؛

نويمة عبذ لاذنن 788و حصة ؛

يصر لاذنن ح يق 89و87 حصة ؛

يجا  ح يق  865 حصة.

توسيع نشاط لاشركة بيع لاكتب 

علألدعلت لملذرسية.

لشكيرلت،  كريمة  لاسيذ   تويين 

إقامة  م  عمار    58 برقم  لاساكنة 

لالكليل لاهرهور ، للحاملة الجنسية 

 8965 نوييو   86 لملغربية لملزدلد  ب 

لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  عللحاملة 

رقم  7و ))A كمسير  الشركة ملذ  

6 أشهر لبتذلء من تاريخ تويينها.

توذنل لافصل  8.

لملصادقة على لاصيغة للجذنذ  

ال ايون لألسا�ضي.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية باارباط تحت رقم )86 )8 

بتاريخ 89 ماي ))8).

49 P
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BMW CONSULTING
SARL AU

إعالن متولق بالحل لملسبق الشركة
تبوا ملحضر لا رلرلت لالستثنائية 
 »BMW CONSULTING« اشركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد  لملنو ذ نوم 

8و ننانر 8)8)، ت رر ما نلي :
للحل لملسبق الشركة.

عحيذ،  يولل  لاسيذ   تويين 
رقم  لاوطنية  البطاقة  للحاملة 
و8  ب  لا اطنة   ،BH (97وو
لارباط  حسان  لألكبر  لدريس  شارع 

كمصفية الشركة.
للحاج  شارع   89  : لاتصفية  م ر 

عمر لاريفي - لاذلر لابيضاء.
لإلنذلع لا ايوني :

كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بااذلر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
تحت   (8(( أبريل   ( بتاريخ  لابيضاء 

رقم  888)8.
لاتوذنلي  لاتصريح  إنذلع  تم 
لابيضاء  بااذلر  لاتجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   (8(( أبريل   (8 بتاريخ 

6و) 8 بااسجل لاترتيبي.
التلخيص علانشر

لاتسيير

50 P

BERR LEARNING
SARL AU

ليحالل شركة
بم ت�ضى لاو ذ لاورفي لملؤرخ في 
8) أكتوبر 8)8) حيث ت رر ما نلي :

إيحالل لاشركة.
تويين لاسيذ لمين برحال ال يام 

بوملية لاتصفية.
بامل ر  لاتصفية  م ر  تحذنذ 
بتجزئة  لاكائن  الشركة  لالجتماعي 
طريق  عمار   8   88 ش ة  سليمة 

لا نيطر  سال.
كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بسال  لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 
أبريل   7 بتاريخ  8658و  رقم  تحت 

.(8((
51 P

MODHAF
SARL AU

لملؤرخ  لاورفي  لاو ذ  بموجب 
 (( ع   (8(8 أغسطس   88 بتاريخ 
 MODHAF«  8)8) اشركة ديسمبر 
 888.888 رأسمااها   »SARL AU
درهم عم رها لاكائن بحي لملنزه رقم 

8وCYM 8 لارباط ت رر ما نلي :
تحويل لمل ر من حي لملنزه رقم 8و8 

CYT لارباط.
 إلى لمل ر للجذنذ رقم )88 شارع 
لات ذم  حي  لألعل  لاطابق  لاوويات 

لارباط.
مملوكة  الشركة  سهم   888 بيع 
لاسيذ  إلى  محرعق  حفيظ  السيذ 

محمذ لارباحي.
محرعق  حفيظ  لاسيذ  لست ااة 
 MODHAF SARL من تسيير شركة 

.AU
لارباحي  محمذ  لاسيذ  تويين 

كمسير الشركة.
تحيين لا ايون لألسا�ضي الشركة.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   86 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 95و8و8.
52 P

LUXURY MEN
SARL AU

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  
بشريك علحذ

لاونولن 59، شارع باتريس اومومبا 
رقم 8 حي حسان لارباط

تم تأسيس لاشركة بتاريخ 8 أبريل 
بم ت�ضى قايون أسا�ضي تمت   (8((

مذلعاته بتاريخه.
 LUXURY MEN SARL  : لإلسم 

.AU
للحالقة  خذمات   : لملوضوع 

علاتجميل.
بيع مولد لاتجميل.

لاتجار ، لالستيرلد علاتصذنر.
رأس لملال : 888.888 درهم.

لاتسيير : خااذ بنوياد.

عقذ تم لإلنذلع لا ايوني باملحكمة 
 RC : رقم  تحت  باارباط  لاتجارية 

.859869
53 P

SOCIETE PEPS MEDIA
 Société à responsabilité limitée

 à associe unique
AU CAPITAL DE : 100.000 DH
 Domicilié chez all business   

 centre : 30 RUE OSLO,
 SOUSSOL, RESIDENCE DIAE

OCEAN RABAT
بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسست  قذ   11/05/2022

علاتي تحمل للخصائص لاتااية :
     .»PEPS MEDIA« : لاتسمية

دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة 
مسؤعاية محذعد  دلت شريك عحيذ. 
عبيع  شرلء   : لالجتماعي  لاهذف 
عن  ييابة  لإلعالمية  لملساحات 

شركات خارجية.
رأسمال لاشركة  : 888.888درهم.
:  من فاتح ننانر إلى  لاسنة لملااية 
8و دجنبر من كل سنة ماعذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
8و شارع أعسلو   : لمل ر لالجتماعي 
لاسفلي  لاطابق  ضياء  لإلقامة 

لملحيط لارباط.
لاتسيير : أييطت مهمة لاتسيير إلى 
لاسيذ  باهي نويمة علاسيذ  غزالن 

ملكي افتر  غير محذعد  .
لإلنذلع  تم  لا ايوني:  لإلنذلع 

لا ايوني بااسجل لاتجاري باارباط
رقم لاسجل لاتجاري و8 868.

54 P

 GENERAL PETROLEUM
 INDUSTRY SMART

SERVICES
»GPI2S«
SARL AU

شركة محذعد  لملسؤعاية
 اشريك لاوحيذ

رأسمااها 888.888 درهم
لاونولن : 67، حي لاويون لاطابق 

لاثااث رقم 5 - لملحمذنة
ي ل لمل ر لالجتماعي الشركة

توسيع لانشاط لاتجاري

حرر  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

 (8(( أبريل   (7 باملحمذنة في تاريخ 

تم :

إلى  الشركة  لالجتماعي  لمل ر  ي ل 

لاونولن لاتالي :
سيذي  عالد  دعلر  مكرر   89 رقم 

لملجذعب  مو�ضى  سيذي  عزعز 

لملحمذنة.
ال ايون  لابنذ    توذنل  تم 

لألسا�ضي الشركة.

عتوسيع لانشاط لاتجاري الشركة 

إلى لاومليات لاتااية :

تشغيل عرشة اإلصالح لاصناعي.

لالستيرلد  بين  عسيط  أع  تاجر 

علاتصذنر.

تركيب عصياية موذلت لابنزنن.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية  لملحكمة  اذى  لاضبط 

تحت   (8(( ماي   88 باملحمذنة نوم 
رقم 9)9.

55 P

GEEK FACT
SARL AU

شركة محذعد  لملسؤعاية اشريك 

عحيذ
رأسمااها 88.888 درهم

م رها لالجتماعي : 67 حي لاويون 

لاطابق و لاش ة 5 لملحمذنة

لازياد  في رأسمال لاشركة
حرر  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

 (8(( مارس   (8 باملحمذنة في تاريخ 

تمت لملصادقة على ما نلي :

لاشركة  رأسمال  في  لازياد  

باملساهمة لان ذنة بما قذره 98.888 

إلى  درهم   88.888 من  ارفوه  درهم 

عإصذلر  بإحذلث  درهم   888.888

من  جذنذ   لجتماعية  حصة   988

لاولحذ   الحصة  درهم   888 فئة 
لا ايون  من   7 ع   6 لابنذ  توذنل 

لألسا�ضي الشركة.
من لا ايون   7 ع   6 توذنل لابنذ 

لألسا�ضي الشركة.
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بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
باملحمذنة نوم 8) أبريل ))8) تحت 

رقم 767.
56 P

SOCIETE PACK’S
SARL

رأسمااها 888.888 درهم
م رها لالجتماعي : 67 حي لاويون 

لاطابق لاثااث ش ة رقم 5 لملحمذنة
إغالق لاتصفية الشركة

حرر  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
 (8(( مارس  و  تاريخ  في  باملحمذنة 
علفق للحسابات للختامية التصفية، 
حليمة  دمة  إبرلء  نمنح  لملصفي 
عالنتها،  عفت  قذ  إلدلرتها،  لشماعين 

عأشارت إلى إغالق تصفية لاشركة.
بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
باملحمذنة في 9 ماي ))8) تحت رقم 

.858
57 P

DAISY PLUS
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

لملسجل  لاورفي  لاو ذ  بم ت�ضى 
إعذلد  تم   ،(8(( أبريل   (7 بتاريخ 
تلخصه  الشركة  لألسا�ضي  لا ايون 

كااتالي :
لاتسمية : دلي�ضي بلوس.

لاشكل لا ايوني : شركة محذعد  
لملسؤعاية دلت لاشريك لاوحيذ.

لاتجار  بصفة عامة،   : لألهذلف 
علاذنزلنن،  لاطباعة  علاشرلء،  لابيع 
عللحفالت  لالجتماعات  تنظيم 

عأعمال مختلفة.
سبو  زي ة   85  : لالجتماعي  لمل ر 
 ( رقم  مكتب   5 طابق  الشوب 

لا نيطر .
درهم   888.888  : لارأسمال 
كل  قيمة  حصة   888 إلى  م سمة 
لاسيذ  نمكلها  درهم   8.888 حصة 

بنورعيا إاياس.

لاتسيير  مهام  أسنذت   : لاتسيير 

أعسع  عاها  كنز   للجولدي  السيذ  

لاصالحيات.

نوم  من  تبتذئ  سنة   99  : لملذ  

إنشائها لانهائي.

لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 

لالبتذلئية  باملحكمة  لا ايوني 

باا نيطر  بتاريخ 88 ماي ))8) تحت 
لاتجاري  لاسجل  رقم  )8و98  رقم 

9و)65.

58 P

B.M FER
SARL AU

للحل لملسبق الشركة
I - بم ت�ضى لاو ذ لاورفي لملؤرخ 

قررت   (8(( مارس   (5 بتاريخ 

للجموية لاوامة ما نلي :

8 - للحل لملسبق الشركة.

) - إبرلء دمة لملسير.

تويين لاسيذ بنخوير  محمذ   - و 

باا يام بأعمال للحل لملسبق عكذاك 

لاتصفية.

حذد م ر لاتصفية بااونولن   -   
لاطابق  لافتح  حي   86( رقم   : لاتالي 

لألر�ضي بسيذي نحيى لاغرب.

- تم لإلنذلع لا ايوني باملحكمة   II

لالبتذلئية بسيذي سليمان بتاريخ 7) 
أبريل ))8) تحت رقم 2022/94 رقم 

لاسجل لاتجاري 89 ).

59 P

GSY INFO SAL
تفويت حصص

بتاريخ لاورفي  لاو ذ   بم ت�ضى 

 7 أبريل ))8) تم إعذلد ما نلي :

إاياس  هاشمي  لاسيذ  ا ذ فوت 

افائذ   نملكها  كان  لاتي  حصة   58

لاتفويت  عبهذل  محمذ  يسين  لاسيذ 

أصبح لاسيذ يسين إاياس نملك 888 

حصة.

تويين  تم  لاتفويت  اهذل  يظرل 

جذنذل  مسيرل  محمذ  يسين  لاسيذ 

الشركة عاه أعسع لاصالحيات.

لا ايوني  لاشكل  تغيير  تم  كما 
محذعد   شركة  من  الشركة 
محذعد   شركة  إلى  لملسؤعاية 

لملسؤعاية دلت لاشريك لاوحيذ.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ و8 أبريل 
))8) تحت رقم و9885 رقم لاسجل 

لاتجاري 68989.
60 P

ACTUAL CAR
SARL

للحل لملسبق الشركة
I - بم ت�ضى لاو ذ لاورفي لملؤرخ 
قررت   (8(( مارس   (5 بتاريخ 

للجموية لاوامة ما نلي :
8 - للحل لملسبق الشركة.

) - إبرلء دمة لملسير.
تويين لاسيذ بغوز عبذ هللا   - و 
باا يام بأعمال للحل لملسبق الشركة 

عكذاك لاتصفية.
حذد م ر لاتصفية بااونولن   -   
لاتنشيط  حي  أ  )و8  رقم   : لاتالي 

لاساكنية 8 لا نيطر .
- تم لإلنذلع لا ايوني باملحكمة   II
لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ  8 أبريل 

))8) تحت رقم 98866.
61 P

DOCFOR
SARL AU

في  مؤرخ  عرفـــي  عـــــ ذ  بم ت�ضى 
قـــذ  بـــــــتاريخ 2021/11/23،  لارباط،  
لملسؤعاية  دلت  شركة  تأسيس  تـــم 

لملحذعد  شريك علحذ.
  DOCFOR SARL AU : لاتسمية

لاهـــذف لالجتماعي :
 -لإلستشار  ع لاتكوين ع مصاحبة 
للجلذنة،  لاونانة  مجال  في  لملهنيين 

لاتجميلية علاليزر ؛
منصة  عتسيير  لستغالل   -
بالجلذ  لاونانة  موذلت  الستخذلم 
لاواملين  تزعيذ  بااليزر.  علاتجميل 
في  متخصصة  بموذلت  لاصحيين 

لاونانة للجلذنة علاتجميلية ؛ 

- تنظيم أي تكوين، يذع ، مؤتمر 

عمنتذى نتولق بأجهز  لاونانة بالجلذ 

لإلنسان  عبصحة  بااليزر  علاتجميل 

بشكل عام ؛

عبيع علستئجار علستبذلل  - شرلء 

لاتركيبات علملوذلت لاالزمة، عبصور  

لاومليات  جميع  تنفيذ  عامة، 

لملتول ة بشكل مباشر أع غير مباشر 

بهذف لاشركة عمجال لاصحة ؛

إدلر   تأجير،  حياز ،  إنشاء،   -

ع ود لإلنجار لجميع لاشركات، ع ذ 

لملؤسسات  عتشغيل جميع  لإلنجار، 

لاتجارية  علاو ارلت  علاشركات 

من  بأي  لملتول ة  علاورش  علملصانع 

لألنشطة لملحذد  ؛

أخذ عحياز  علستخذلم أع ي ل   -

لالخترلع  عبرلءلت  لاومليات  جميع 

لملتول ة بهذه لألنشطة ؛

غير  أع  لملباشر   لملشاركة   -

لملباشر  الشركة في جميع لملوامالت 

لملااية أع لاو ارية أع لألعرلق لملااية 

أع  لاتجارية  لملؤسسات  جميع  عفي 

لاصناعية لاتي قذ تكون دلت صلة 

بغرض لاشركة أع أي غرض مشابه 

أع دي صلة.

رأســمال لاشركـة : 888.888 درهم 

فـئة  من  حصة   8888 إلى  م سـمة 

888 درهم الحصة لاولحذ .

- أقالل أمال : 8888 حصة.

من  لبتذلء  ســنة   99 لملذ  : 

لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ عضع 

لاسجل لاتجاري.

ننانر  فاتح  من   : لملااية  لاسنة 

ما  سنة  كل  من  ديسمبر  8و  إلى 

تاريخ  من  تبتذئ  لألعلى  لاسنة  عـذل 

لاتسجيل.

لمل ر :85 شارع لألبطال ش ة رقم 

  أكذلل لارباط.

لملسير : أقالل أمال.

 : رقم لات ييذ بااسجل لاتجاري   

.859568

62 P
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ZOUITINA CAR
SARL AU

 ZOUITINA CAR  : لسم لاشركة 

.SARL AU

دلت  شركة   : لا ايوني  موقوها 

مسؤعاية محذعد  دلت شريك عحيذ.

لإلنضافي   5  : لاتجاري  موقوها 

يو وب  مكرر  و5)  رقم  لملسير   حي 

لملنصور لارباط.

رأسمااها : 888.888 درهم.

من  لاشركة  تسيير   : مسيرها 

طرف لاسيذ محمذ زعيتينة مع كامل 

لألسا�ضي  ال ايون  طب ا  لاصالحيات 

الشركة.

لاسجل لاتجاري : 99و868.

لملذ  : حذدت لملذ  في 99 سنة.

بذعن  لاسيارلت  كرلء   : نشاطها 

سائق.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

باارباط  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

رقم  تحت   (8(( ماي   (8 بتاريخ 

وو8 )8.

63 P

لألماية لمللكية المغرب

9) شارع لاولويين رقم 8 لارباط

بريسيزيون أوطو
 ش.د.م.م

لالستثنائي  لاوام  للجمع  إن 

لملنو ذ بتاريخ )8 أبريل ))8) اشركة 

م رها  ش.د.م.م،  أعطو  بريسيزنون 

 ،I لملسير   لاصناعي  لاحي   68 تمار  

رأسمااها 588.888.) درهم، علمل يذ  

بااسجل لاتجاري باارباط تحت رقم 

97و888 قذ قرر ما نلي :

لاشركة  رأسمال  في  لازياد  

إلى  درهم   (.588.888 من  لملذكور  

5.888.888 درهم.

بوطااب  مجيذ  لاساد   تويين 

كمسيرنن  بااف يه  مزيان  عر�ضى 

بااشركة عداك ملذ  ثالث (و) سنولت 

متجذد .

للجذنذ  لألسا�ضي  لانظام  أنشأ 

بتاريخ 89 أبريل ))8).

كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

باارباط  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

رقم  تحت   (8(( ماي   (8 بتاريخ 

)و8 )8.
بمثابة م تطف عبيان

فيرماك

64 P

RANISSAM

SARL

تأسيس
مؤرخ  لاورفي  لاو ذ  بم ت�ضى 

تم  بسال   (8(( أبريل   88 بتاريخ 

عضع لا ايون لألسا�ضي الشركة دلت 

للخصائص  تحمل  لاتي  لملسؤعاية 

لاتااية :

.RANISSAM SARL : لاتسمية

لملوضوع : م هى.

تجزئة لاتنمية أ   : لمل ر لالجتماعي 

رقم 88 زردلل بوقنادل سال.

في  حذد   : لالجتماعي  لارأسمال 

 8888 إلى  م سم  درهم   888.888

حصة دلت قيمة 888 درهم الحصة 

م سم بين لاشركاء بااشكل لاتالي :

لاسيذ محمذ مسرعر 588 حصة 

888 درهم الحصة أي ما  دلت قيمة 

قيمته 58.888 درهم.

588 حصة  لاسيذ حسن مسرعر 

888 درهم الحصة أي ما  دلت قيمة 

قيمته 58.888 درهم.

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

مسؤعاية محذعد .

لملسير : لاسيذ محمذ مسرعر ملذ  

و سنولت قابلة التجذنذ.

لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 

بسال  لالبتذلئية  باملحكمة  لا ايوني 

ماي   88 بتاريخ  وو59و  رقم  تحت 

.(8(8

65 P

مستأمنة لملتنبي المحاسبة

8و8 لاطابق ) شارع لملتنبي، 888و) بني مالل

IJTIHAD PROJET
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

 (في طور لاتصفية)

عنولن م رها لالجتماعي : شارع 

 لملتنبي عمار  5)8 لاطابق لاثاني

 بني مالل - 888و)
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

9)و88

حل شركة
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

ت رر حل   (8(( أبريل   (8 لملؤرخ في 

لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 

رأسمااها  مبلغ   IJTIHAD PROJET

درهم يتيجة اوذم لا ذر    888.888

لاتصفية  م ر  عحذد  لملنافسة  على 

لاطابق   8(5 عمار   لملتنبي  بشارع 

لاثاني - 888و) بني مالل.
لازعري  طارق  لاسيذ  ععين 

ععنوليه دعلر لعالد لنوب لعالد لمبارك 

888و) بني مالل كمصفي الشركة.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   6 بتاريخ  مالل  ببني  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 6و .

66 P

لئتمايية لابغيل

عضو بجموية لئتماييات لاشمال لفينور

أشغال لملحاسبة
تاسيس لاشركات لاتوكيل لاو اري

9، شارع فاس لاطابق لالعل رقم 8 طنجة

DORIA TOURS
SARL

توذنل لا ايون لالسا�ضي
لاسجل لاتجاري رقم 99857

للجموية  محضر  بم ت�ضى   -  I

لاشركة  لاوامة غير لاوادنة الشركاء 

شركة   »DORIA TOURS« لملسما   

رلسمااها:  محذعد   مسؤعاية  دلت 

 : 888.888 درهم، علاكائن م رها ب 

شارع للحسن لاثاني عمار   )8 طابق 

بااسجل  علملسجلة  طنجة،   - سفلي 

لاتجاري بطنجة تحت رقم : 99857، 

لنو ذ بتاريخ 8) مارس ))8) عت رر:

حصة   (88 بيع  على  لملصادقة 

لجتماعية من فئة 888 درهم الحصة 

كوييس  نسرين  لاسيذ   ملك  في 

افائذ  لاسيذ عبذ لاوزيز كوييس.

لاسيذ  نسرين كوييس  لست ااة 

تاما  عمنحها إبرلء  من مهام لاتسيير، 

عنهائيا عن مذ  تسييرها.

تويين لاسيذ عبذ لاوزيز كوييس 

غير  افتر   الشركة  لاوحيذ  لملسير 

محذعد .

أن  نجب  لاشركة  لاو ود  جميع 

تكون موقوة من طرف لاسيذ عبذ 

لاوزيز كوييس.

تم إيجازه   : لالنذلع لا ايوني   -  II

باملحكمة  لاضبط  كتابة  اذى 

ماي   86 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 697و5).
مستخرج مطابق األصل

لابغيل محمذ كمال

67 P

لئتمايية لابغيل

عضو بجموية لئتماييات لاشمال لفينور

أشغال لملحاسبة

تاسيس لاشركات لاتوكيل لاو اري

9، شارع فاس لاطابق لالعل رقم 8 طنجة

DORIA TOURS
SARL

توذنل لا ايون لالسا�ضي
لاسجل لاتجاري رقم 99857

للجموية  محضر  بم ت�ضى   -  I

لاشركة  لاوامة غير لاوادنة الشركاء 

شركة   »DORIA TOURS« لملسما   

رلسمااها:  محذعد   مسؤعاية  دلت 

 : 888.888 درهم، علاكائن م رها ب 

شارع للحسن لاثاني عمار   )8 طابق 

بااسجل  علملسجلة  طنجة،   - سفلي 

لاتجاري بطنجة تحت رقم : 99857، 

لنو ذ بتاريخ  8 أبريل ))8) عت رر:

حصة   (88 بيع  على  لملصادقة 

لجتماعية من فئة 888 درهم الحصة 

في ملك لاسيذ عثمان كوييس افائذ  

لاسيذ عبذ لارحمان كوييس.

مالئمة لا ايون لألسا�ضي الشركة.
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تم إيجازه   : لالنذلع لا ايوني   -  II

باملحكمة  لاضبط  كتابة  اذى 

ماي   86 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 698و5).
مستخرج مطابق األصل

لابغيل محمذ كمال

68 P

STE NAIT TOP TRAVAUX

إعالن
في مسجل  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

تم  قذ  باارباط،   (8(( فبرلنر  و   

عضع لا ايون لألسا�ضي اشركة تحمل 

للخصائص لاتااية :

 STE NAIT TOP  : لاتسمية 

.TRAVAUX

دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة 

مسؤعاية محذعد  دلت شريك علحذ.

م اعل   -  8  : لالجتماعي  لاهذف 

م اعل   -  ( يجار  خشب علألملنيوم. 

لاوام. و - لاتخطيط علاذنكور.

درهم   888.888  : لملال  رأس 

فئة  من  حصة   8888 إلى  م سمة 

888 درهم الحصة لاولحذ  م سمة 

كما نلي :

 8888 بلوك  يانت  لاسيذ محمذ 

حصة.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

8و ديسمبر من كل سنة ماعذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.

ش ة   58 عمار    : لمل ر لالجتماعي 

و زي ة علد سبو أكذلل لارباط.

يانت  محمذ  لاسيذ   : لاتسيير 

بلوك.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 

لارباط بتاريخ 9 ماي ))8) تحت رقم 

.868858

69 P

STE RINA BOATS
SARL

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
))8) قذ تم تأسيس شركة  7 أبريل 
دلت لملسؤعاية لملحذعد  علاتي تحمل 

للخصائص لاتااية :
لاتسمية : قولرب رينا.

لاصفة لا ايويية : ش.م.م.
تنظيم   : لالجتماعي  لاهذف 

لارحالت لابحرية الغير.
درهم   888.888  : لملال  رأس 
فئة  من  حصة   8888 إلى  م سمة 

888 درهم.
 588  : لمرغاد  محمذ   : لاشركاء 

حصة.
عبذ للحق لمرغاد : 588 حصة.

لملذ  : 99 سنة.
من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 
8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
جنان لاسو�ضي   : لمل ر لالجتماعي 
االزينب ل - 8 - 8) عمار  و ط ) ش ة 

6 - تطولن.
للحامل  : محمذ لمرغاد،  لاتسيير 
 LG رقم  لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة 
لاوليق  فم  حي  علاساكن   86697

شارع لبن لانفيس رقم 8 لملضيق.
باملحكمة  تم  لا ايوني  لإلنذلع 
شركة  بولسطة  بتطولن  لالبتذلئية 
كويطا لملضيق لاسجل لاتجاري رقم 
6و88  لإلنذلع  رقم  عتحت  8589و 

بتاريخ   ماي ))8).
م تطف النشر علإلشهار

70 P

PALACE AL WOROUD
شركة قصر لاورعد

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

م رها : شارع محمذ أمزيان رقم 6) 
تطولن

رأسمااها 888.888 درهم
عن لاتسيير للحر

للحر  لاتسيير  ع ذ  بم ت�ضى 
أبريل   8( بتاريخ  لملنو ذ  لاورفي، 
علملبرم ما بين كل من شركة  ،(8((

لاورعد بصفتها مااكة لألصل  قصر   
بولسطة  للحفالت،  ا اعة  لاتجاري 
للجرلري  لاسيذ  لا ايوني  ممثلها 
لاتوريف  ابطاقة  للحامل  مصطفى 
علاسيذ   .L7699و رقم  لاوطنية 
لاشتوي محمذ رضا، للحامل ابطاقة 
 L595(8  رقم لاوطنية  لاتوريف 
محمذ  شارع   : بتطولن  لاساكن 
لاطرف  بصفته   ،58 رقم  للحرلق 

لملكتري.
لاورعد  قصر  شركة  أعطت 
للحق   (PALACE AL WOROUD(
التسيير للحر األصل لاتجاري ا اعة 
للحفالت لاكائن بشارع محمذ أمزيان 
لملسجلة في لاسجل  6) تطولن،  رقم 
لاتجاري باملحكمة لالبتذلئية بتطولن 
يوفمبر   8 بتاريخ   ، 875 رقم  تحت 
)88)، افائذ  لاسيذ لاشتوي محمذ 
رضا، عداك ملذ  ثالث سنولت تبتذئ 
8و  عينتهي في   (8(( من فاتح أبريل 
قابلة التجذنذ تل ائيا   ،(8(5 مارس 
في حااة عذم عجود يزلع، عداك ملذ  
 (8(5 سنتين تبتذئ من فاتح أبريل 

إلى 8و أبريل 7)8).
71 P

STE ASENGI
توذنالت قايويية 
  STE ASENGI : لاتسمية

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 
لملسؤعاية لملحذعد .

زي ة بودييب رقم   : لمل ر لارئي�ضي 
88) حي خط لارملة 88  لاويون.

للجمع  ملذلعالت  طب ا   : لملوضوع 
  220/05/2022 بتاريخ  عادي  لاغير 

قرر لملشاركون  ما نلي :
حل   لاشركة.

لارحيم  عبذ  لاسيذلن  تويين 
خليل ع للحسن بن عباس  كمصفين  

الشركة.
بكتابة  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
لاضبط باملحكمة لالبتذلئية بااويون 
رقم   تحت   20/05/2022 بتاريخ 

.1413/2022
72 P

STE TRANSPORT AHL BLAL
SARL AU 

لاسجل لاتجاري 88و و
تغيير شركة 

لاتغيير  تم  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
باملميزلت لاتااية :

لاسيذ  من  حصة   588 بيع   -  8
سليمة لهل لبالل للي لاسيذ  سمرلء 

كماز.
) - عيوهذ لاتسيير السيذ  سمرلء 

كماز  عملذ  غير محذعد .
عن  لا ايوني  لاشكل  تغيير   - و 

.SARL إلى   SARL.AU
  - لإلنذلع لا ايوني : تم باملحكمة 
ماي   (8 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 2022/1389
73 P

COLDFAN
تأسيس شركة 

بتاريخ   لاورفي  الو ذ  تبوا 
قوليين  عضع  تم   20/05/2022

لاشركة دلت لملميزلت لاتااية :
          .COLDFAN  : لاتسمية

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 
لاشريك  عدلت  لملحذعد   لملسؤعاية 

لاوحيذ.
نتولق نشاط لاشركة   : لملوضوع 

سولء باملغرب أع خارجه : 
لملتول ة  لألنشطة  جميع   -
باملكيفات لاهولئية.                                    

لمل ر لارئي�ضي : لاحي للحجري زي ة 
للخميسات رقم )8 لاويون.

مبلغ    في  حذد   : لارأسمال 
 8888 إلى  م سمة  درهم   888.888
حصة من فئة 888  الولحذ  في ملك  

حسن فاضل.
: تسيير من طرف   لاسيذ   لإلدلر  

حسن فاضل.
بكتابة  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
لاضبط باملحكمة لالبتذلئية بااويون 
رقم  تحت   20/05/2022 بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل   1407/2022

.  8678
74 P
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SOUYOU TRAVAUX
ش.م.م دلت شريك عحيذ

تأسيس 
بتاريخ  عرفي  ع ذ   بموجب 
محضر  عضع  تم   (8(( ماي   88  
اشركة  لاتأسي�ضي  لالجتماع 
ش.م.م   »SOUYOU TRAVAUX«

دلت شريك عحيذ.
لاهذف : جميع أيولع لألشغال.                                    
لا ذس  حي   : لالجتماعي  لمل ر 

تجزئة لاوفاق ج رقم وو) لاويون.
لملذ  : 99 سنة.

رأسمااها : 888.888 درهم.
هللا  عبذ  لاسيذ    : لاتسيير 
لاوطنية  لابطاقة  رقم  سكو،  بن 
لدعبذي  بذعلر  لاساكن   JE91828

بونومان تزييت.
باملحكمة  لإلنذلع  تم   : لإلنذلع 
ماي  و8  بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 
 2022/1331 رقم  تحت   (8((

لاسجل لاتجاري 8578  .
75 P

SAPHIR BAT
شركة محذعد لملسؤعاية
 دلت لاشريك لاولحذ

رأسمااها : 888.888.88 درهم
لمل ر لإلجتماعي : مجموعة لات ذم 

GH( - 87 لاطابق ) سيذي 
لابريو�ضي لاذلرلابيضاء

مؤرخ  عرفي  ع ذ  بموجب 
 (8(( أبريل  بتاريخ)8  باابيضاء 
قررلاشريك لاوحيذ الشركة لملذكور  
لملسؤعاية  محذعد   شركة  أعاله، 
دلت لاشريك لاولحذ عضع لا ايون 
لملميزلت  دلت  الشركة  لألسا�ضي 

لاتااية :
.SAPHIR BAT : لاتسمية

لاشكل لا ايوني : شركة محذعد  
لملسؤعاية دلت لاشريك لاولحذ.

لاهذف لإلجتماعي :
إنشاءلت  أع  متنوعة  أعمال 

(م اعل).
سنة تبتذئ من تاريخ   99  : لملذ  

لاتسجيل بااسجل لاتجاري.

لاسيذ  تويين  تم   : لاتسيير 
علحذ  كمسير  أحمذ  لاومرلعي 

الشركة.
في  حذد   : لإلجتماعي  لارأسمال 
888.888.88 درهم موزعة إلى 8888 
حصة من فئة 888 درهم عهي موزعة 

كااتالي :
لاسيذ  ملكية  في  حصة   8888

لاومرلعي أحمذ.
بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
باابيضاء في 88 ماي ))8) تحت عذد 
98 و)8 لاشركة سجلت في لاسجل 

لاتجاري تحت عذد و56) 5.
76 P

STARUP COFFEE
SARL

تأسيس ش.د.م.م
بم ت�ضى ع ذ عرفي حرر بتمار  
تحرير  تم   (8(( ماي   5 بتاريخ 
لا وليين لألساسية اش.د.م مميزلتها 

كااتالي :
STARUP COFFEE : لاتسمية

SARL ش.د.م.م.
لاهذف : الشركة لألهذلف لاتااية:

م هى.
لملؤتمرلت،  (لانذعلت،  تنظيم 

لملهرجايات إلخ)..
لاتجار .

GH6- مشرعع بيرل زعير   : لمل ر 
IMM F-M4 تامسنا تمار .

درهم   888.888.88  : لملال  رأس 
فئة  من  حصة   8888 على  م سم 
888 درهم الولحذ  لكتتبت عحررت 

كلها من طرف : 
 588 لاسالم  عبذ  هادي  لاسيذ 

حصة.
لاسيذ برطالي مهذي 588 حصة.

تسير لاشركة ملذ  غير   : لاتسيير 
محذعد  من طرف لاسيذ هادي عبذ 

لاسالم أع لاسيذ برطالي مهذي.
فاتح  في  تبتذئ   : لملااية  لاسنة 

ننانر عتنتهي في 8و ديسمبر.
نوم  من  تبتذئ  سنة   99  : لملذ  

ت ييذ لاشركة بااسجل لاتجاري.

لإلمضاء : تسنذ مهمة لاتوقيع مع 

لملؤسسات  عجميع  لابنكية  لاوكااة 

لاولحذ  لاتوقيع  خالل  من  لملااية 

السيذ هادي عبذ لاسالم أع لاسيذ 

برطالي مهذي.

ت ييذ  تم   : لاتجاري  لاسجل 

لاسجل  مصلحة  اذى  لاشركة 

لإلبتذلئية بتمار   لاتجاري باملحكمة  

ماي   87 بتاريخ  97)6و8  تحت عذد 

.(8((

77 P

WAS CONSULT
SARL  AU

تأسيس ش.د.م.م
حرربتمار   عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تحرير  تم   (8(( ماي  بتاريخ   

اش.د.م.م.ش.ع  لألساسية  لا وليين 

مميزلتها كااتالي :

 WAS CONSULT  : لاتسمية 

SARL  AU ش.د.م.م.ش.ع.

لاهذف : لاشركة لألهذلف لاتااية:

لإلستشارلت في لاتسيير.

ت ذنم للخذمات.

 لاتجار .

  88 : تجزئة  ) هكتار رقم  لمل ر 

لا طاع 5 لاطابق لألعل تمار .
درهم   58.888.88  : لملال  رأس 

م سم على 588 حصة من فئة 888 

لكتتبت عحررت من  الولحذ   درهم 

طرف : 

لاسيذ لاريحاني عزيز 588 حصة.

تسير لاشركة ملذ  غير   : لاتسيير 

لاريحاني  لاسيذ  محذعد  من طرف 

عزيز.

لاسنة لملااية : تبذئ في فاتح ننانر 

عتنتهي في 8و ديسمبر.

نوم  من  تبتذئ  سنة   99  : لملذ  

ت ييذ لاشركة بااسجل لاتجاري.

لإلمضاء : تسنذ مهمة لاتوقيع مع 

لملؤسسات  عجميع  لابنكية  لاوكااة 

لاوحيذ  لاتوقيع  خالل  من  لملااية 

السيذ لاريحاني عزيز.

ت ييذ  تم   : لاتجاري  لاسجل 
لاسجل  مصلحة  اذى  لاشركة 
لإلبتذلئية بتمار   لاتجاري باملحكمة  
ماي   87 بتاريخ  99)6و8  تحت عذد 

.(8((
78 P

 UR TRADING
&INVESTISSEMENT

في مؤرخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
تم عضع  باارباط   (8(8 نوييو   85  
دلت  الشركة  لألسا�ضي  لا ايون 
لملميزلت  عدلت  محذعد   مسؤعاية 

لاتااية :
 UR أعرترلدننك لستثمار   : لالسم 
.TRADING & INVESTISSEMENT

لاهذف :
جميع لملوامالت لاتجارية.

عملية لالستثمار.
عملية لستيرلد عتصذنر.

زي ة درعة   (  : لإلجتماعي  لمل ر 
ش ة 85 أكذلل لارباط.

لملذ  : 99 سنة لبتذلء من تأسيس 
لاشركة.

درهم   888.888.88  : لملال  رأس 
ب يمة  سهم   8888 على  موزعة 

888درهم السهم.
لاتسيير : لاشركة مسير  من طرف 

لاسيذ أني علي.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية باارباط تحت رقم 778 )8 

بتاريخ 88 ماي ))8).
79 P

MONARDE SERVICES
في مؤرخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
عضع  تم  باارباط   (8(( أبريل   ((  
دلت  الشركة  لألسا�ضي  لا ايون 
علحذ  ملساهم  محذعد    مسؤعاية 

عدلت لملميزلت لاتااية :
خذمات  منارد   : لالسم 

.MONARDE SERVICES
لاهذف :

مولكبة  لستشار ،  خذمات، 
تطوير عصياية برلمج لملولوميات.
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لمل ر لإلجتماعي : 8) ساحة أبو بكر 
لاصذنق ش ة 8 أكذلل لارباط.

لملذ  : 99 سنة لبتذلء من تأسيس 
لاشركة.

درهم   58.888.88  : لملال  رأس 
ب يمة  سهم   588 على  موزعة 

888درهم السهم.
لاتسيير : لاشركة مسير  من طرف 

لاسيذ عدغيري سويذ.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية باارباط تحت رقم و65 )8 

بتاريخ 86 ماي ))8).
80 P

 IKRAMI INTERNATIONAL
GROUP

SARL
- بم ت�ضى ع ذ عرفي حرر بتاريخ 
ت رر ما  باابيضاء   (8(8 نوايوز   85

نلي :
لا يام برفع رأس لملال لالجتماعي 
إلى  درهم   888.888 من:  الشركة 

8.888.888 درهم.
لألسا�ضي  لا ايون  صياغة  إعاد  

الشركة.  
بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
بتاريخ فاتح ديسمبر  لابيضاء  بااذلر 

8)8) تحت رقم 8 6)88 .
81 P

 SOCIETE MAROCAINE 
 DE DEVELOPPEMENT DE

 TRANSPORT
SARL AU

بتاريخ   بم ت�ضى ع ذ عرفي حرر 
88 ماي 8)8)   ت رر ما نلي:

من  كريم  علتق  لاسيذ  إست ااة 
تسيير لاشركة مع تويين لاسيذ عز 
لاذنن قناع مسير جذنذ الشركة ملذ  

غير محذعد .
تتوامل لاشركة مع جميع لألبناك 
علملؤسسات لملصرفية بإمضاء لاسيذ 

عز لاذنن قناع ملذ  غير محذعد .

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
بااذلرلابيضاء بتاريخ 88 نوييو 8)8) 
تحت رقم)و55و7.                                                                                              
82 P

ALFIBRAMA 
SARL AU 

بم ت�ضى  ع ذ  عرفي  حرر بتاريخ 
ت رر ما  باابيضاء   (8(8 دجنبر  8و 

نلي.
 فسخ مسبق الشركة لبتذلءل من 

تاريخ 8) فبرلنر8)8).
اوبيز  لعايفيرل  دي  لاسيذ  تويين 

لافارع ليطوييو كمصفي  الشركة  . 
محل لاتصفية هو لمل ر لالجتماعي 
شارع محمذ للخامس  وو   الشركة 

لاطابق 7 لاش ة 8) لاذلرلابيضاء.
اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية  باملحكمة  لاضبط  كتابة 
أبريل8)8)   (6 بتاريخ  بااذلرلابيضاء 

تحت رقم 775888.
83 P

 ZONE PHONE
sarl

بتاريخ   بم ت�ضى ع ذ عرفي حرر 
ما  ت رر  باابيضاء  مارس))8)  8و 

نلي: 
لانهائي  عللحل  لاتصفية  ختم 

الشركة .
من  عإعفاءه  لملصفي  دمة  برلء  

مهمته  . 
بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
ماي))8)   88 بتاريخ  بااذلرلابيضاء 

تحت رقم   ) )8.
84 P

مكتب لاسيذ حسن للخلوفي

زلعية شارع لالست الل عزي ة لبن رشذ لاطابق و 

عمار  بنوذي عجذ 

لاهاتف : 71/01/71

لافاكس : 25/10/71

ETS BELLOUCHI
SA.R.L

R.CN°88(وو
لاوام  للجمع  محضر  بموجب 
اشركة  (8(( ماي   86 بتاريخ 

رأس  ش.د.م.م،   ETS BELLOUCHI  

 8.588.888.88 لإلجتماعي  مااها 

شارع   ،57 لإلجتماعي  عم رها  درهم 

محمذ للخامس عجذ ، قرر ما نلي :

لارفع من لارأسمال لإلجتماعي.

للخفض من لارأسمال لإلجتماعي.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 

تحت   (8(( ماي   89 بتاريخ  بوجذ  

عذد )855.
الخالصة علإلشار 

لاسيذحسن للخلوفي

85 P

REVE SUR MESURE
و8  بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ في 

عضع  تم  قذ  باارباط،   (8(( ماي 

تحمل  اشركة  لألسا�ضي  لا ايون 

للخصائص لاتاالية :

 REVE SUR MESURE : لاتسمية

.SARL AU

دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة 

شريك  دلت  لملحذعد   لملسؤعاية 

عحيذ.

لاهذف لإلجتماعي :

لملالبس  عتصميم  خياطة 

لات ليذنة عللحذنثة.

أيولع  جميع  عتسويق  خياطة 

لملالبس بجميع لألشكال علألحجام.

صناعة لملالبس لملفصلة.

ت ذنم للخذمات.

لإلستيرلد علاتصذنر.

لاتجار .
درهم   85.888.88  : لملال  رأس 

م سمة إلى 858 حصة من فئة 888 

لاولحذ  موزعة على  الحصة  درهم 

لاشكل لاتالي :

 858 لاوبياعي  ناسمينة  لاسيذ  

حصة.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.

رقم  ج  بلوك   : لإلجتماعي  لمل ر 
لاطابق لاثااث دنور للحومر حي   8(

يو وب لملنصور لارباط.
ناسمين  لاسيذ    : لملسير  

لاوبياعي.
لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  رقم 

8و 868.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم  
لاتجارية باارباط تحت رقم )88 )8 

بتاريخ و) ماي ))8) .
86 P

RETAILINS
SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
مساهم علحذ
تأسيس شركة

في  موثق  ع ذ  بموجب 
 (8(( أبريل   8( بتاريخ  لاذلرلابيضاء 
مسؤعاية  دلت  شركة  تأسيس  تم 
علحذ  مساهم  دلت  محذعد  

.RETAILINS SARL AU
الموانير لاتااية :

.RETAILINS : لالسم
لاونولن : 6) شارع مرس لاسلطان 
لاش ة و لاطابق لألعل لاذلرلابيضاء.

يوع لاشركة : شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت مساهم علحذ.

جميع  عتسويق  توزيع   : لملجال 
لملتول ة  عللخذمات  لملنتجات 

باملالبس.
99 سنة ليطالقا من تاريخ   : لملذ  

لاتأسيس.
نبلغ  لملال  رأس   : لملال  رأس 
حصة من   888 درهم   88.888.888

888 درهم محرر  كليا.
حصة   888 تخصيص رأس لملال 

السيذ شفيق خااذ.
تم تويين لاسيذ شفيق   : لإلدلر  
غير  ملذ   الشركة  كمذنر  خااذ 

محذد .
مركز  في  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بااذلرلابيضاء  لإلقليمي  لإلستثمار 

نوم 88 ماي ))8).
87 P
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STE. EL KHOUKH
S.A.R.L

شركة دلت مسؤعاية محذعد 
رأسمااها : 88.888.88 درهم

م رها لإلجتماعي : شارع لازرقطوني 
مجموعة لاهناء رقم 866 سوق 

لألربواء لاغرب إقليم لا نيطر  

تفكيك لاشركة
ملحضر  لاورفي  الو ذ  تبوا 

 (8(( ماي  بتاريخ    لاوام  للجمع 

لاشركة  على  لانهائي  لاتشطيب  تم 

 SOCIETE EL KHOUKH S.A.R.L

دلت لملميزلت لاتااية.

 SOCIETE EL  : لاتسمية 

.KHOUKH

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

لملوضوع : 

ي ل لابضائع.

: شارع لازرقطوني  لمل ر لارئي�ضي 
سوق   866 رقم  لاهناء  مجموعة 

لألربواء لاغرب .

لارأسمال : 88.888.88 درهم.

لاتسيير : لاسيذ للخوخ لدريس.

بكتابة لاضبط اذى   : تم لإلنذلع 

لالربواء  بسوق  لإلبتذلئية  لملحكمة 

))8)تحت  ماي   88 بتاريخ  لاغرب  
رقم 2022/57 .

88 P

STE. HYROUN IMPORT
S.A.R.L A.U

شركة دلت مسؤعاية محذعد 
رأسمااها : 888.888.88 درهم

م رها لإلجتماعي : بذر مجموعة د 
رقم 68 سوق لألربواء لاغرب إقليم 

لا نيطر  

تفكيك لاشركة
ملحضر  لاورفي  الو ذ  تبوا 

 (8(( ماي   86 بتاريخ  لاوام  للجمع 

لاشركة  على  لانهائي  لاتشطيب  تم 

 SOCIETE HYROUN IMPORT

S.A.R.L دلت لملميزلت لاتااية.

 SOCIETE HYROUN  : لاتسمية 
.IMPORT

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 
لملسؤعاية لملحذعد  شريك علحذ.

لملوضوع : 
لستيرلد عتصذنر.

د  مجموعة  بذر   : لارئي�ضي  لمل ر 
لاغرب إقليم  سوق لألربواء   68 رقم 

لا نيطر . 
لارأسمال : 888.888.88 درهم.

محمذ  صذنق  لاسيذ   : لاتسيير 
لنمن.

بكتابة لاضبط اذى   : تم لإلنذلع 
لالربواء  بسوق  لإلبتذلئية  لملحكمة 
تحت   (8(( ماي   88 بتاريخ  لاغرب  

رقم 2022/59 .
89 P

STE. MANASSA TRANS
S.A.R.L A.U

شركة دلت مسؤعاية محذعد  
شريك علحذ

رأسمااها : 888.888.88 درهم
م رها لإلجتماعي : دعلر لعالد بن 
لاسبع لارمل لافتح سوق لألربواء 

لاغرب إقليم لا نيطر  
تأسيس لاشركة

ملحضر  لاورفي  الو ذ  تبوا 
 (8(( ماي   6 بتاريخ  لاوام  للجمع 
 SOCIETE تم عضع قوليين لاشركة  
MANASSA TRANS S.A.R.L A.U

دلت لملميزلت لاتااية.
.MANASSA TRANS : لاتسمية

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 
لملسؤعاية لملحذعد  شريك علحذ.

لملوضوع : 
بيع لملبيذلت للحشرية.

لمل ر لارئي�ضي : دعلر لعالد بن لاسبع 
لارمل لافتح. 

لارأسمال : 888.888.88 درهم.
لاتسيير : لاسيذ غريب نونس.

من  تبتذئ  سنة   99  : لملذ  
لاتسجيل لارسمي باملصالح لإلدلرية.

تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 
لاغرب   لالربواء  بسوق  لإلبتذلئية 
رقم  تحت   (8(( ماي   88 بتاريخ 

. 2022/58
90 P

DELI SKY
SARL A.U

تأسيس شركة محذعد  لملسؤعاية
مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تمت   ،(8(( ماي  و)  نوم  باارباط 
اشركة  لاتأسي�ضي  لا ايون  صياغة 
عحيذ،  بشريك  لملسؤعاية  محذعد  

اها للخصائص لاتااية :
.DELI SKY : لاتسمية

عخذمة  عبيع  توريذ   : لاهذف 
أع  لملوقع  في  علملشرعبات  لألطومة 

ان لها بويذل.
لبن  شارع   59  : لإلجتماعي  لمل ر 

سينا ش ة رقم 88 أكذلل لارباط.
من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملذ  

تأسيس لاشركة.
لارأسمال : حذد رأسمال لاشركة 

في مبلغ 888.888 درهم.
لاشركة  تسيير  عهذ   : لإلدلر  

السيذ لاناصري هشام.
من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

غانة 8و ديسمبر.
عتسجيل  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاشركة بااسجل لاتجاري المحكمة 
ماي  و)  بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم  87 )8.
91 P

EOSNETT
SARL AU

تأسيس شركة محذعد  لملسؤعاية 
بشريك عحيذ

مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تمت   ،(8(( ماي  و)  نوم  باارباط 
اشركة  لاتأسي�ضي  لا ايون  صياغة 
عحيذ،  بشريك  لملسؤعاية  محذعد  

اها للخصائص لاتااية :
.EOSNETT : لاتسمية

لاهذف : 
بناء.

أعمال مختلفة.
تجار .

شارع   8  : لإلجتماعي  لمل ر 
لالشوري لاش ة رقم   أكذلل لارباط.

من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملذ  

تأسيس لاشركة.

لارأسمال : حذد رأسمال لاشركة 

في مبلغ 888.888 درهم.

لإلدلر  : عهذ تسيير لاشركة السيذ 

لاسااكي أسامة.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

غانة 8و ديسمبر.

عتسجيل  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاشركة بااسجل لاتجاري المحكمة 

ماي  و)  بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 875 )8.

92 P

لملنظمة لملهنية المحاسبين لملوتمذنن

EXPREMIUM CONSULTING

RUE PESCARA HAY AL MATAR NADOR

TEL : 05.36.33.39.77

FAX : 05.36.33.39.95

OMAHSAN CASH
SARL A.U

تأسيس لاشركة
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

دلت  شركة  تكويت   (8(( ماي    

عحيذ  اشريك  محذعد   مسؤعاية 

مميزلتها كااتالي :

 OMAHSAN CASH  : لاتسمية 

.SARL A.U

لاصفة لا ايويية : ش.م.م.ش.ع.

لاهذف : عكيل تحويل لألمولل.

في  حذد   : لارأسمال 

 8888 888.888.88درهم م سم إلى 

سهم ب يمة 888 درهم السهم موزعة 

كااتالي :

محمذ  السيذ  سهم   8888

لمحسن.

لاتسيير : لاسيذ محمذ لمحسن.

لإلمضاء : لاسيذ محمذ لمحسن.

لملذ  : 99 سنة.

يهج طنجة رقم   : لمل ر لإلجتماعي 

6 طريق تفرسيت بن طيب لاذريوش.

تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 

86 ماي  لإلبتذلئية بااذريوش  بتاريخ 

))8) تحت رقم 68 .

93 P
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لملنظمة لملهنية المحاسبين لملوتمذنن
EXPREMIUM CONSULTING

RUE PESCARA HAY AL MATAR NADOR
TEL : 05.36.33.39.77
FAX : 05.36.33.39.95

HADDOUTI CARS
SARL A.U

تأسيس لاشركة
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
دلت  شركة  تكويت   (8(( ماي   8 
عحيذ  اشريك  محذعد   مسؤعاية 

مميزلتها كااتالي :
HADDOUTI CARS : لاتسمية

.SARL A.U
لاصفة لا ايويية : ش.م.م.ش.ع.

لاهذف :  :
 كرلء لاسيارلت بذعن سائق.

في  حذد   : لارأسمال 
 5888 588.888.88درهم م سم إلى 
سهم ب يمة 888 درهم السهم موزعة 

كااتالي :
5888 سهم السيذ جولد حذعتي. 

لاتسيير : لاسيذ جولد حذعتي.
لإلمضاء : لاسيذ جولد حذعتي.

لملذ  : 99 سنة.
لمل ر لإلجتماعي : حي لألمل لاغربي 

لاذريوش.
تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 
ماي   9 بتاريخ  لإلبتذلئية بااذريوش  

))8) تحت رقم 59 .
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لملنظمة لملهنية المحاسبين لملوتمذنن
EXPREMIUM CONSULTING

RUE PESCARA HAY AL MATAR NADOR
TEL : 05.36.33.39.77
FAX : 05.36.33.39.95

L’OR BLEU TRANS
SARL A.U

تأسيس لاشركة
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تكويت شركة دلت   (8(( أبريل   (7
عحيذ  اشريك  محذعد   مسؤعاية 

مميزلتها كااتالي :
L’OR BLEU TRANS : لاتسمية

.SARL A.U
لاصفة لا ايويية : ش.م.م.ش.ع.

لاهذف :  
 ي ل لابضائع ييابة عن لاغير.

ي ل لألمتوة غير لملصحوبة ييابة 
عن لآلخرين.

لالستيرلد علاتصذنر.
في  حذد   : لارأسمال 
 8888 888.888.88درهم م سم إلى 
سهم ب يمة 888 درهم السهم موزعة 

كااتالي :
8888 سهم السيذ مواد بوعزلعي. 

لاتسيير : لاسيذ مواد بوعزلعي.
لإلمضاء : لاسيذ مواد بوعزلعي.

لملذ  : 99 سنة.
تجزئة  :  و،  لإلجتماعي  لمل ر 

لاتهامي طريق تاز  عجذ .
تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 
ماي   (8 بتاريخ  بوجذ    لاتجارية 

))8) تحت رقم 8578 .
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لملنظمة لملهنية المحاسبين لملوتمذنن
EXPREMIUM CONSULTING

RUE PESCARA HAY AL MATAR NADOR
TEL : 05.36.33.39.77
FAX : 05.36.33.39.95

HDI BOUYAFAR
SARL A.U

تأسيس لاشركة
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تكويت شركة دلت   (8(( أبريل  و8 
عحيذ  اشريك  محذعد   مسؤعاية 

مميزلتها كااتالي :
HDI BOUYAFAR : لاتسمية

.SARL A.U
لاصفة لا ايويية : ش.م.م.ش.ع.

لاهذف :  :
 محطة للخذمة (غسل تشحيم).

لستغالل م هى.
محل ب ااة باات سيط.

في  حذد   : لارأسمال 
 8888 888.888.88درهم م سم إلى 
سهم ب يمة 888 دهم السهم موزعة 

كااتالي :
8888 سهم السيذ حمز  بركوش. 

لاتسيير : لاسيذ حمز  بركوش.
لإلمضاء : لاسيذ حمز  بركوش.

لملذ  : 99 سنة.

تفسور  دعلر   : لإلجتماعي  لمل ر 
ليوزلين، لاناضور.

تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 
ماي  بتاريخ    بااناضور   لإلبتذلئية 

))8) تحت رقم 679 .
96 P

شركة سود إست أمبريموريي
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

لارأسمال لالجتماعي: 200.000,00 
درهم

لمل ر لالجتماعي : رقم و8 زي ة 
نسرين، حي رياض لاسالم، لكادنر

في مؤرخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
لاوام  للجمع  8)8)،قرر  ننانر   (8
إست  سود  اشركة  لإلستثنائي 

أمبرنموريي لملصادقة على ما نلي:
-تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة   
 ,77 من لمل ر لاسابق لاكائن ب رقم 
للجذنذ   لإلدري�ضي,تاابرجت  زي ة 
ب:رقم  لاكائن  لاونولن  للى  أكادنر 
زي ة نسرين، حي رياض لاسالم،  و8 
لكادنر،عبااتالي توذنل لافصل لارلبع 

) )  من لا ايون لألسا�ضي الشركة.
حصص  تفويت  على  -لملصادقة 
إضافة  قبول  عبااتالي  إجتماعية 
تغيير  إلى  أدى  مما  جذنذ  شريك 
من لا ايون لألسا�ضي  ع7   6 لابنذنن 

الشركة .
- لملصادقة على لا ايون لألسا�ضي 

للجذنذ الشركة .
اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية  باملحكمة  لاضبط  كتابة 
تحت   (8(( ماي   88 باڭلدنريوم 

رقم889788.
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PHARMACIE EL KHIRANI
SARL A.U 

لمل ر لالجتماعي :  حذ مجاط 
شيشاع   

 رأسمال لاشركة .58.888.88و 
درهم  

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  بشريك علحذ  

بتأسيس  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى  

محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة 

بتاريخ لملؤرخ  علحذ    بشريك 

بمثابة  بمرلكش    (8(8 نوايو   5

دلت  اشركة    لألسا�ضي  لا ايون 

علحذ   بشريك  محذعد   مسؤعاية 

مميزلتها كما نلي :

 PHARMACIE  : لاشركة  لسم 

EL KHIRANI شركة  دلت مسؤعاية 

محذعد  بشريك عحيذ.             

غرض لاشركة : 

- صيذالني بيع باات سيط.

 م ر لاشركة  حذ مجاط شيشاع .     

من  سنة لبتذلء   99 مذ  لاشركة 

نوم تأسيسها.
رأسمال  حذد  لاشركة  رأسمال 

درهم  58.888.88و  في  لاشركة 

م سم على 588و من فئة 888 درهم 

الولحذ  عهذه للحصص موزعة على 

لاشكل لاتالي :

لاسيذ  للخيرلني كريمة         588و  

حصة                                         

مسير  لاشركة : ثم تويين لاسيذ  

لاوحيذ   لملسير   كريمة  للخيرلني 

الشركة ملذ  غير محذد .                                                     

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  ثم 

لاضبط اذى لملحكمة لالبتذلئية ب 

 (8(( فبرلنر  بتاريخ  )  لنمنتايوت  

تحت رقم 888798))7888و).

98 P

YANIS ART
لمل ر لالجتماعي :  رقم 8) زي ة لبن 

عائشة جليز مرلكش
رأسمال لاشركة : 88.888.888.88 

درهم

لملؤرخ  لاورفي   لاو ذ  بم ت�ضى 

بتاريخ 8) أبريل8)8)     قرر لاشركاء 

قبول مانلي:

للحصص  تفويت  -قبول 

من:     كل  بين  تمت  لاتي  لالجتماعية 

فوت  لاذي  مادجذ  لزعيون  لاسيذ 

688 حصة لجتماعية اصالح لاسيذ 

688حصة  قبل   لاذي  خااذ  اهبيل 

لجتماعية .  
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لاذي  لاوزيز  عبذ  اهبيل  لاسيذ 

لجتماعية  حصة   (688 فوت 

اصالح لاسيذ اهبيل خااذ لاذي قبل  

688)حصة لجتماعية .

كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  ثم 

بتاريخ لاتجارية  باملحكمة   لاضبط 

 و يوفمبر 88) تحت رقم5و856   
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 RAYANE CONSERVES
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE

 D’ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL SOCIAL :

100.000,00 DHS

 Siège Social : TAOURIRT, N° 174

LOT ENNASSER

 R.C : N°1505

IF : 52444568

تأســيــس لاشـــركة
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

عضع  تم  ننانر))8)    (8 بتاريخ 

 RAYANE  لا ايون لألسا�ضي  اشركة

CONSERVES  شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  من لاشريك لاوحيذ تتمثل 

مميزلتها في ما نلي:

 RAYANE لاشركة:       تسمية 

دلت  ش.د.م.م     CONSERVES

شريك عحيذ.

غرض لاشركة :

8.تصنيع لألغذنة لملولبة أع لملربى

لاشركاء: لاسيذ بو�ضى ميمون.

تاعريرت رقم  87  م ر لاشركة:  

تجزئة لانصر. 
مبلغ  حذد  لاشركة:  مال  رأس 
درهم     100.000،00 في   رأسمااها  

فئة  من  حصة   8.888 إلى  م سمة 

888  درهم للحصة لاولحذ   م سمة 

كما نلي :

 8888 ميمون  بو�ضى  لاسيذ 

حصة.

نتم تسيير لاشركة من   : لاتسيير 

طرف: لاسيذ بو�ضى ميمون.

اذى كتابة  لا ايوني   تم لإلنذلع 
لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 
 (8(( ماي   8( بتاريخ    بتاعريرت  

تحت رقم 2022/79.
لإلمضاء:

100 P

BODA OLIVES 
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE
 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DHS
 SIEGE SOCIAL : TAOURIRT LOT
 MY ALI CHRIF EXTENSION TR 1

LOT N°637 APPT N°3
R.C: N°1483

IF : 51774597
تأسيس لاشركة

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
عضع  تم   (8(( ننانر   (8 بتاريخ 
 BODA اشركة  لألسا�ضي  لا ايون 
لملسؤعاية  دلت  شركة   OLIVES
لملحذعد  من لاشريك لاوحيذ تتمثل 

مميزلتها في ما نلي:
 BODA       : لاشركة  تسمية 
OLIVES SARL AU   ش د. م. م دلت 

شريك عحيذ.
غرض لاشركة :

   عحذ  لاتكسير.
تصنيع لألغذنة لملولبة أع لملربى.

لالستيرلد علاتصذنر.
لاشركاء: لاسيذ لاكرتي ميمون.

تجزئة موالي  7و6  م ر لاشركة:  
و  لاس ة   8 علي لاشريف لات سيمة 

تاعريرت. 
مبلغ  حذد  لاشركة:  مال  رأس 
درهم     100.000،00 في   رأسمااها  
فئة  من  حصة   8.888 إلى  م سمة 
888  درهم للحصة لاولحذ   م سمة 

كما نلي :
 8888 ميمون  لاكرتي  لاسيذ 

حصة.
نتم تسيير لاشركة من   : لاتسيير 

طرف: لاسيذ لاكرتي ميمون.

اذى كتابة  لا ايوني   تم لإلنذلع 

لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 

 (8(( أبريل  بتاريخ      بتاعريرت  

تحت رقم 2022/56.
لإلمضاء:
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 STE ACCOMPAGNEMENT

INNOVATION INGENIERIE
SARL AU

 AU CAPITAL SOCIAL : 100.000

DHS

 Siège Social : OUJDA, 143 BD

 DERFOUFI IMM WIDAD 4ème

ETG APPT N°88

R.C : 39367 N° IF : 52453395

تأســيــس لاشـــركة
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

عضع  تم    ،(8(( أبريل   89 بتاريخ 

لا ايون لألسا�ضي  اشركة :

 A C C OM P A G N E M E N T

  INNOVATION INGENIERIE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  من 

في  مميزلتها  تتمثل  لاوحيذ  لاشريك 

ما نلي :

 : لاشركة  تسمية 

 A C C O M P A G N E M E N T

   INNOVATION INGENIERIE

ش د م م دلت شريك عحيذ.

غرض لاشركة :

مكتب لستشاري هنذ�ضي.

لاشركاء : لاسيذ لاطيب جابري.

شارع محمذ  و 8   : م ر لاشركة 

لارلبع  لاطابق  عدلد  لاذرفوفي عمار  

لاش ة 8، عجذ .

مبلغ  حذد   : لاشركة  مال  رأس 

رأسمااها  في  888.888 درهم م سمة 

إلى 8.888 حصة من فئة 888  درهم 

للحصة لاولحذ   م سمة كما نلي :

 8888 جابري  لاطيب  لاسيذ 

حصة.

نتم تسيير لاشركة من   : لاتسيير 

طرف: لاسيذ لاطيب جابري.

كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بوجذ   لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

بتاريخ 86 ماي ))8) تحت رقم و68.

102 P

ARMAZ FOOD

SARL AU

 Société A Responsabilité

Limitée d’Associé Unique

Au Capital de 100.000 DHS

 Siège social : TAOURIRT, ZONE

INDUSTRIELLE N° 60

تأســيــس لاشـــركة
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

عضع  تم   ،(8(( ننانر   (8 بتاريخ 

 ARMAZ لا ايون لألسا�ضي  اشركة  

لملسؤعاية  دلت  شركة   FOOD

لملحذعد  من لاشريك لاوحيذ تتمثل 

مميزلتها في ما نلي :

 ARMAZ  : لاشركة  تسمية 

FOOD ش د م م دلت شريك عحيذ

غرض لاشركة :

لملولبات لازرلعية لاغذلئية.

لافولكه  عتصذنر  لستيرلد 

عللخضرعلت لملولبة علاطازجة.

لاشركاء : لاسيذ زرعللي محمذ.

لاحي   68 لارقم   : لاشركة  م ر 

لاصناعي تاعريرت.  

مبلغ  حذد   : لاشركة  مال  رأس 

رأسمااها  في  888.888 درهم م سمة 

888 درهم  8.888 حصة من فئة  إلى 

للحصة لاولحذ   م سمة كما نلي :

لاسيذ زرعللي محمذ 8888 حصة.

نتم تسيير لاشركة من   : لاتسيير 

طرف: لاسيذ زرعللي محمذ.

اذى كتابة  لا ايوني   تم لإلنذلع 

لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 

بتاعريرت  بتاريخ 88 ماي ))8) تحت 

رقم 74/2022.

103 P
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STE 2Y CHAMP VERT
SARL

تاسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد 

على إثر لاو ذ لاورفي عقوه شركاء 
لا وليين  عضع  تم  أسفله،  لاشركة 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لالساسية 

محذعد ، علاتي من خصائصها :
 STE 2Y  : لالجتماعية  لاتسمية 

.CHAMP VERT SARL
علالستغالل  لاتسيير   : لملوضوع 
علستيرلد،  تصذنر  لافالحي، 

لملفاعضة.
أنت  دعلر   : لالجتماعي  لمل ر 

بومزعغ، جماعة أكلموس، خنيفر .
لملذ  : 99 عاما.

درهم،   888.888  : لارأسمال 
 888 8888 حصة ب يمة  مكوية من 
لاشكل  على  موزعة  الحصة  درهم 

لاتالي :
نوسف يسير 588 حصة.
محمذ اونانة 588 حصة.

لاتسيير : أسنذ لاتسيير إلى لاسيذ 
قرلر  صذعر  غانة  إلى  يسير  نوسف 

جذنذ الشركاء.
لاسنة لملحاسبية : من فاتح ننانر 

إلى 8و ديسمبر.
لا ايوني  لإلنذلع  تم   : لإلنذلع 
تحت  بميذات  لالبتذلئية  باملحكمة 
ماي   86 بتاريخ   202/2022 رقم 

.(8((
لاسجل لاتجاري رقم 65و .

104 P

 AFRIC NAVIGATION
TECHNOLOGIY

SARL AU
بيع حصص عتويين لملسير الشركة

على إثر لا رلر لاذي لتخذه شركاء 
لاشركة أعاله تم ما نلي :

باعت لاسيذ  غزالن علولن جميع 
لاشركة  في  تملكها  لاتي  للحصص 
حصة إلى لاسيذ    8888 أعاله عهي 
درهم   888 ب يمة  علولن  مليكة 

الحصة.

مسير   مليكة  لاسيذ   تويين  تم 

جذنذ  الشركة ملذ  غير محذعد .

تم لإلنذلع لا ايوني اذى مصلحة 

لاسجل لاتجاري باملحكمة لالبتذلئية 

 204/2022 رقم  تحت  بخنيفر  

بتاريخ 85 ماي ))8).

لاسجل لاتجاري عذد 5 )و.

105 P

 STE ASSISTANCE

MEDICALE DES CEDRES
SARL AU

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  بشريك عحيذ

على إثر لاو ذ لاورفي لاذي عقوته 

أسفله،  الشركة  لاوحيذ   لاشريكة 

تم عضع لا وليين لألساسية اشركة 

بشريك  محذعد   مسؤعاية  دلت 

عحيذ، علاتي من خصائصها :

 STE  : لالجتماعية  لاتسمية 

 ASSISTANCE MEDICALE DES

.CEDRES SARL AU

لاذفن  م اعاة   : لملوضوع 

لاطبية  لملساعذ   عللجنازلت، 

لان ل  المر�ضى في موطن سكناهم، 

لاطبي المر�ضى.
زي ة   ،85 رقم   : لالجتماعي  لمل ر 

أكادنر، خنيفر .

لملذ  : 99 عاما.

درهم،   888.888   : لارأسمال 

مكوية من 8888 حصة، ب يمة 888 

لاشريكة  بيذ  كلها  الحصة  درهم 

لاوحيذ .

لاشريكة  تتكلف   : لاتسيير 

لاوحيذ  بااتسيير ملذ  غير محذعد .

لاسنة لملحاسبية : من فاتح ننانر 

إلى 8و ديسمبر.

تم باملحكمة لالبتذلئية   : لإلنذلع 

 ،2022/2021 رقم  تحت  بميذات 

بتاريخ 89 ماي ))8).

لاسجل لاتجاري رقم 77و .

106 P

STE CLEARANCE CLUB
شركة دلت مسؤعاية محذعد 

تأسيس شركة
بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ بتاريخ 
لا ايون  إنشاء  تم   ،(8(( فبرلنر   8
مسؤعاية  دلت  اشركة  لالسا�ضي 

محذعد  خصائصها كااتالي :
لاتسمية : شركة كليغونس كليب.
لاهذف : لستغالل يادي لابلياردع.

م هى.
لاتجارية،  لاومليات  كل 
لاتي  لاو ارية  أع  لملااية  لاصناعية، 

تساهم في تطور لاشركة.
لاكناري،  زي ة   : لالجتماعي  لمل ر 

رقم 68ون حي لملنزه س ي ع لارباط.
لملذ  : 99 سنة لبتذلء من تأسيس 

لاشركة.
في  حذد   : لالجتماعي  لملال  رلس 
إلى  م سمة  درهم   888.888 مبلغ 
 888 حصة قيمة كل علحذ    8888

درهم محرر  كليا.
حصة   588 لملساهمين  حصص 

السيذ كمال قرباعي.
588 حصة السيذ سفيان بنولي.

من  لبتذلء   : لالجتماعية  لاسنة 
كل  من  ديسمبر  8و  إلى  ننانر  فاتح 

سنة.
الشركة  مسيرل  _عين   : لاتسيير 
لاسيذ كمال قرباعي ملذ  غير محذد .
باملحكمة  لاشركة  تسجيل  تم 
ماي   89 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8)، تحت رقم 5وو868.
107 P

FIDUCIAIRE BENSAID
SARL

تجزئة رلحة لابال عمار  88 س شارع علد 
تانسيفت، 88888 سال لملغرب

ROA PRINT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لالجتماعي 87، 

شارع لملغبر لاوربي رقم )، لملحيط، 
لارباط، 88868 لملغرب

رقم لاسجل لاتجاري 856695
تفويت حصص مع تويين مسير 

جذنذ الشركة

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

تفويت   ،(8(( أبريل   8( في  لملؤرخ 

لاسيذ  سكينة مصباحي 588 حصة 

حصة   8888 أصل  من  لجتماعية 

لاوزلني  لملجيذ  عبذ  لاسيذ  افائذ  

لألخير  هذل  تويين  تم  عقذ  لاشاهذ 

تبوا  الشركة  ععحيذ  جذنذ  كمسير 

ا بول لست ااة لملسير .

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   8( بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8)، تحت رقم 598 )8.

108 P

STE EXTRADREAM
SARL AU

توذنل شركة
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

بتاريخ 5) أبريل ))8)، ت رر ما نلي :

من  لالجتماعي  لمل ر  تحويل 

مجموعة لاورعار   : لاونولن لا ذنم 

رقم 78 لات ذم، إلى لاونولن للجذنذ : 

 (8 حي لاليبواث زي ة لجنانذن رقم 

تمار .

يجار   »أعمال  نشاط  إضافة 

لألملنيوم« إلى هذف لاشركة.

 588 حميذ  لفرياض  لاسيذ  باع 

درهم   888 بثمن  لجتماعية  حصة 

الحصة إلى لاسيذ لانولصرية جمال.

تغيير لاشكل لا ايوني من شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  إلى لاشركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد  من شريك 

لاولحذ.

حميذ  لفرياض  لاسيذ  لست ااة 

لاسيذ  عتويين  لملسير  منصب  من 

لانولصرية جمال بذال عنه في منصب 

لملسير علاشريك لاوحيذ.

 8 6888 رقم  لاتجاري  لاسجل 

باملحكمة لاتجارية باارباط.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8)، تحت رقم و79 )8.

109 P
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دنولن لألستاد محمذ بــهـــرد ، لملوثق باارباط

 SDM PHARMA 
ش.م

لارفــــع مـــن رأسمـــال لاشـــــركة
بموجب ع ذ توثي ي تل اه لملكتب 
بتاريخ  8 ديسمبر 8)8)، ملحق ببيان 
صرح  علاذفع  باالكتئاب  لاتصريح 
 SDM PHARMA شركة  مساهمو 
ش.م، رأسمااها 8.888 89.6 درهم، 
م رها لالجتماعي بسال، لحصين سال 
لارحيم  عبذ  شارع  زلعية  للجذنذ ، 
لملحل  حصار،  عمحمذ  بوعبيذ 
بموجب  أيه   ،CC7 رقم  لاتجاري 
للجموية  محضرمذلعاة  مذلعاة 
لملنو ذ   لالستثنائية  لاومومية 
بتاريخ و) أكتوبر8)8) ت ـرر، ما نلي :
لاشركة  رأسمال  من  لارفع 
من  ارفوه  درهم    .768.888 بمبلغ 
8.888 89.6 درهم إلى 88.888 . ) 
حصة    7.688 بولسطة  درهم 
عنها  عمحرر   ي ذل  مكتتبة  جذنذ  
عنذ لالكتتاب عن طريق دفع ما ال 

ن ل عن لاربع في حساب لاشركة ؛
بموجب ع ذ توثي ي تل اه لملكتب 
تحرير  تم   ،(8(8 دجنبر   ( بتاريخ 
لاتصريح باالكتئاب علاذفع لملتول ة 
بوملية رفع لارأسمال لاذي تم تأكيذه 
من طرف لملساهمون، عتبوا اذاك تـم 
توذنل لافصـل 7 من لانظام لألسا�ضي 
الشركة لاذي بموجبه أصبح رأسمـال 

لاشـركة هـو   88.888 . ) درهم.
بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
تحت   ،(8(( ماي   86 بتاريخ  بسال، 

عذد 8886و.
الخالصة علابيان

110 P

STE BAMENA
ش م م

رلسمااها : 888.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : دعلر لاف ر  

لافحليين بئر لاطااب، سيذي قاسم
بتاريخ خاص  او ذ   طب ا 
 )) مارس ))8) الجمع لاغير لاوادي.

 STE BAMENA اشركة  لملسير 
 888.888 ش م م برأسمال ن ذر ب 

درهم.
م رها بذعلر لاف ر  لافحليين بئر 

لاطااب سيذي قاسم قرر ما نلي :
بوشتى  بوم يس  لملسير  لست ااة 
من تسيير شركة STE BAMENA ش 

م م.
 STE اشركة  نهائية  تصفية 

BAMENA ش م م.
م ر لاتصفية حذد بذعلر لاف ر  

لافحليين بئر لاطااب سيذي قاسم.
لإلنذلع لا ايوني : ا ذ تم باملحكمة 
لالبتذلئية بسيذي قاسم نوم 89 ماي 

))8)، تحت رقم 251/2022.
رقم لاسجل لاتجاري 7و 7).

من أجل لانسخ علابيان

111 P

LA SABLAISE
شركة دلت مسؤعاية محذعد 

رأسمااها : 888.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : إقامة لانور، 

رقم )88 مجموعة 87، لاش ة و، 
لاطابق لاسفلي، مرس للخير، تمار 
لاسجل لاتجاري رقم 88857

لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 
فبرلنر   (8 لالستثنائي لملنو ذ بتاريخ 

))8)، قرر لاشركاء ما نلي :
لملصفي  ت رير  على  لملصادقة 

الشركة.
تصفية  حسابات  على  لملصادقة 

لاشركة.
إقفال عمليات تصفية لاشركة.

اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم  ا ذ 
بتاريخ  باارباط  لاتجارية  لملحكمة 
88 ماي ))8)، تحت رقم 597 )8.
112 P

LAVAGE BIOGRAPHY
SARL

بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لانظام  إنشاء  تم   ،(8(( )8 أبريل 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لانحو  على  عخصائصها  محذعد ، 

لاتالي :

 LAVAGE BIOGRAPHY  : لالسم 
.SARL

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 
مسؤعاية  محذعد .
هذف لاشركة :

تنظيف لاسيارلت.
مكتوبة  تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر 

رقم 7و حصين، سال.
تأسيس  من  سنة   99  : لملذ  

لاشركة.
 888.888  : لالجتماعي  لارأسمال 
حصة   8888 إل  م سم  درهم 
درهم   888 فئة  من  لجتماعية 

الولحذ  محرر  من طرف لاشركاء.
لاسيذ عايذ لاوتماني 688 حصة.
لاسيذ عماد لاوتماني 88  حصة.
تم تويين لاسيذ عماد   : لاتسيير 
غير  ملذ   الشركة  كمسير  لاوتماني 

محذد .
من  تبتذئ   : لالجتماعية  لاسنة 
ديسمبر من  8و  فاتح ننانر عتنتهي في 

كل سنة.
تم لإلنذلع لا ايوني بكتابة ضبط 
علملسجلة  بسال  لالبتذلئية  لملحكمة 
5978و  بااسجل لاتجاري تحت رقم 

بتاريخ 88 ماي ))8).
113 P

CAFE VELLA VITA
SARL AU

بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تأسيس شركة  تم   ،(8(( )) أبريل 

باملولصفات لآلتية :
.CAFE VELLA VITA : لاتسمية

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 
لملساهم  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ :
لاغرض لالجتماعي :

م هى.
لاومليات  جميع  عامة  عبصفة 
لملتول ة بشكل مباشر أع غير مباشر 

بأغرلض لاشركة.
تجزئة   55 رقم   : لمل ر لالجتماعي 

لاورعد بوزيي ة.
تأسيس  من  سنة   99  : لملذ  

لاشركة.

 888.888  : لالجتماعي  لارأسمال 
حصة   8888 إلى  م سم  درهم 
درهم   888 فئة  من  لجتماعية 
لاشريك  من طرف  الولحذ  محرر  

لاوحيذ.
 8888 باا ا�ضي  هنذ  لاسيذ  

حصة لجتماعية.
تم تويين لاسيذ لحمذ   : لاتسيير 
غير  ملذ   الشركة  كمسير  باا ا�ضي 

محذد .
من  تبتذئ   : لالجتماعية  لاسنة 
ديسمبر من  8و  فاتح ننانر عتنتهي في 

كل سنة.
بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ببن  لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 
سليمان علملسجلة بااسجل لاتجاري 
ماي   87 بتاريخ  و757  رقم  تحت 

.(8((
114 P

سوكوجستيون

مكتب لاذرلسات، عللحسابات ع لالستشار 
8 زي ة أفغانستان رقم   حي لملحيط لارباط

SIYA SPA
SARL AU

بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم  باا نيطر ،   (8(( )8 ماي 
 SIYA) صبا  سيا  شركة  تأسيس 
دلت  شركة   ،(SPA SARLAU
لملسؤعاية لملحذعد  الشريك لاوحيذ 

عخصائصها كتالي :
 SIYA) صبا  سيا   : لاشركة  لسم 

.(SPA SARLAU
للحالقة   : لاشركة  مضمون 

علاتجميل.
مارتير  زي ة  8و،   : لاشركة  م ر 
رقم  مكتب  محمذ  بن  لاسالم  عبذ 
لازيتون  فال فلوري لقامة رياض   (

لا نيطر .
رأسمال لاشركة :  888888 درهم  
م سمة للى 8888 حصة ب يمة 888 
درهم الحصة لاولحذ  ع كلها بحوز  

لاسيذ   خلوق لسيا.
تسيير لاشركة :  تم تويين لاسيذ  

خلوق لسيا كمسير عحيذ الشركة.
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 5% بوذ خصم     : أباح لاشركة 

تصرف  في  لاباقي  نودع  لألرباح  من 

لاشركاء.

لاتسجيل  تم   : لاتجاري  لاسجل 

بتاريخ  و7و65  رقم  تحت  لاتجاري 

لالبتذلئية  باملحكمة   (8(( ماي  و) 

باا نيطر .
البيان علالستشار 

115 P

سوكوجستيون

مكتب لاذرلسات، عللحسابات ع لالستشار 

8 زي ة أفغانستان رقم   حي لملحيط لارباط

CARO AUTO
SARL AU

بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم  باارباط،   (8(( 9 مارس 

 CARO) أعطو  كارع  شركة  تأسيس 

دلت  شركة   ،(AUTO SARLAU

لملسؤعاية لملحذعد  الشريك لاوحيذ 

عخصائصها كتالي :

 CARO) لسم لاشركة : كارع أعطو

.(AUTO SARLAU

لصالح   : لاشركة  مضمون 

لاسيارلت - لشغال مختلفة - لاتجار .
رقم  س،  سكتور   : لاشركة  م ر 

يو وب  حي  لاصهريج،  حي  7و) 

لملنصور لارباط.
رأسمال لاشركة : 888888 درهم  

م سمة للى 8888 حصة ب يمة 888 

درهم الحصة لاولحذ  عكلها بحوز  

لاسيذ لنت اوليم محمذ.

تم تويين لاسيذ   : تسيير لاشركة 

عحيذ  كمسير  محمذ  اوليم  لنت 

الشركة.

 5% خصم  بوذ   : لاشركة  أباح 

تصرف  في  لاباقي  نودع  لألرباح  من 

لاشريك.

لاتسجيل  تم   : لاتجاري  لاسجل 

بتاريخ  9و8688  لاتجاري تحت رقم 

لاتجارية  باملحكمة   ،(8(( ماي   9

باارباط.
البيان علالستشار 

116 P

MAMMOUTH TECH
شركة محذعد  لملسؤعاية

 دلت لاشريك لاوحيذ
رأسمااها : 888.888 درهم

لمل ر لالجتماعي : 85 شارع لألبطال 
ش ة   أكذلل، لارباط

تأسيس  تم  عرفي  ع ذ  بموجب 
شركة MAMMOUTH TECH شركة 
لاشريك  دلت  لملسؤعاية  محذعد  
لاوحيذ، بتاريخ 89 أبريل ))8)، دلت 

لمليزلت  لاتااية :
لألشغال لملتنوعة.

لملولوماتية،  لملوذلت  بائع 
عللحلول  لابصرية  لاسموية 

لملولوماتية.
من  مكون  لاشركة  رلسمال 
 8888 إلى  م سم  درهم   888.888
الحصة  درهم   888 فئة  من  حصة 

م سمة على لاشكل لاتالي :
 8888 بنولو  لبتسام  لاسيذ  

حصة.
لاشركة مسير  من طرف لاسيذ  

مريم بنولو.
سنة   99 مذ  لاشركة محذد  في 
لبتذلء من تاريخ تسجيلها في لاسجل 

لاتجاري.
بكتابة  لاشركة  تسجيل  تم 
باارباط  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
رقم  عتحت   ،(8(( ماي   88 بتاريخ 

.868889
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لالستاد محمذ رشيذ لاتذالعي
موثق بااذلر لابيضاء

67/69 شارع موالي لدريس لألعل
لاطابق لألعل لاش ة رقم و
لاهاتف : 588)5))8))85

85((8(8899
لافاكس : ) 85)8))85

IMMO COMPANY
SARL AU

رأسمال لجتماعي 5.888.888 درهم
)6 زلعية شارع ليفا عشارع موالي 

نوسف ش ة رقم )و لاطابق لاثااث 
لاذلر لابيضاء

لاسجل لاتجاري : و8 88)
لاتوريف لاضريبي 9799و88 

تفويت حصص لجتماعية
تل اه  توثي ي  ع ذ  بم ت�ضى 
لألستاد محمذ رشيذ لاتذالعي موثق 
ديسمبر   87 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر 
رتيب  هنذ  لاسيذ   فوتت   ،(8(8
 8888 لالجتماعية  حصصها  جميع 
 IMMO شركة  في  تمتلكها  لاتي 
عداك   COMPANY SARL AU
افائذ  لاسيذ عبذ لملولى رتيب مغربي 
للجنسية عللحامل ابطاقة لاتوريف 

.B889878 لاوطنية
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8)، تحت رقم 98و )8.
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لالستاد محمذ رشيذ لاتذالعي

موثق بااذلر لابيضاء
67/69 شارع موالي لدريس لألعل

لاطابق لألعل لاش ة رقم و

لاهاتف : 588)5))8))85

85((8(8899

لافاكس : ) 85)8))85

NASSIM EL FALAH
SARL AU

رأسمال لجتماعي 88.888.888 
درهم

لقامة يجذ لاطابق لألعل تجزئة وو 
لارقم و للجذنذ 

لاسجل لاتجاري : 8 8 8
لاتوريف لاضريبي 8888967 

هبة حصص لجتماعية
تل اه  توثي ي  ع ذ  بم ت�ضى 
لألستاد محمذ رشيذ لاتذالعي موثق 
7) أبريل  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر 
اطيفة  لالطرلف  عهبت   ،(8((
أنت ماية فاطمة  بوعنان يور لاذنن. 
لنت ماية عبذ لارزلق لنت ماية نويمة 
لنت ماية ناسمينة لنت ماية، جمال 
حصصهم  جميع  ماية  لنت  لاذنن 
لاتي نمتلكونها في شركة  لالجتماعية 
NASSIM EL FALAH شركة محذعد  
لملسؤعاية عداك افائذ  لاسيذ محمذ 

لملهذي لنت ماية.
يتج عن هذه لاهبة في للحصص 

ما نلي :

لنت  لاذنن  يور  لاسيذ  لست ااة 
ماية من مهامه كمسير الشركة عتبوا 
اذاك تم تويين لاسيذ محمذ لملهذي 
لاتوريف  ابطاقة  للحامل  ماية  لنت 
T868(86 صالحة إلى غانة  لاوطنية 
عحيذ  كمسير  8و8)،  سبتمبر   8

الشركة.
تغيير  تم  لاهبة  هذه  عبموجب 
لا ايوني الشركة من شركة  لاشكل 
شركة  إلى  لملسؤعاية  محذعد  

محذعد  لملسؤعاية بشريك عحيذ.
 NASSIM EL ععليه تلتزم لاشركة
بااتوقيع لملنفرد   FALAH SARL AU
لاسيذ  ملسيرها  ع ودها  جميع  في 

محمذ لملهذي لنت ماية.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   86 بتاريخ  بالجذنذ   لاتجارية 

8)8)، تحت رقم 7886).
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لالستاد محمذ رشيذ لاتذالعي
موثق بااذلر لابيضاء

67/69 شارع موالي لدريس لألعل
لاطابق لألعل لاش ة رقم و
لاهاتف : 588)5))8))85

85((8(8899
لافاكس : ) 85)8))85

HABITA CENTER
SARL AU

رأسمال لجتماعي 5.888.888 درهم
)6 زلعية شارع ليفا عشارع موالي 

نوسف ش ة رقم )و لاطابق لاثااث 
لاذلر لابيضاء

لاسجل لاتجاري : 88 88)
لاتوريف لاضريبي )و7)و88 

تفويت حصص لجتماعية
تل اه  توثي ي  ع ذ  بم ت�ضى 
لألستاد محمذ رشيذ لاتذالعي موثق 
ديسمبر   87 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر 
رتيب  هنذ  لاسيذ   فوتت   ،(8(8
 58.888 جميع حصصها لالجتماعية 
 HABITA شركة  في  تمتلكها  لاتي 
CENTER SARL AU شركة محذعد  
عداك  عحيذ  بشريك  لملسؤعاية 
افائذ  لاسيذ عبذ لملولى رتيب مغربي 
للجنسية عللحامل ابطاقة لاتوريف 

لاوطنية.
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باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 
89 ماي ))8)، تحت رقم 95و )8.
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لالستاد محمذ رشيذ لاتذالعي

موثق بااذلر لابيضاء
67/69 شارع موالي لدريس لألعل

لاطابق لألعل لاش ة رقم و

لاهاتف : 588)5))8))85

85((8(8899

لافاكس : ) 85)8))85

MEDIA PROMOTION
SARL

رأسمال لجتماعي 5.888.888و 
درهم

)6 زلعية شارع ليفا عشارع موالي 
نوسف ش ة رقم )و لاطابق لاثااث 

لاذلر لابيضاء
لاسجل لاتجاري : 75و8و 

لاتوريف لاضريبي 6 )58  و
تفويت حصص لجتماعية

تل اه  توثي ي  ع ذ  بم ت�ضى 
لألستاد محمذ رشيذ لاتذالعي موثق 
ديسمبر   87 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر 
رتيب  هنذ  لاسيذ   فوتت   ،(8(8
 (5.588 جميع حصصها لالجتماعية 
 MEDIA شركة  في  تمتلكها  لاتي 
PROMOTION SARL عداك افائذ  
مغربي  رتيب  لملولى  عبذ  لاسيذ 
للجنسية عللحامل ابطاقة لاتوريف 

.B889878 لاوطنية
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 
89 ماي ))8)، تحت رقم  55 )8.
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شركة تمراغت بيتش
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

بشريك عحيذ
دلت رأسمال : 88.888  درهم

لمل ر لإلجتماعي: ملك أفتاس و-)و 
تيغوال و جماعة أعرير أكادنر

لملؤرخ  لإلدلر    قرلر  بم ت�ضى 
اشركة تمرلغت   ،(8(( ماي   86 في  

بيتش تم لملصاقة على ما نلي :

لجتماعية  حصة   (5 تفويت 
 JEU Nadine السيذ   لململوكة 
السيذ   Suzanne Carmen

 .DELDYCKE JEREMY PASCAL
لجتماعية  حصة   (5 تفويت 
 WUIOT Emilie السيذ   لململوكة 

.Chantal Claudine
 DELDYCKE JEREMY السيذ 

.PASCAL
قبول هذل لاتفويت. 

 DELDYCKE لاسيذ  تويين 
جذنذ  مسير   JEREMY PASCAL
لاساب ة   لملسير   علست ااة  الشركة 
 JEU Nadine Suzanne لاسيذ  

.Carmen
تغيير لابنود 6، 7 عو  من لا ايون 

لألسا�ضي.
توريف صالحيات لملسير للجذنذ.

أسئلة مختلفة.
بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بأكادنر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
رقم  تحت   (8(( ماي   89 بتاريخ 

.88987 
بمثابة م تطف عبيان
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أش.ب فروي
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  تم عضع   ،(8(( ماي    87
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  دلت للخصائص لاتااية: 
لاتسمية : أش.ب فرعي.

لملوضوع لالجتماعي :
لافولكه  عتصذنر  لسترلد 

عللخضرعلت.
تسيير لإلستغالل لازرلعي ع إيجاز 

أعمال زرلعية.
بيع لملنتجات لازرلعية عمنتجات 
لملنتجات  عجميع  علاتغليف  لاتوبئة 

إلستخذلم لازرلعي.
جميع أيولع لملوذلت  شرلء،  بيع، 
ملحطات  لازرلعية  علملستلزمات 

لاتوبئة عغيرها.

لسترلد عتصذنر زيوت لملائذ .
بشكل  عام،  بشكل  لاتسويق 
المنتجات  مباشر  غير  أع  مباشر 
علافولكه  عللخضرعلت  لاغذلئية 

علألسماك.
ي ل لابضائع الغير محليا عدعايا.

شارع عبذ هللا   : لالجتماعي  لمل ر 
كينون - إقامة زينب - ف 9) رقم و - 

لاهذى أكادنر.  
لملذ : حذدت في 99 سنة من تاريخ 

تأسيس لاشركة لانهائي.
حذد   : لالجتماعي  لارأسمال 
لارأسمال في 888.888 درهم م سمة 
إلى 8888 حصة لجتماعية من قيمة 

888 درهم اكل حصة.
 8888  : حمز   بوياصر  لاسيذ 
 888 قيمة  من  لجتماعية  حصة 
قذرها  بمساهمة  حصة  اكل  درهم 

888.888 درهم. 
لاتسيير : تم تويين لاسيذ بوياصر 
حمز  مسير الشركة ملذ  غير محذد .

باانسبة التوقيع : لاشركة  ملزمة  
بشكل  صحيح  بتوقيع  عحيذ  السيذ 
إمكايية  في  للحق  مع  حمز   بوياصر 

توين ممثل اه.
فاتح  من  تبتذئ   : لملااية  لاسنة 
ننانر عتنتهي في 8و دجنبر من كل سنة. 
كتابة  اذى  لا ايوني  لالنذلع  تم 
باڭلدنر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
رقم  تحت   ،(8(( ماي  و)  بتاريخ 

 .889986
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لستذرلك خطا عقع بالجريذ  
لارسمية عذد 5785 بتاريخ )8 

مارس ))8) 
 HOME PRESTIGE BAB

ATLAS
شركة دلت مسؤعاية محذعد 

بذال من :  قررت للحكومة لملصرية 
تنفيذ هذل لاتخفيض في رأس لملال. 
للحصص  عذد  بتخفيض  عداك 
من يفس   888 إلى  حاايا  888و  من 
لملصرية  للحكومة  قررت  لالسمية. 
لانظام  من  ع7   6 لملادتين  توذنل 

لألسا�ضي على لانحو لاتالي :

ن رأ : 

لالستثنائي  للجمع  محضر  قرر 

تنفيذ هذل لاتخفيض في رأس لملال. 

عداك بتخفيض عذد للحصص من  

حصة   888 إلى  حاايا  حصة  888و 

للجمع  محضر  قرر  لجتماعية. 

من  ع7   6 لالستثنائي توذنل لملادتين 

لانظام لألسا�ضي على لانحو لاتالي :

لاباقي ال تغيير فيه.
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شركة هاملتون بلو
ع ذ تسيير حر

في مؤرخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

 )8 ماي ))8)، 

-  قامت شركة هاملتون بلو شركة 

مسجلة  لملحذعد   لملسؤعاية  دلت 

 , 9869و  برقم  لاتجاري  بااسجل 

لملسيير  مع  حر  تسيير  ع ذ  بتوقيع 

للجذنذ لملمثل في شركة هاملتون أ ب 

س لملسجلة بااسجل لاتجاري برقم 

متجر-)شارع   : في  لاكائنة   , 9 89

محمذ للخامس عمار  أدرلر أكادنر.

تشغيله  من أجل   أصل تجاري    

شارع محمذ   : ع لستغالاه لاكائن في 

للخامس عمار  أدرلر أكادنر .

أشهر،  عثمايية  سنتين  ملذ    

إلى غانة   (8(( ماي   88 لبتذلءل من 

تجذنذها  نتم  دجنبر  )8)،  8و 

بطلب من لملكتري.
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شركة هاملتون بلو
ع ذ تسيير حر

في مؤرخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

 88  أبريل  ))8) : 

-  قامت شركة هاملتون بلو شركة 

مسجلة  لملحذعد   لملسؤعاية  دلت 

برقم  بأكادنر  لاتجاري   بااسجل 

9869و , بإنهاء ع ذ تسيير حر لملوقع 

شركة  مع   (888 نوايوز   87 بتاريخ 

بااسجل  لملسجلة  علنت   هاملتون 

لاتجاري برقم 8885و, لاكائنة في:
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شارع محمذ للخامس عمار  أدرلر 
أكادنر.

تشغيل  منها  لاغرض  كان  لاتي   
علاكائن  لاتجاري  لألصل  علستغالل 
في : شارع محمذ للخامس عمار  أدرلر 

أكادنر .
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دنولن لالستاد عبذ لاصمذ حجيب
موثق

م ر : )8 زلعية زي ة لاذلخلة 
(زي ة باريس ساب ا)

عزي ة لكرل، لاطابق لالعل، لاش ة رقم  ، مكناس
لاهاتف : ) .  .8 .5و.85
لافاكس : 6 8  .8 .5و.85

شركة  املسماة الشركة املدنية 
العقارية 

مصحة متوذد  لالختصاصات 
مكناس

شركة مذيية ع ارية
طرف  من  محرر  ع ذ  بم ت�ضى 
موثق  لالستاد عبذ لاصمذ حجيب، 
ع))   (8 بتاريخ  مكناس،  بمذننة 
لملتولق بااشركة لملسما    (8(( ماي 
مصحة  لاو ارية  لملذيية  »لاشركة 
ملكناس  لالختصاصات  متوذد  
علابااغ  ع ارية،  مذيية  »شركة 
نوجذ  درهما،   8.788.888 رلسمااها 
زلعية  بمكناس،  لالجتماعي  م رها 
زي ة بويذعنغ عزي ة نهرع (م.ج)، قرر 
لاشركاء في لاشركة لملذكور  أعاله ما 

نلي :
لاشركة  رلسمال  في  لازياد  
من  عداك  درهم   6.(96.888 بمبلغ 
للى  درهم   8.788.888 حمله  أجل 
خلق  طريق  عن  7.996.888درهم 
قيمة  دلت  لجتماعية  حصة   6(96
اكل  درهم   8888 فئة  من  لسمية 
علحذ  منها كلها مكتتبة عمحرر  عن 
للجاري  (للحساب  لمل اصة  طريق 
درهم  796.888.و  بمبلغ  الشركاء) 
موزعة)  (لاغير  لملحتجز   علالرباح 

بمبلغ 588.888.) درهم.
الشركة  لالسا�ضي  لانظام  توذنل 

عخاصة لابنذنن 6 ع7.
الخالصة علالشهار

لالستاد عبذ لاصمذ حجيب
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شركة ديناڨا أنڨيست 
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

تاسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم عضع لا ايون   ،  (8(( ماي    87
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  دلت للخصائص لاتااية: 
لاتسمية: دنناڨا أيڨيست 

لاتطوير  لالجتماعي:  لملوضوع 
لاو اري.

تأجير عتسيير  بيع،  شرلء،  إنشاء، 
عتشغيل مباشر أع غير مباشر لجميع 
لملنشآت  جميع  كذلاك  ع  لاو ارلت 
لاسلع  فيها  تبيع  علاتي  لملفتوحة 

لالستهالكية.
لألرل�ضي  على  لملوامالت  جميع 
علاشهر   لابناء  عح وق  علملباني 
حياز ،  أخذ،  لملطور  عنشاط 
لاومليات  جميع  ي ل  أع  لستخذلم 
بهذه  لملتول ة  لإلخترلع  عبرلءلت 

لألنشطة.
لإلسترلد عتصذنر علاتجار  بشكل 
بيع لملنتجات لازرلعية   ، ،شرلء  عام 
لاذنكور  عناصر  عجميع  علألثاث 

لاذلخلي لألخرى....
ع  لاومواة  لاتجزئة،  بيع،  شرلء، 
لاتجار  بشكل عام لجميع لملنتجات 
لاسلع  عجميع  لملختلفة  علملولد 
علاصناعية  علملصنوة  للخام  علملولد 

علازرلعية علابحرية علاغذلئية.
 – أعملزلر  حي  لالجتماعي:  لمل ر 
أنت  لا ليوة  -8 )جماعة  شارع 

ملول.  
من  سنة   99 في  حذدت  لملذ :   

تاريخ تأسيس لاشركة لانهائي.
حذد  لالجتماعي:  لارأسمال 
لارأسمال في 888.888  درهم م سمة 
إلى 8888 حصة لجتماعية من قيمة 

888 درهم اكل حصة.
 8888  : جمال  بايذعي  لاسيذ 
 888 قيمة  من  لجتماعية  حصة 
قذرها  بمساهمة  حصة  اكل  درهم 

888.888 درهم. 
لاتسيير: تم تويين لاسيذ بايذعي 
جمال مسير الشركة ملذ  غير محذد .

ملزمة   لاشركة   باانسبة التوقيع: 

بشكل  صحيح  بتوقيع  عحيذ  السيذ 

إمكايية  في  للحق  مع  جمال  بايذعي 

توين ممثل اه.

فاتح  من  تبتذئ  لملااية:  لاسنة 

كل  من  دجنبر  8و  في  عتنتهي  ننانر 

سنة. 

لا ايوني اذى كتابة  تم لالنذلع   

لاضبط باملحكمة لإلبتذلئية بإيزكان 

رقم  تحت    ،(8(( ماي  بتاريخ  ) 

 .969
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FIDICIAIRE CABETRAC

 SIEGE : LOT ELMEDOUZE IMM1 AV M V

(EME ETAGE APPT N°و TEMARA

TEL : 05.37.64.06.62

GSM : 06.67.90.13.83

 STE SOTRETRANS
SARLAU

رلسمااها : 888.888 درهم

م رها لالجتماعي : تجزئة عين لارعز 
رقم و88 لاصخيرلت

حل شركة
لاوام  للجمع  محضر  على  بناءل 

 ،(8(( أبريل  بتاريخ    لالستثنائي 

اشركة  لاوحيذ  لاشريك  قرر 

SOTETRANS SARL  AU ، ما  نلي :

للحل لملسبق الشركة.

لاذي  لاتصفية  م ر  حذد 

و88  رقم  لارعز  عين  تجزئة  ن ع 
لاشرقاعي  لاسيذ  ععين  لاصخيرلت 

لاسوذلعي كمصفي الشركة.

كتابة  اذى  لا ايوني  لالنذلع  تم 

باارباط  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
رقم لالنذلع   ،(8(( ماي   88 بتاريخ 

5و7 )8.

129 P

STE SAHILA
تاسيس شركة

بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

عضع  تم  بتمار ،   (8(( أبريل   88  

دلت  اشركة  لاتأسي�ضي  لا ايون 

مسؤعاية محذعد .

.SAHILA SARL : لاتسمية
لاهذف لالجتماعي : م هى، مطوم 

عأشغال لابناء.
تجزئة   87(  : لالجتماعي  لمل ر 

كومطرلف حي علدي لاذهب تمار .
مذ  لاشركة : 99 سنة.

 68.888  : لالجتماعي  لارلسمال 
درهم م سمة للى 688 حصة من فئة 
888 درهم الحصة لاولحذ  لكتتبت 

عحررت كلها من طرف :
 888  .... رجذللي  سلمى  لاسيذ  

حصة / 688 حصة.
 888  .... رجذللي  هبة  لاسيذ  

حصة / 688 حصة.
 888  .... رجذللي  ملياء  لاسيذ  

حصة / 688 حصة.
8و   .... هشيمي  لشريف  لاسيذ  

حصة / 688 حصة.
8و   .... رجذللي  لبرلهيم  لاسيذ 

حصة / 688 حصة.
لاتسيير : لاسيذ بلويذ يصيب.

لاسنة لالجتماعية : من فاتح ننيار 
للى 8و ديسمبر من كل سنة.

بكتابة  لا ايوني  لالنذلع  تم 
بتمار   لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 
رقم  تحت   ،(8(( ماي  و)  بتاريخ 

5 و6و8.
130 P

شركة ف ط بروجي 
شركة دلت مسؤعاية محذعد 

م رها لالجتماعي : لقامة لانهضة رقم 
858 تمار 

لاوام  للجمع  ملحضر  تبوا 
أبريل   (8 بتاريخ  لالستثنائي الشركاء 
))8)، لملسجلة في لارباط بتاريخ 5) 

أبريل ))8)، ت رر ما نلي :
رفع رلسمال لاشركة من 888.888 

درهم للى 8.888.888 درهم.
تحيين لانظام لالسا�ضي الشركة.

كتابة  اذى  لا ايوني  لالنذلع  تم 
لاضبط باملحكمة لالبتذلئية بتمار ، 
رقم  تحت   ،(8(( ماي  و)  بتاريخ 

.8859
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شركة أونفديب  

شركة دلت مسؤعاية محذعد 

بشريك عحيذ

م رها لالجتماعي : 6  مكرر ش ة 

رقم 6، زي ة لكلمان سيذي علي 

أكذلل لارباط

لاوام  للجمع  ملحضر  تبوا 

أبريل   7 بتاريخ  الشركاء  لالستثنائي 

بتاريخ لارباط  في  لملسجلة   ،(8(( 

 5) أبريل ))8)، ت رر ما نلي :

أعيفيذنب،  لاشركة  ليحالل 

ش.م.م.ش.ع.

عفاء  لاولوي  لاسيذ   تويين 

كمصفية اشركة.

تثبيت م ر لاتصفية في :  6  مكرر 

ش ة رقم 6، زي ة لكلمان سيذي علي 

أكذلل لارباط.

كتابة  اذى  لا ايوني  لالنذلع  تم 

لاضبط باملحكمة لاتجارية باارباط، 

رقم  تحت   ،(8(( ماي   (8 بتاريخ 

.8( 8((
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STE AMIPHARM

SARL

مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

قرر   ،(8(( أبريل  عمسجل بتاريخ   

لملشاركون في لاشركة ما نلي :

تغيير م ر لاشركة : 

زي ة علدي زيز لاطابق  من رقم   

لاثااث  لاش ة  7 لكذلل لارباط.

للى : عمار  ب رقم  8 لملسير  8 حي 

يو وب لملنصور لارباط.

بكتابة  لا ايوني  لالنذلع  تم 

لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 

باارباط، بتاريخ 88 ماي ))8)، تحت 

رقم  و7 )8، لاسجل لاتجاري رقم 

و 75و8.
م تطف عبيان

133P

STE LE KOREAN HOUSE
 SARL AU 

رأسمااها : 888.888 درهم 
م رها لالجتماعي :  رقم 6 زي ة ضانة 

عول لاطابق لارلبع ش ة رقم 86 
أكذلل لارباط  .

لاسجل لاتجاري رقم: 5685و8
لاوحيذ  لملساهم  ا رلرلت  عفً ا 
تفكيك  قرر   ،(8(( أبريل   88 ايوم 

لملسبق الشركة عتصفيتها.
لاسيذ   التصفية  كمأمور  عين 
لاشركة  مسير   للجرلعي،  أمال 
شارع  لارياض  تجزئة   67 لا اطنة 
مع  سال،  بطاية  للخضرلء  لملسير  
قصذ  لاصالحيات  بجميع  تمتيوها 
إنهاء عملية لاتصفية عتح يق لملولرد 

علألصول لملوجود .
 6 رقم   : في  لاتصفية  م ر  حذد 
زي ة ضانة عول لاطابق لارلبع ش ة 

رقم 86 أكذلل لارباط.
بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  ثم 
باارباط  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
رقم  تحت   ،(8(( ماي  و)  بتاريخ 

789و.
134 P

STE HOUSNI PORT TRANS  
SARL AU

capital : 100.000 DH
  SIEGE : DOUAR  EL  BRAHMA

AMEUR BOUKNADEL  SALE
حرر  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تأسيس  تم  بسال  نوم23/02/2022 
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ بالخصائص لاتااية :
 STE HOUSNI PORT : لاتسمية 

TRANS ش.م.م.ش.ع.
لابضائع  ي ل  م اعل   : لاهذف 

علالستيرلد عتصذنر.
رلسمال لاشركة : 888.888 درهم 
فئة  من  حصة   8888 للى  م سمة 
888 درهم الحصة لاولحذ  م سمة 

على لاشركاء كاالتي :
 8888  .. حسني  يسار  لاسيذ  

حصة.

لابرلهمة  دعلر   : لالجتماعي  لمل ر 
عامر بوقنادل سال.

لاتسيير : يسار حسني.
لملذ  : 99 سنة.

لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  تم 
باملحكمة لالبتذلئية بسال تحت رقم 

5567و، بتاريخ و مارس ))8).
م تطف عبيان

135 P

STE ODINSYS
SARL AU

رلسمااها : 888.888 درهم
 لمل ر لالجتماعي:  ، زي ة علد زيز، 
لاطابق لاثااث ش ة رقم 7، أكذلل 

لارباط
بتاريخ لملؤرخ  لا رلر   بم ت�ضى 
 88 ماي ))8)، قرر لاشريك لاوحيذ 
 »  ODINSYS » SARL.AU  اشركة  

 ما نلي :
 888 حصة ب يمة   8888 تفويت 
لبن  عمر  لاسيذ:  ل  الولحذ   درهم 
عماد  افائذ :لاسيذ:  لاكل  عبود، 
لملغربية،  للجنسية  دع  نشنيش، 
لملزدلد بتاريخ 26/08/1986 علا اطن 
بنوية  مركب  لافخار  عبذهللا  بشارع 
كويلما   (8 ش  ط     ½ بلوك د   8(
ع للحامل البطاقة لاوطنية  تطولن، 

.L  8785 رقم
نشنيش  عماد  لاسيذ:  تسمية 

كمسير عحيذ الشركة.
قذ تم  لالنذلع لا ايوني بااسجل 
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاتجاري 
باارباط بتاريخ 87 ماي ))8)،  تحت 

رقم: 698. )8 . 
136P

STE ALAMI HAMEDANE
SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  
بشريك عحيذ

لارأسمال : 888.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : لملركز لاتجاري 
لملوكار حي لارياض, شارع  لملهذي 

بنبركة رقم 88 لارباط

بتاريخ  لملؤرخ  لا رلر  بم ت�ضى 

لاشريك  قرر   ،(8(8 سبتمبر  و8 
 SOCIETE ALAMI« لاوحيذ اشركة 
بشريك  م  م  ش   »HAMEDANE

عحيذ مانلى :
اشركة   لاتجاري  لمل ر  ي ل 
 SOCIETE ALAMI HAMEDANE
لملركز   : من  عحيذ  بشريك  م  م  ش 
شارع   لارياض,  حي  لملوكار  لاتجاري 
لملهذي بنبركة رقم 88 لارباط. إلى 79 
شارع لبن سينا لاطابق لاثاني، ش ة 

رقم 8 أكذلل لارباط. 
تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 
ماي   (8 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8)،  تحت  رقم: 6و8. )8.
137 P

 STE AL MAJD
INVESTEMENT COMPANY

SARL
شركة محذعد  لملسؤعاية
رلسمااها : 888.888 درهم

م رها لالجتماعي : و  زي ة للجياللي 
تاجذنن لملواريف لاذلرلابيضاء
لاسجل لاتجاري رقم : 8  68)

ليجز  رسمي  محضر  بم ت�ضى 
لعتاغني  كمال  لالستاد  طرف  من 
بتاريخ  لاذلرلابيضاء  بمذننة  موثق 
عفق  ت رر   ،(8(( أبريل  ع5)   ((
الشركة  لالستثنائي  لاوام  للجمع 
 AL MAJD INVESTMENT لملسما  
محذعد   شركة   ،COMPANY

لملسؤعاية ما نلي :
تويين لاسيذ  ايلى ييت بحمادن 
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحاملة 
رقم BE 87889، كمسير  في لاشركة 
مع حصر صالحياتها في لالمضاء على 
 5.888 لاو ود لاتي التتجاعز قيمتها 

درهم.
لانظام  توذنل  على  لملولف ة 

لالسا�ضي الشركة.
اذى  لا ايوني  لالنذلع  تم 
لاتجارية  باملحكمة  لاضبط  كتابة 
 ،(8(( ماي   6 بتاريخ  الذلرلابيضاء 

تحت رقم 9ووو)8.
النسخة علالشار 

138 P
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 STE DIMASBINAE MAROC
SARL AU

تاسيس شركة
مؤرخ  لاورفي  لاو ذ  بم ت�ضى 
تم  باارباط،    (8(( لبريل   (6 بتاريخ 
الشركة  لالسا�ضي  لا ايون  عضع 
تحمل  لملحذعد   لملسؤعاية  دلت 

للخصائص لاتااية :
 STE DIMASBINAE  : لاتسمية 

.MAROC SARLAU
: م اعل أعمال أع لابناء  لملوضوع 

مختلفة عأعمال لابناء.
لبو  بالص   (8  : لالجتماعي  لمل ر 

بكر لاصذنق رقم 8 أكذلل لارباط.
في   حذد   : لالجتماعي  رلسمال 
 8888 للى  م سمة  درهم   888.888
حصة دلت   8888 حصة م سم للى 
888 درهم الحصة م سم بين  قيمة 

لاشركاء بااشركاء لاتالي :
8888 حصة  لاسيذ أنوب مودنن 
888 درهم الحصة أي ما  دلت قيمة 

قيمته 888 درهم.
دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
لاسيذ لنوب مودنن ملذ    : لملسير 

غير محذعد .
تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 
لاتجارية باارباط تحت رقم لاسجل 
ماي  و8  بتاريخ   868.(88 لاتجاري 

.(8((
139 P

STE  GHALIA PRESTIGIA
SARL

م رها لالجتماعي : تمار  تجزئة لافتح 
رقم 6) ش ة رقم و

رلسمااها : 888.888 درهم
تل ته  توثي ي  ع ذ  بم ت�ضى 
لاذقاقي،  لاشرقاعي  عفاء  لالستاد  
موث ة بتمار  بتاريخ 8) أبريل ))8)، 
تم لالعالن عن تأسيس شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد  دلت لملولصفات 

لاتااية :

 STE GHALIA  : لاتسمية 
.PRESTIGIA SARL

تجزئة  تمار    : لالجتماعي  لمل ر 
لافتح رقم 6) ش ة رقم و.

حذد رلسمال   : لاشركة  رلسمال  
درهم   888.888 مبلغ  في  لاشركة 
فئة  من  حصة   8888 للى  م سمة 
888 درهم الحصة لاولحذ  م سمة 

على لاشكل لاتالي :
 588  .. لاورع�ضي  سواد  لاسيذ  

حصة.
 588  ... لاذلغري  لملهذي  لاسيذ 

حصة.
لملذ  : 99 سنة.

لملوضوع : لالنواش لاو اري.
لاشرلء،   : كل لاومليات لاو ارية 

لابيع، تشييذ بناء لاو ارلت.
عغير  لملباشر   لاومليات  كل 

لملباشر  بمهام لاشركة.
: من طرف لاسيذ  تسيير لاشركة 
محذد   غير  ملذ   لاذلغري  لملهذي 
ال ايون  مع كامل لاصالحيات طب ا 

لالسا�ضي الشركة.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية بتمار ،  تحت رقم 8888، 
لاسجل   ،(8(( ماي   86 بتاريخ 

لاتجاري رقم 85)6و8.
140 P

STE DOMSEEDS
شركة مساهمة 
تاسيس شركة

تكمن  لاتي  لاشركة  تكوين  تم 
مانو   89 بتاريخ  نلي  فيما  مميزلتها 

:(8((
لاشكـل : شركة مساهمة.
.»DomSeeds« : لاتسمية

لاشركة  غرض  نكمن   : لاغــرض 
سولء في لملغرب أع في للخارج في:

لالستشار ، علاذرلسة، علاتكوين، 
اكن  داك  في  بما  للخذمات،  عإنجار 
على مستوى سلسالت  دعن تحذنذ، 

لا يم لافالحية؛
تذبير لا يم لملن واة أع لالكتتاب، 
رسمال  في  لملشاركة  سبيل  على 

شركات أخرى، عبالخصوص:

غير  أع  لملباشر   لملشاركات  تولي 
لملتوين  لاشركات  جميع  في  لملباشر  
عن  لاوجود  لاساب ة  أع  إحذلثها 
طريق لالكتتاب في لارسمال أع لقتناء 
لاسنذلت بصفتها مساهما أع شريكا؛

في  شكلها  كان  أنا  لملصالح  تولي 
جميع لاومليات أع لمل اعالت أنا كان 

غرضها؛
تذبير عتفويت لملشاركات؛

لجميع  علملباداة  علابيع  لاشرلء 
لا يم لملن واة عللح وق في لاشركات 

عأيصبة لملصالح؛
لاومليات  جميع  ععموما، 
علملااية،  علاصناعية،  لاتجارية، 
لاتي نمكن أن  لاو ارية،  لملن واة أع 
ترتبط بكيفية مباشر  أع غير مباشر  
بغرض لاشركة أع كل غرض مرتبط أع 

من شأيه أن يسهل لإليجاز. 
لملــــذ  :  99 سنة لبتذلء من قيذها 

بااسجل لاتجاري.
م ــــر لاشركة : لارباط (لاسوي�ضي)  

5، شارع لألمير  الاة مريم. 
رسمال لاشركة :  88.888و درهم 
 888 دلت  سهم  888و  إلى  لمل سم 
درهم ك يمة إسمية اكل سهم علحذ، 
علملذفوعة  يضيا  بكاملها  لملكتتبة 

لا يمة كليا.  
محمذ  لاسيذ   : لملتصرفون 
باارباط  لاساكن  لملاجذي،  منير 

(لاسوي�ضي)- وو، زي ة مغرلع .
لاساكن  بوعمر،  بوعمر  لاسيذ 
بااذلر لابيضاء (كاايفورييا)- و، زي ة 
مذنر  رئيس  مذيية،  تجزئة  لاورعد، 

عام.
لاساكن  بنيس،  بذر  لاسيذ 
 ،87 تجزئة  لارياض)-  (حي  باارباط 
»ع«،  عمار   »رياض لانخيل«،  إقامة 

لاش ة و، مذنر عام منتذب؛
لاساكن  ختوش،  كريم  لاسيذ 
زي ة أنت   ،89 (لاسوي�ضي)-  باارباط 

مزلل، تجزئة لملنظر للجميل؛
لاكائنة   ،»CAMPHOLD« شركة 
باارباط – 5، شارع لألمير  الاة مريم.
»فيـذلرعك  للحسابات  مرلقـب 
 – لابيضـاء  لاـذلر  توريتــون«  كــرليت 
(لاونق) – 7، شارع لدريس لاسالعي، 

تجزئة لملنار.

نتكون   : علألرباح  لالحتياطيات 
لاربح  من  التوزيع  لا ابـل  لاربح 
بوذ  لملااية،  السنة  لاصافي 
لا ايوني  االحتياطي  لملخصص 
عتخصيص لانتائج لاصافية لاساب ة 
نمكن  لاربح،  هذل  عمن  لملرحلة، 
جميع  ت تطع  أن  لاوامة  الجموية 
أن  لملناسب  من  ترى  لاتي  لملبااغ 
أمولل  لجميع  تستوملها كمخصص 
ترحيلها من جذنذ؛  أع  لالحتياطيات 
عجذ  إن  لارصيذ  نمنح  أن  نمكن 

المساهمين على شكل ربيحات. 
قابلية لألسهم التفويت 

لألغيار  إلى  لألسهم  تفويت  نخضع 
ا بول مجلس لإلدلر .

لا يام  تم  لإلنذلع لا ايوني 
لاضبط  بكتابة  لا ايوني  باإلنذلع 
اذى لملحكمة لاتجارية الرباط بتاريخ 
89 ماي ))8) تحت رقم 889 )8. 

تم قيذ لاشركة بااسجل لاتجاري 
من  و8و868  رقم  تحت  الرباط 

لاسجل لاتحليلي. 
مجلس لإلدلر 

141 P

 STE WENDIGO
PRODUCTION
شركة مساهمة 
تاسيس شركة

تكمن  لاتي  لاشركة  تكوين  تم 
مانو   (8 بتاريخ  نلي  فيما  مميزلتها 

:(8((

لاشكـل : شركة مساهمة .
 WENDIGO  : لاتسمية 

.PRODUCTION
لاشركة  غرض  نكمن   : لاغــرض 

سولء في لملغرب أع في للخارج في:
علاتذبير  علاتكوين  لالقتناء 
تحت  علالستغالل  لا يمة  عإكساب 
جميع أشكااه اكل دمة مااية مونوية؛
ع/أع لاتولي تحت رخصة  لالقتناء 
لاتصنيع، بجميع لاوسائل لا ايويية، 
أع  لملااية  الذمم  للح وق  عجميع 
لمللكية لاث افية لاتي تهم بالخصوص
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جميع لألعمال لملكتوبة أع لاذهنية   

لالبتكارلت  جميع  عخصوصا 

علملوسي ية،  علافنية،  لاث افية، 

علاسموية  علاتصويرية،  علألدبية، 

لابصرية أع لاسينماتوغرلفية.

علاتوزيع  علإلصذلر  لإليتاج 

لألعمال  لجميع  علإلنواش  علاتنمية 

عخصوصا  لاذهنية،  أع  لملكتوبة 

جميع لألعمال لابصرية أع لملوسي ية، 

إطار  في  لاوموم  إلى  إنصااها  بهذف 

توصيل لابرلمج لاسموية لابصرية ع/

أع لإلدلعية لملبثوثة. 

لملشاركة في إكساب لا يمة بجميع 
ح وق لملؤاف، علملصذرين عللح وق 

علملمثلين  لافنايين  (ح وق  لملجاعر  

لافنوغرلميات  ملنتجي  علملنفذنن 

عهيآت لانشر لإلدلعي)؛

علالبتكارية  النولبغ،  لاذعم 

علاتنوعية علاهوية لاث افية.

99 سنة لبتذلء من قيذها  لملــــذ  : 

بااسجل لاتجاري.

لابيضاء،   لاذلر  م ــــر لاشركة  : 
لاطابق  زي ة عالل بن عبذ هللا،   78

لارلبع. 
88.888و درهم   : رسمال لاشركة 

 888 دلت  سهم  888.و  إلى  لمل سم 

درهم ك يمة إسمية اكل سهم علحذ، 

علملذفوعة  يضيا  بكاملها  لملكتتبة 

لا يمة كليا.  

لاسيذ موالي عبذ    : لملتصرفون 

لاساكن بااذلر لابيضاء  هللا لاولمي، 
(لملواريف)- 7و زي ة إبن حـزم.

 AOD« شركة 

شركة   ،PARTICIPATIONS
درهم،  88.888و  رسمااها  مساهمة، 

 ،78  – لاكائن م رها بااذلر لابيضاء 
لاطابق  هللا،  عبذ  بن  عالل  زي ة 

لارلبع. 

كويلهو«  اوبوك  »فرليك  لاسيذ 

 ،(Franck LEBOUC-GUILHOU(

(دلر بوعز )  لاساكن بااذلر لابيضاء 

إقامة سليمة، فيال )8.  

»فيـذلرعك   : للحسابات  مرلقـب 

كــرليت توريتــون«.

 ،7  – (لاونق)   – لابيضـاء  لاـذلر 

شارع لدريس لاسالعي، تجزئة لملنار.

لالحتياطيات علألرباح 

من  التوزيع  لا ابـل  لاربح  نتكون 

بوذ  لملااية،  السنة  لاصافي  لاربح 

لا ايوني  االحتياطي  لملخصص 

عتخصيص لانتائج لاصافية لاساب ة 

نمكن  لاربح،  هذل  عمن  لملرحلة، 

جميع  ت تطع  أن  لاوامة  الجموية 

أن  لملناسب  من  ترى  لاتي  لملبااغ 

أمولل  لجميع  تستوملها كمخصص 

ترحيلها من جذنذ؛  أع  لالحتياطيات 

عجذ  إن  لارصيذ  نمنح  أن  نمكن 

المساهمين على شكل ربيحات. 

قابلية لألسهم التفويت :  

لألغيار  إلى  لألسهم  تفويت  نخضع 

ا بول مجلس لإلدلر .

لا يام  تم  لإلنذلع لا ايوني 

لاضبط  بكتابة  لا ايوني  باإلنذلع 

اذى لملحكمة لاتجارية الذلر لابيضاء 

رقم  تحت   (8(( مانو   (8 بتاريخ 

 .8( 888
تم قيذ لاشركة بااسجل لاتجاري 

و67و 5  رقم  تحت  لابيضاء  الذلر 

من لاسجل لاتحليلي. 
مجلس لإلدلر    
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STE OP BOX
هبة حصص

قبول شريك جذنذ
لنسحاب شركاء 

توذنل تالزمي النظام لألسا�ضي 
عرفيين  ع ذنن  عن  نترتب 

اشركة   (8(( أبريل  مؤرخين في  8 

«، شركة دلت مسؤعاية   OP BOX«

 5.000.000,00 رسمااها  محذعد  

لاكائن م رها بااذلر لابيضاء  درهم، 

لاشفشاعني،  شارع  لاسبع)،  (عين 

ممر لاصبار (لاسجل لاتجاري. لاذلر 

لابيضاء و8.86 و)، أن :

لملرلك�ضي قذ عهبت  لاسيذ  رجاء 

حصة شركة افائذ     .988 مجموع 

لاسيذ مامون لملرلك�ضي،

لاسيذ  أمال لملرلك�ضي قذ عهبت 
حصة شركة افائذ     .988 مجموع 

لاسيذ مامون لملرلك�ضي،
لاوادنة  غير  لاوامة  للجموية  إن 
 (8(( الشركاء لملنو ذ  في  8 أبريل 

الشركة لملونية، قذ:
سجلت لاهبـات لملشار إايها أعـاله 

عرخصت إيجازها؛
لملرلك�ضي،  مامون  لاسيذ   قبلت 

بصفته شريكا جذنذل؛
رجاء  لاسيذ   لنسحاب  عاننت   

لملرلك�ضي علاسيذ  أمال لملرلك�ضي؛
لافصل  اذاك  يتيجة  عذات 

لاسابع من لانظام لألسا�ضي. 
لا ايوني  باإلنـذلع  لا يام  تم   
لملحكمة  اذى  لاضبط  بكتابة 
بتاريخ لابيضاء  الذلر   لاتجارية 
 89 مانو ))8) تحت رقم 5 6 )8. 

لملذبـر 
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HELIOS PROMOTION
توسيع غرض لاشركة

لاوادنة  غير  لاوامة  للجموية  إن 
 (8(( أبريل   (8 في  لملنو ذ  
 HELIOS« الشركة للحاملة اتسمية 
مساهمة  شركة   ،»PROMOTION
لاكائن  درهم،  88.888و  رسمااها 
زي ة   ،78  – لابيضاء  بااذلر  م رها 
لارلبع  لاطابق  هللا،  عبذ  بن  عالل 
لابيضاء  لاذلر  لاتجاري.  (لاسجل 

9 8.9)5)، قذ قررت :
توذنل غرض لاشركة حتى تتمكن 
علالستئجار  لاشرلء  على  لاومل  من 
علاصياية  علاكرلء  علابيع  علالستيرلد 
علالستغالل تحت جميع أشكااه اكل 
لآلالت علاطائرلت أع لآلايات لاطائر ؛
توذنل مونون لافصل لاثااث من 

لانظام لألسا�ضي يتيجة اذاك. 
تـم لا يـام باإلنذلع لا ايوني بكتابة 
لاضبط اذى لملحكمة لاتجارية الذلر 
))8) تحت  88 مانو  لابيضاء بتاريخ 

رقم 569و)8.
مجلس لإلدلر 
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STE SIKLEMA
لستمـرلر لاشركـة

أبريل   (7 بتاريخ  قرلر  بموجـب 
))8)، فإن لاشريك لاوحيذ الشركة 
 ،»SIKLEMA« اتسمية  للحاملة 
محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة 
 888.888 رسمااها  عحيذ  بشريك 
بمرلكش  م رها  لاكائن  درهم، 
بلذنة   – علي)  بن  نوسف  (سيذي 
»كواف  لملذعو  لملكان  لانخيل، 
 ،8 تجمع  »أملكيس«،  تجزأ   باشا«، 
لاتجاري  بااسجل  لمل يذ   و،  جنان 
قذ قرر   ،( .588 ملرلكش تحت رقم 
 86 الماد   تطبي ا  لاشركة  لستمرلر 

من لا ايون رقم 96-5.
تم لا يـام باإلنذلع لا ايوني بكتابة 
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
تحت   (8(( مانو   86 ملرلكش بتاريخ 

رقم 5و5.7و8. 
لملـذبــر

145 P

 COOPER PHARMA
REPARTITION

لازياد  في رسمال لاشركة يضيا
مع ممارسة للحق لاتفضيلي في 

لالكتتاب
توذنل يظامي تالزمي

إن للجموية لاوامة غير لاوادنة   
الشركة   (8(( ننانر   (6 لملنو ذ  في 
 COOPER« اتسمية  للحاملة 
 ،»PHARMA REPARTITION
م رها  لاكائن  مساهمة،  شركة 
مومن)،  (سيذي  لابيضاء  بااذلر 
جزأ  رقم 5، تجزئة لاواملية (لاسجل 
5و896.6)،  لاذلر لابيضاء  لاتجاري. 
قذ قررت لازياد  في رسمال لاشركة 
85.888.888 درهم ارفوه من  بمبلغ 
85.888.888 درهم إلى 8.888.888و 
 858.888 عن طريق إحذلث  درهم، 
سهم بااتكافؤ دلت 888 درهم ك يمة 
تكتتب يضيا عتذفع قيمتها  إسمية،  
ممارسة  مع  لالكتتاب  عنذ  كاملة 
لالكتتاب،  في  لاتفضيلي  للحق 
عتوذنل لافصل لاسادس من لانظام 
لألسا�ضي يتيجة اذاك، تحت لاشرط 

لملوقف ملواننة لإليجاز لانهائي الزياد  

في لارسمال.  
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حين  لإلدلر   مجلس  عانن 

 ،(8(( أبريل  بتاريخ  8  لجتماعه 

رسمال  في  الزياد   لانهائي  لإليجاز 

درهم  8.888.888و  إلى  لاشركة 

علاتوذنل لاتالزمي الفصل لاسادس 

من لانظام لألسا�ضي. 

تم لا يام باإلنذلع لا ايوني بكتابة 

لاضبط اذى لملحكمة لاتجارية الذلر 

لابيضاء بتاريخ 87 مانـو ))8) تحت 

رقم 75) )8. 
مجلس لإلدلر 
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STE L›ILE DES SAVEURS

في مؤرخ  ع ذ  مل رلرلت   تبوا 

لا ايون  تم عضع   ،(8(( فبرلنر  و   

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لالسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية :

 STE L’ILE DES  : لاتسمية 

.SAVEURS SARL

و7  رقم   : لالجتماعي   لمل ر 

تيفلت سيذي عالل  للجزير   تجزئة 

لابحرلعي.

لملوضوع : خبز  عحلويات.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتاسيس لافولي الشركة.

: تسير لاشركة من طرف  لاتسيير 

لاسيذ لشرف بوهو ملذ  غير محذد .

888.888 درهم سور   : لارلسمال 

888 درهم الحصة م سمة كما نلي :

لشرف بوهو ..... 8 و حصة.

نوسف بوهو .... 8وو حصة.

فؤلد بوهو ........ 8وو حصة.

لملجموع ..... 8888 حصة.

من  تبتذئ   : لالجتماعية  لاسنة 

فاتح ننانر عتنتهي في 8و ديسمبر.

تم لالنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 

فبرلنر   86 بتاريخ  بتيفلت  لالبتذلئية 

))8)، لاسجل لاتجاري رقم 8867.
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STE EASY RIDE
SARL

رلسمااها : 888.888درهم
م رها لالجتماعي : 58  تجزئة  للحاج 

عمر طريق قنيطر  متجر ) حي 
شماعو سال 

بيع حصص عتويين مسير جذنذ
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بموجب 
لاسيذ قشيير  قرر   ،(8(( ماي   88
بيع  بااشركة  لاشريك  نوسف 
السيذ  حصة   588 كلها  حصصه 
علاسيذ   حصة   888 عثمان  قمري 

أعريليا ماركو 88  حصة.
88 ماي  بموجب محضر مؤرخ في 
تم تويين لاسيذ محمذ لفال   ،(8((
بوذ  الشركة  ععحيذ  جذنذ  كمسير 

لست ااة لاسيذ قشيير حمز .
لاشركة  رلسمال   : لارلسمال 
 8888 للى  م سمة  درهم   888.888
الحصة  درهم   888 فئة  من  حصة 

موزعة على لاشكل لاتالي :
عثمان لا مري .... 688 حصة.

لعريليا ماكرع ... 88  حصة.
تم تويين لاسيذ محمذ   : لاتسيير 
لفال مسير الشركة ملذ  غير محذعد .

باملحكمة  لا ايوني  لالنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بسال  لالبتذلئية 

))8)، تحت رقم 8و .
148 P

CHLOE ERB DESIGN
شركة دلت مسؤعاية محذعد 
بشرك عحيذ طور لاتصفية

رأسمااها : 888.و درهم
م رها لالجتماعي : 7و زي ة أنت 

باعمرلن لاطابق لاثامن بلفذنر لاذلر 
لابيضاء

 لاسجل لاتجاري رقم 95و5)و
لاذلر لابيضاء

بم ت�ضى محضر قرلرلت لاشريك 
ت رر   (8(( أبريل   (5 لاوحيذ بتاريخ 

ما نلي :
حل لاشركة قبل لألعلن لبتذلء من 

5) أبريل ))8) عتصفيتها عدنا.

 CHLOE ERB لاسيذ   تويين 
أعسع  عإسناد  الشركة  كمصفية 
 لاصالحيات إلتمام لاومليات لالجتماعية
علاوفاء  لألصول  تح يق  للجارية، 

باالاتزلمات.
 تحذنذ م ر لاتصفية بااذلر لابيضاء
باعمرلن  آنت  شارع  7و  بيلفيذنر 

لاطابق لاثامن.
 تم لإلنذلع لا ايوني بكتابة لاضبط
 اذى لملحكمة لاتجارية بااذلر لابيضاء
رقم  تحت   (8(( ماي   89 بتاريخ 

.8( 666
قصذ لانشر علإلعالن
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INNOV X
شركة مساهمة

رأسمااها : 88.888.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : جاموة محمذ 

لاسادس الفنون لاتطبي ية تجزئة 
668 حي موالي رشيذ بن جرير 

لملغرب
بتاريخ  )  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   (8(( فبرلنر 

مساهمة باملميزلت لاتااية :
.INNOV X : لاتسمية لالجتماعية
لاشكل لا ايوني : شركة مساهمة.
محمذ  جاموة   : لالجتماعي  لمل ر 
تجزئة  لاتطبي ية  الفنون  لاسادس 
جرير  بن  رشيذ  موالي  حي   668

لملغرب.
لاغرض من   : لالجتماعي  لاغرض 
ت ذنم لملشور   لاشركة هو لاترعيج، 
عمرلف ة لاشركات في مجال لالبتكار.

لملذ  : 99 سنة.
 88.888.888  : لاشركة  رأسمال 
درهم مكتتبة بااكامل من لملساهمات 

لان ذنة.
أعضاء مجلس لإلدلر  :

 UNIVERSITE MOHAMMED
 VI POLYTECHNIQUE - UM6P
ن ع م رها لالجتماعي بابن جرير حي 

موالي رشيذ تجزئة 668.
لاساكن  للحبطي،  هشام  لاسيذ 
بمرلكش لملسير  و إقامة لانسيم رقم 

.68

لاصنهاجي،  اطفي  كريم  لاسيذ 
إقامة  لابيضاء  بااذلر  لاساكن 
شرفات لملحيط رقم 85 ب شارع عبذ 

لاهادي بوطااب ح ح.
لاسيذ عبذ لاوزيز لملالح، لاساكن 
بااذلر لابيضاء إقامة دنار لافتح زي ة 

أميوط لاش ة 8) حي لملستشفيات.
لاساكن  لاكا�ضي،  لاسيذ سفيان 
بااذلر لابيضاء كواف سيتي فيال 7)و 

لملذننة للخضرلء بوسكور .
مكتب   : للحسابات  مرلقب 
 FIDAROC GRANT THORNTON
 7 لاكائن بااذلر لابيضاء تجزئة لملنار 
شارع لدريس لاسالعي نمثله لاسيذ 

فيصل مكولر.
 تكوين لالحتياطيات عتوزيع لألرباح :
الشركة  لألسا�ضي  لا ايون  أحكام 
نتضمن لألحكام لا ايويية للجاري بها 

لاومل في هذل لملجال.
لارئيس لملذنر لاوام : لاسيذ هشام 
للحبطي عين باجتماع مجلس لإلدلر  

لملنو ذ في  ) فبرلنر ))8).
بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاضبط اذى لملحكمة لالبتذلئية بابن 
جرير بتاريخ 86 ماي ))8) تحت رقم 

.8 8
تم قيذ شركة INNOV X بااسجل 
ماي   86 بتاريخ  جرير  بابن  لاتجاري 

))8) تحت رقم 87)و.
قصذ لانشر علإلعالن
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 OPTIMUM SMART
SERVICES SARL

تحويل لمل ر لالجتماعي
إن للجمع لاوام لالستثنائي اشركة 
 OPTIMUM SMART SERVICES
 888.888 رأسمااها  ش.م.م   SARL
درهم قذ قرر بتاريخ 8) مارس ))8).
  5 من  لالجتماعي  لمل ر  تحويل 
أكذلل   8 رقم  ش ة  فرنسا  شارع 
و)  لاكونغو عمار   إلى شارع  لارباط 

لملحيط لارباط.
من  لارئي�ضي  لانشاط  تغيير 
 SERVICES D’INFORMATIONS
 COMMERCIALES à NETTOYAGE

.ET JARDINAGE
قايون  من  لافصل    توذنل 

لاشركة »لمل ر لالجتماعي«.



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8))الجريدة الرسمية   10012

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  أيجز 
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
تحت   (8(( ماي   (5 باارباط بتاريخ 

رقم 679و.
من أجل لالستخالص علابيان
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DESTOCK NEGOCE
عرفي  أع  توثي ي  ع ذ  بم ت�ضى 
أبريل   88 بتاريخ  لارباط  في  مسجل 
قذ تم تأسيس لاشركة دلت   (8((

لملسؤعاية لملحذعد .
 : الشركة  لا ايوني  لالسم 

.DESTOCK NEGOCE
لاهذف لالجتماعي : لستيرلد عتوزيع 
علألجهز   لاتجميل  مستحضرلت 

لاطبية علملكمالت لاغذلئية.
رأسمال لاشركة : 888.888 درهم 
فئة  من  حصة   8888 إلى  م سمة 

888 درهم الحصة لاولحذ  :
أكوزعل لبرلهيم 58 حصة.

اشهب أنمن 58 حصة.
من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  
لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ عضع 

لاسجل لاتجاري.
من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 
8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
لألبطال رقم    شارع   85  : لمل ر 

أكذلل لارباط.
لملسير : أكوزعل لبرلهيم.

لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  رقم 
8و8688.
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IMAGENDEV شركة
 SARL AU

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم   (8(( ماي   88 بتاريخ  باارباط 
عضع لانظام لألسا�ضي الشركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد  الشريك لاوحيذ :
 IMAGENDEV SARL  : لاتسمية 

.AU
ش ة   58 عمار    : لمل ر لالجتماعي 

وA زي ة علد سبو لكذلل لارباط.

م اعل   : لالجتماعي  لاهذف 

مبرمج  إدلري،  مستشار  إعاليات، 

عمحلل عمصمم مولوماتي.

من  لبتذلء  سنة    99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ عضع 

لاسجل لاتجاري.

بفاتح  تبتذئ   : لملااية  لاسنة 

سنة كل  من  ديسمبر  8و  إلى   ننانر 

ما عذل لاسنة لألعلى تبتذئ من تاريخ 

لاتسجيل.
رأس لملال : إن رأسمال لاشركة قذ 

حذد في مبلغ 888.888 درهم م سمة 

888 درهم  8888 حصة من فئة  إلى 

الحصة لاولحذ  :

عبذ  غزلل  السيذ  حصة   8888

لاوالي.

لملسير : لاسيذ غزلل عبذ لاوالي.
لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  رقم 

و8 868.

مكتب  في  لا ايوني  إنذلع  تم 

لاتجارية  لارباط  محكمة  تسجيل 

رقم  تحت   (8(( ماي  و)  بتاريخ 

.8( 857
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JARI SERVICES
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

أعالد مطاع زي ة سهل ملوية قطاع 8 
رقم 688 لاطابق لألعل تمار 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

5787و8

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد 

في مؤرخ  موثق  ع ذ   بم ت�ضى 
  8 ديسمبر 8)8) تم إعذلد لا ايون 

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية :

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 JARI  : تسميتها  بمختصر  لالقتضاء 

.SERVICES

: أعمال أع  غرض لاشركة بإنجاز 

تشييذ متنوعة.

أعالد   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
مطاع زي ة سهل ملوية قطاع 8 رقم 

688 لاطابق لألعل تمار .
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة.
 98.888  : لاشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم م سم كااتالي :
حصة  88و  علجار  عمر  لاسيذ 

ب يمة 888 درهم الحصة.
88و حصة  لاسيذ محسن لجبار 

ب يمة 888 درهم الحصة.
لاسيذ محمذ بوبكري 88و حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
فيال   : عنوليه  علجار  عمر  لاسيذ 

 89 لارياحين تامسنا.
 : عنوليه  لجبار  محسن  لاسيذ 
إقامة بسم هللا   (5 زي ة سبو ش ة 

لا نيطر .
 : عنوليه  بوبكري  محمذ  لاسيذ 
تجزئة رياض أعالد مطاع س 8 إقامة 

لاومرلن عمار    ش ة   تمار .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة.
فيال   : عنوليه  علجار  عمر  لاسيذ 

 89 لارياحين تامسنا.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
فبرلنر   (8 بتاريخ  بتمار   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 686.
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DALIATI
SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
أعالد مطاع زي ة سهل ملوية قطاع 8 

رقم 688 لاطابق لألعل تمار 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و8و6و8
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد 
في مؤرخ  موثق  ع ذ   بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي    
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية :

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لالقتضاء 

.DALIATI

: أعمال أع  غرض لاشركة بإنجاز 

تشييذ متنوعة.

أعالد   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

مطاع زي ة سهل ملوية قطاع 8 رقم 

688 لاطابق لألعل تمار .

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة.

 98.888  : لاشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم م سم كااتالي :

حصة  88و  علجار  عمر  لاسيذ 

ب يمة 888 درهم الحصة.

88و حصة  لاسيذ محسن لجبار 

ب يمة 888 درهم الحصة.

لاسيذ محمذ بوبكري 88و حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

فيال   : عنوليه  علجار  عمر  لاسيذ 

 89 لارياحين تامسنا.

 : عنوليه  لجبار  محسن  لاسيذ 

إقامة بسم هللا   (5 زي ة سبو ش ة 

لا نيطر .

 : عنوليه  بوبكري  محمذ  لاسيذ 

تجزئة رياض أعالد مطاع س 8 إقامة 

لاومرلن عمار    ش ة   تمار .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة.

فيال   : عنوليه  علجار  عمر  لاسيذ 

 89 لارياحين تامسنا.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   87 بتاريخ  بتمار   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 8889.
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BESIDEME
SARL AU

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

 دلت لاشريك لاولحذ

لعالد مطاع زي ة سهل ملوية قطاع 8 

رقم 688 لاطابق لالعل تمار 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

9وو6و8

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي    

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية :

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة   : لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لالقتضاء 

.DALIATI SARL

 : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لالستشارلت لإلدلرية.

لعالد   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

8 رقم  مطاع زي ة سهل ملوية قطاع 

688 لاطابق لالعل تمار .

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة.

 888.888  : مبلغ رأسمال لاشركة 

درهم، م سم كااتالي :

 8888  : بوبكري  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

لاسيذ   : لاشركاء  عمولطن  عصفات 

محمذ بوبكري ععنوليه : تجزئة رياض 

لاومرلن  إقامة   8 س  مطاع  أعالد 

عمار    ش ة   تمار .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

لاسيذ   : لاشركة  مسيري  عمولطن 

محمذ بوبكري ععنوليه : تجزئة رياض 

لاومرلن  إقامة   8 س  مطاع  أعالد 

عمار    ش ة   تمار .

باملحكمة  لا ايوني  لالنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  بتمار ،  لإلبتذلئية 

))8) تحت رقم   88.
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JIWAR SERVICES

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
لعالد مطاع زي ة سهل ملوية قطاع 8 

رقم 688 لاطابق لالعل تمار 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

87)6و8
في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي    
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية :
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة   : لاشركة  تسمية 
 JIWAR : لإلقتطاع بمختصر تسميتها

.SERVICES
: أعمال أع  غرض لاشركة بإنجاز 

تشييذ متنوعة.
لعالد   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
8 رقم  مطاع زي ة سهل ملوية قطاع 

688 لاطابق لالعل تمار .
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة.
 98.888  : لاشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي :
حصة  88و   : علجار  عمر  لاسيذ 

ب يمة 888 درهم الحصة ؛
لاسيذ محسن لجبار : 88و حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة ؛
88و   : بوبكري  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
لاسيذ   : لاشركاء  عمولطن  عصفات 
فيال  89   : ععنوليه  علجار  عمر 

لارياحين تامسنا.
 : ععنوليه  لجبار  محسن  لاسيذ 
إقامة بسم هللا   (5 زي ة سبو ش ة 

لا نيطر .
 : ععنوليه  بوبكري  لاسيذ محمذ 
تجزئة رياض أعالد مطاع س 8 إقامة 

لاومرلن عمار    ش ة   تمار .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة : لاسيذ عمر 
لارياحين  فيال  89   : علجار ععنوليه 

تامسنا.

باملحكمة  لا ايوني  لالنذلع  تم 

ماي   86 بتاريخ  بتمار ،  لإلبتذلئية 

))8) تحت رقم  888.
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LE CARRE AGRICOLE
SARL AU

في   حرر  لستثنائي  قرلر  بم ت�ضى 

 LE ))8) قرر شركاء شركة  88 ماي 

دلت  ش.م.م   CARRE AGRICOLE

لاشريك لاوحيذ ما نلي :

 LE CARRE تصفية نهائية اشركة

.AGRICOLE

لاسيذ   الشركة  لملصفي  تويين 
لاتصفية  مكان  عكذل  رباج،  سناء   :

أبذجان  زي ة  لمل اعمة  شارع   : في 

عمار  8) لاطابق لاثااث ش ة رقم 8 

لملحيط لارباط.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

باارباط  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

تحت رقم: 988 )8، بتاريخ:  ) ماي 

.(8((

158 P

LP INVEST
SARL AU

بم ت�ضى ع ذ عرفي محرر 88 ماي 

))8) تم تكوين يظام أسا�ضي اشركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد  خصائصها 

كااتالي :

LP INVEST : لاتسمية

لاهذف : تمارس لاشركة لألهذلف 

لاتااية :

درلسة عتنفيذ كافة أعمال لملباني 

لاوامة عللخاصة ؛

لالنواش لاو اري.
زي ة   87 عمار    : لمل ر لالجتماعي 

 5 لاطابق  محمذ ملذعر ش ة رقم  8 

لملحيط لارباط.
رأس لملال لالجتماعي : ستة مالنين 

إلى  م سم   (6.888.888.88) درهم 

قيمة  حصة   (68.888) أاف  ستون 

كل علحذ  مائة درهم (888.88).

 : لاسيذ  تويين  تم   : لاتسيير 
لالدري�ضي  للجوهري  نوسف  سيذي 
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 
رقم 9  8وA6 كمسير عحيذ الشركة 

عملذ  غير محذعد .
لمللف  تم عضع  لا ايوني  لإلنذلع 
لا ايوني اذى كتابة لاضبط لملحكمة 
لاتجارية باارباط تحت رقم لاسجل 

لاتجاري : 8  868.
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IXEERA

ش. م.م
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت مذنر مفرد
أبرم  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
مارس   85 بتاريخ  بااذلر لابيضاء 
تم  لملذننة،  بنفس  لملسجل   (8((
مسؤعاية  دلت  شركة  قوليين  عضع 
محذعد  دلت مذنر مفرد اها لملميزلت 

لاتااية :
لاشركاء : لاسيذ  خذنجة كمبوز.

لالسم : IXEERA ش. م.م.
لاهذف : تستهذف لاشركة :

لازيوت  عتوزيع  عتوبئة  إيتاج 
لانباتية لاصالحة األكل ؛
لالستيرلد علاتصذنر ؛

جميع  عتسويق  عتوزيع  توبئة 
أيولع لازيوت لانباتية عزيت لاطوام 

عجميع أيولع زيوت لاطوام لألخرى.
عبذ  زي ة    5  : لالجتماعي  لمل ر 
لا ادر مفت ر لاطابق لاثاني لاش ة   

- لاذلر لابيضاء.
من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملذ  

تأسيسها لانهائي.
فاتح  من  تبتذئ   : لملااية  لاسنة 

ننانر عتنتهي في 8و ديسمبر.
888.888(مائة أاف)   : لارأسمال 
(أاف) حصة   8888 درهم مجزأ  إلى 
من فئة 888.88 (مائة) درهم الحصة 
مسذد  بأكملها عممنوحة  لاولحذ ، 

السيذ  خذنجة كمبوز.
لإلدلر  : تم تويين لاسيذ  خذنجة 
كمبوز كمذنر  تأسي�ضي الشركة ملذ  
عخوات اها لاسلطات  غير محذعد ، 
لاولسوة التصرف باسم لاشركة في 
إثبات  علجب  بذعن  للحاالت  جميع 

سلطات خاصة.
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لألرباح  تحذنذ  بوذ   : لألرباح 
اتكوين   5% ت تطع  لاصافية 
عذل  ما  لاباقي  لا ايوني،  لالحتياطي 
عليهم  نوزع  الشركاء  مغانر  قرلر 
حسب يصيب كل منهم في لارأسمال.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية  لملحكمة  لاضبط 
أبريل   8( بتاريخ  بااذلر لابيضاء 
علاسجل   8(89 8 تحت رقم   (8((

لاتجاري رقم و)98و5.
بيان مختصر
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 CENTRE D'AFFAIRE
ADISTANCE CENTER

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
(AU CAPITAL DE (100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 23 AVENUE
 ANOUAL IMM FLEURY 11

BUREAU N°4 KENITRA
FIX : 0537360259

باا نيطر   عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
مسؤعاية  دلت  شركة  تأسيس  تم 
محذعد  عحيذ بشريك علاتي تحمل 

للخصائص لاتااية :
 CENTRE D›AFFAIRE : لاتسمية

ADISTANCE CENTER
SARL AU : لاصيغة لا ايويية

لملباني  أمن   : لالجتماعي  لاهذف 
لاوامة أع للخاصة.

رأسمال لاشركة : 888.888 درهم 
فئة  من  حصة   8888 إلى  م سمة 
درهم الحصة لاولحذ  موزعة   888

بين لاشركاء على لاشكل لاتالي :
 8888 شاجع  غزالن  لاسيذ  

حصة.
لاتأسيس  من  سنة   99  : لملذ  
لاسجل  عضح  تاريخ  من  أي  لانهائي 

لاتجاري.
من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 
8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل. 
شارع أيولل  و)   : لمل ر لالجتماعي 
رقم    مكتب   88 فلوري  إقامة 

ميموز  لا نيطر .

لملسير  : غزالن شاجع.

رقم لاسجل لاتجاري : ووو65. 
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أوغليس ويلنس
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

دلت لاشريك لاوحيذ

رأسمااها : 888.888 درهم

لمل ر لالجتماعي : و6 شارع لبن سينا 

مكتب رقم 6 أكذلل لارباط

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

13/04/2022 تم تأسيس شركة دلت 

لاشريك  دلت  لملحذعد   لملسؤعاية 

لاوحيذ دلت للخصائص لاتااية :

لاتسمية : أعغليس عيلنس.

لبن  شارع  و6   : لالجتماعي  لمل ر 

سينا مكتب رقم 6 أكذلل لارباط.

علستغالل  كرلء   : نشاط لاشركة 

لألرل�ضي لافالحية ؛

لستيرلد عتصذنر لآلايات لافالحية ؛

لملنتجات  عتصذنر  لستيرلد 

لاغذلئية لافالحية ؛

لاومليات  جميع  عامة  عبصفة 

لاتجارية لملرتبطة بصفة مباشر  أع 

علاتي  أعاله  باملوضوع  مباشر   غير 

ستساهم في تنمية لاشركة ؛

تحذنذ  تم  ا ذ  لاشركة  رأسمال 

درهم   888.888 رأسمال لاشركة في 

حصة لجتماعية   8888 م سمة إلى 

دلت لا يمة لاولحذ  888 درهم.

تم تويين لاسيذ   : تسيير لاشركة 

محمذ مرلد غنام كمسير الشركة.

من  تبتذئ   : لالجتماعية  لاسنة 

فاتح ننانر عتنتهي في 8و ديسمبر.

تم عضع عثائق لاتأسيس باملحكمة 

 (8(( و) ماي  لاتجارية باارباط نوم 

ععليه حصلت   8( 8 9 تحت عذد 

رقم  لاتجاري  لاسجل  على  لاشركة 

.868 89
من أجل لانشر علإلخالص

مسير لاشركة
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SOCIETE BEAUTY VIBES
SARL AU
بيوتي فانب

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
دلت لاشريك لاوحيذ

بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
تم تأسيس شركة   ،(8(( أبريل   (8
دلت مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ خصائصها كااتالي :
 SOCIETE BEAUTY  : لاتسمية 

VIBES »بيوتي فانب«.
دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 
لاشريك  دلت  لملحذعد   لملسؤعاية 

لاوحيذ.
للحالقة  صااون   : لاهذف 

علاتجميل.
زي ة   88 رقم   : لالجتماعي  لمل ر 
تارعدليت شارع للحسن لاثاني بطاية 

سال.
 888.888  : لاشركة  رأسمال 
درهم م سمة إلى 8888 حصة قيمة 
تحريرها  تم  درهم   888 علحذ   كل 

بااكامل عموزعة كما نلي :
 8888 اوولني  هيبة  لاسيذ  

حصة.
لملذ  : 99 سنة.

تم تويين لاسيذ  هيبة   : لاتسيير 
لاتوريف  ابطاقة  للحاملة  اوولني 
مسير   AE(68869 رقم  لاوطنية 

الشركة ملذ  غير محذعد .
بااسجل  لاشركة  تسجيل  تم 
بسال  لالبتذلئية  المحكمة  لاتجاري 
رقم  تحت   (8(( ماي   88 بتاريخ 

5988و.
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 REACTIVE PROBLEM
SOLVER

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
بشريك عحيذ

رأسمااها : 88.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : و)ـ زي ة أيولل
عمار  فلوري 88، مكتب رقم  

ميموزل، لا نيطر 
تحويل لمل ر لالجتماعي

رفع رأسمال لاشركة
لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 

بتاريخ باا نيطر   لاوادي   غير 

 REACTIVE 8) سبتمبر 8)8) اشركة

دلت  شركة   ،PROBLEM SOLVER

عحيذ،  بشريك  لملحذعد   لملسؤعاية 

ت رر ما نلي :

تحويل  لاوحيذ  لاشريك  قرر 

 REACTIVE اشركة  لالجتماعي  لمل ر 

لاونولن  من   PROBLEM SOLVER

لا ذنم :

»فلوري  عمار   أيولل،  زي ة  و)، 

ميموزل،  رقم  8  مكتب   ،»88

لا نيطر .

زي ة سبو،   : إلى لاونولن للجذنذ 

بين   ،C 855«، عمار    - »عايلي  إقامة 

لاطاب ين، مكتب رقم )، لا نيطر .

قرر لاشريك لاوحيذ رفع رأسمال 

إلى  درهم   88.888 من  لاشركة 

 988 بخلق  عداك  درهم،   888.888

 888 حصة لجتماعية جذنذ  ب يمة 

مع  بم اصا   عداك  الحصة،  درهم 

تم  عقذ  الشركاء،  للجاري  للحساب 

توزيوها كااتالي :

 988 حسن  لاصااحي  لاسيذ 

حصة.

تبوا ملا سبق، ف ذ أصبح رأسمال 

لاشركة كااتالي :

مبلغ  في  لاشركة  رأسمال  حذد 

 8888 إلى  م سم  درهم   888.888

درهم   888 ب يمة  لجتماعية  حصة 

محرر  بكاملها عموزعة على لاشركاء 

كااتالي :

 8888 حسن  لاصااحي  لاسيذ 

 888.888 مجموعه  ما  أي  حصة، 

درهم.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية باا نيطر ، بتاريخ 89 ماي 

))8) تحت رقم 6) 98.
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 COMPTOIRS ET ATELIERS
DE MISS

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
رأسمااها : 888.888 درهم

لمل ر لالجتماعي : زي ة 85، موالي 
نوسف، لاحي لاصناعي، لا نيطر 

تويين مسير جذنذ
إضافة لاوالمة لاتجارية الشركة

توسيع نشاط لاشركة
لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 
بتاريخ باا نيطر   لاوادي   غير 
اشركة   (8(( أبريل   89
 COMPTOIRS ET ATELIERS
لملسؤعاية  دلت  شركة   ،DE MISS

لملحذعد ، ت رر ما نلي :
لاتجارية  لاوالمة  إضافة 
شركة  إلى   ،METALCOLOR
 COMPTOIRS ET ATELIERS DE
رقم  الشهاد   تبوا   ،MISS - SARL
و8و99 ) بتاريخ 8) مارس ))8).

عداك  لاشركة  نشاط  توسيع 
لملوذني  لاتصنيع   : نشاط  بإضافة 

لاصناعي.
ميس  فهذ  لملسير  لست ااة  قبول 
عتويين  لاشركة  تسيير  مهام  من 
لاسيذ بذر لاذنن ميس، مسير جذنذ 

الشركة.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   ( بتاريخ  لالبتذلئية باا نيطر ، 

))8) تحت رقم ووو98.
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H.N PRO شركة
ش.د.م.م

قفل تصفية لاشركة
مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
باا نيطر  نوم 8) ديسمبر 8)8) تم 

تحذنذ ما نلي تبوا المحضر.
.H.N PRO قفل تصفية شركة

إبرلء لملصفي.
رقم  لاتجاري  لاسجل  شطب 

85و6 .
كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 
 (8(( ماي   89 بتاريخ  باا نيطر ، 

تحت رقم 5و 98.
الضبط علانشر

166 P

Z.A LILBINAA شركة
ش.د.م.م

تفويت حصص
تفويت  ع ذ  بم ت�ضى 

مؤرخ  باا نيطر   لملبرم  للحصص 

تم تحذنذ ما نلي  (8(( ماي   86  في 

تبوا المحضر:

لحسن  مزعز  لاسيذ  تفويت 
لازعيري لاسيذ  افائذ   حصة   588 

عبذ لالطيف.

 8888 ايصبح لاتوزيع للجذنذ ل 

حصة كااتالي :

لالطيف  عبذ  لازعيري  لاسيذ 

8888 حصة.

مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم   (8(( ماي   86 نوم  باا نيطر  

تحذنذ ما نلي تبوا المحضر:

عبذ  لازعيري  لاسيذ  تسمية 

لالطيف مسير الشركة عإعطائه حق 

لاتوقيع.

لست ااة لاسيذ مزعز لحسن من 

مهامه بااشركة كمسير الشركة.

تحيين لا ايون لألسا�ضي الشركة.

تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 

بااسجل  عقيذ  باا نيطر   لالبتذلئية 

ماي   89 بتاريخ  باا نيطر   لاتجاري 

))8) تحت رقم  و 98.
الضبط علانشر
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JASRA IMMO
SARL

مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

 (8(( ماي   88 بتاريخ  باا نيطر ، 

مسؤعاية  دلت  شركة  تأسيس  تم 

للخصائص  تحمل  علاتي  محذعد ، 

لاتااية :

لاتسمية : شركة جسر  إمو.

لمل ر لالجتماعي : 59، شارع موالي 

عبذ لاوزيز رقم   لا نيطر .

لاهذف لالجتماعي :

منوش ع اري.

لابناء علألشغال لاوامة.

لاومليات  كل  عامة  عبصفة 
اها  لاتي  علملااية  علاو ارية  لاتجارية 
من  علاتي  لاشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها لملساهمة في تنمية لاشركة.
من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي.
لاسيذ بنحذع   : لاتسيير أسنذ إلى 

محمذ.
فاتح  من  تبتذئ   : لملااية  لاسنة 
سنة  كل  من  ديسمبر  8و  إلى  ننانر 
ما عذل لاسنة لألعلى تبتذئ من تاريخ 

لاتسجيل.
رأس لملال : حذد في مبلغ 888.888 
حصة   8888 إلى  م سمة  درهم، 

ب يمة 888 درهم الولحذ .
بااسجل  لات ييذ  تم   : لات ييذ 
لالبتذلئية  لملحكمة  اذى  لاتجاري 
باا نيطر  بتاريخ 89 ماي ))8) تحت 

رقم 9وو65.
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S R L BUILDING TRAVAUX
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

بشريك عحيذ
رأسمااها : 888.888 درهم

لمل ر لالجتماعي :  8، شارع لملنصور 
لاذهبي، مكتب و، عمار  فيكيك

لا نيطر 
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
باا نيطر ، تم عضع لا ايون لألسا�ضي 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  اشركة 
لملولصفات  دلت  عحيذ  بشريك 

لاتااية :
 S R L BUILDING  : لاتسمية 

.TRAVAUX - SARL AU
دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

لملسؤعاية لملحذعد  بشريك عحيذ.
شارع   ،8  : لالجتماعي  لمل ر 
عمار   و،  مكتب  لاذهبي،  لملنصور 

فيكيك، لا نيطر .
موضوع لاشركة : 

أع  لملختلفة  لألشغال  في  لمل اعاة 
لابناء.

عمارلت، منوش ع اري.

رأسمال  حذد   : لاشركة  رأسمال 

درهم   888.888 مبلغ  في  لاشركة 

لجتماعية  حصة   8888 إلى  م سم 

محرر   الولحذ ،  درهم   888 ب يمة 

على  عموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

لاشركاء كااتالي :

لاسيذ لحسن لملكي : 8888 حصة.

لملذ  : 99 سنة.

لاتسيير : أسنذ إلى لاسيذ لحسن 

للحامل البطاقة لاوطنية رقم  لملكي، 

.D58988و
لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  تم 

باملحكمة لالبتذلئية باا نيطر  تحت 
رقم 68و65 بتاريخ 89 ماي ))8).
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M NASRAGRI KENZA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رأسمااها : 888.888 درهم

لمل ر لالجتماعي : شارع محمذ 

لاذنوري عمحمذ عبذع إقامة كاميليا 

مكتب رقم  ) لا نيطر 

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

باا نيطر ، تم عضع لا ايون لألسا�ضي 

اشركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت 

لملولصفات لاتااية :

 M NASRAGRI  : لاتسمية 

KENZA SARL

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

محمذ  شارع   : لالجتماعي  لمل ر 

لاذنوري عمحمذ عبذع إقامة كاميليا 

مكتب رقم  ) لا نيطر .

موضوع لاشركة : 

لمل اعاة في إدلر  لألرل�ضي لازرلعية.
رأسمال  حذد   : لاشركة  رأسمال 

درهم   888.888 مبلغ  في  لاشركة 

لجتماعية  حصة   8888 إلى  م سم 

ب يمة 888 درهم الولحذ .

لملذ  : 99 سنة.

لاسيذ إلى  أسنذ   :  لاتسيير 

عبذ لا ادر أععرلب.
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من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

8و ديسمبر.

لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  تم 

باملحكمة لالبتذلئية باا نيطر  تحت 

رقم 7 8 6.
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KRS CONSULTING
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

بشريك عحيذ

رأسمااها : 888.888 درهم

لمل ر لالجتماعي : 7 ، زي ة عمر

لبن لاواص إقامة إسماعيل مكتب 

رقم   لا نيطر 

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

باا نيطر ، تم عضع لا ايون لألسا�ضي 

لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  اشركة 

لملولصفات  دلت  عحيذ  بشريك 

لاتااية :

 KRS CONSULTING  : لاتسمية 

.SARL AU

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

لملسؤعاية لملحذعد  بشريك عحيذ.

زي ة عمر   ، 7  : لمل ر لالجتماعي 

إقامة إسماعيل مكتب  لاواص  لبن 

رقم   لا نيطر .

 CONSEIL DE : موضوع لاشركة 

GESTION

رأسمال  حذد   : لاشركة  رأسمال 

درهم   888.888 مبلغ  في  لاشركة 

لجتماعية  حصة   8888 إلى  م سم 

ب يمة 888 درهم الولحذ .

لملذ  : 99 سنة.

أسنذ إلى لاسيذ رشيذ   : لاتسيير 

رضا لملصلوت.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

8و ديسمبر.

لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  تم 

باملحكمة لالبتذلئية باا نيطر  تحت 

رقم 555و6.
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SP WORKS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

بشريك عحيذ
رأسمااها : 888.888 درهم

لمل ر لالجتماعي : 59، شارع موالي 
عبذ لاوزيز إقامة موالي عبذ لاوزيز 

مكتب رقم   لا نيطر 
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
باا نيطر ، تم عضع لا ايون لألسا�ضي 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  اشركة 
لملولصفات  دلت  عحيذ  بشريك 

لاتااية :
 SP WORKS SARL  : لاتسمية 

.AU
دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

لملسؤعاية لملحذعد  بشريك عحيذ.
لمل ر لالجتماعي : 59، شارع موالي 
عبذ لاوزيز إقامة موالي عبذ لاوزيز 

مكتب رقم   لا نيطر .
في  لمل اعاة   : لاشركة  موضوع 

لألشغال لملختلفة أع لابناء.
رأسمال  حذد   : لاشركة  رأسمال 
درهم   888.888 مبلغ  في  لاشركة 
لجتماعية  حصة   8888 إلى  م سم 

ب يمة 888 درهم الولحذ .
لملذ  : 99 سنة.

أسنذ إلى لاسيذ خليل   : لاتسيير 
غالي.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 
8و ديسمبر.

لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  تم 
باملحكمة لالبتذلئية باا نيطر  تحت 

رقم 59و65 بتاريخ 89 ماي ))8).
172 P

 INSTITUT R.A DE
 FORMATION DES
 CONDUCTEURS

PROFESSIONNELS PRIVE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رأسمااها : 888.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : لاحي لإلدلري

لاطابق لألر�ضي، سوق أربواء لاغرب
عفا  شريك

لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 
غير لاوادي بتاريخ 9 ماي ))8) اشركة 
 INSTITUT R.A DE FORMATION
   DES CONDUCTEURS
شركة   PROFESSIONNELS PRIVE
دلت لملسؤعاية لملحذعد ، رأسمااها 
 8888 إلى  م سم  درهم،   888.888
درهم   888 ب يمة  لجتماعية  حصة 
لملرحوم  عفا   عشهاد   الحصة، 

لارحالي أحمذ ت رر ما نلي :
لإلعالن عن عفا  لاشريك لملرحوم 
لارحالي أحمذ بتاريخ و يوفمبر 886).

في  لملرحوم  حصص  ت سيم 
لاشركة، عهي 8 و حصة لجتماعية 
لإلرلثة ع ذ  حسب  لاورثة   على 

كااتالي :
لاسيذ لارحالي مرلد 6و حصة.

لاسيذ لارحالي طارق 6و حصة.
6و  لاغفور  عبذ  لارحالي  لاسيذ 

حصة.
لاسيذ لارحالي محمذ 6و حصة.

6و  لاوزيز  عبذ  لارحالي  لاسيذ 
حصة.

6و  لاغاني  عبذ  لارحالي  لاسيذ 
حصة.

لازهرلء  فاطمة  لارحالي  لاسيذ  
88 حصة.

لاسيذ  لارحالي رشيذ  88 حصة.

لاسيذ  لارحالي سويذ  88 حصة.
لاسيذ  لاوزلني غيثة 9و حصة.
لاسيذ لارحالي أحمذ 8و حصة.

لملجموع : 8 و حصة.
لاسيذ  تويين  لاوام  للجمع  قرر 
البطاقة  للحامل  طارق،  لارحالي 
علاسيذ   ،GB98597 رقم  لاوطنية 
لارحالي عبذ لاغفور، للحامل البطاقة 
مسيرلن   ،GB888)6و لاوطنية رقم 

الشركة عداك بإمضاء مشترك.
تم توذنل لا ايون  تبوا ملا سبق، 
قرلر  مع  ملالئمته  الشركة  لألسا�ضي 

للجمع لاوام الشركة.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية بسوق أربواء لاغرب، تحت 

رقم 2022/60.
173 P

YAN AGENCY
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رأسمااها : 888.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : 85، زي ة سبو 

مركز لملوامالت الشوب مكتب رقم ) 
لاطابق للخامس لا نيطر 

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
باا نيطر ، تم عضع لا ايون لألسا�ضي 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  اشركة 

دلت لملولصفات لاتااية :
YAN AGENCY SARL : لاتسمية

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 
لملسؤعاية لملحذعد .

زي ة سبو   ،85  : لمل ر لالجتماعي 
مركز لملوامالت الشوب مكتب رقم ) 

لاطابق للخامس لا نيطر .
موضوع لاشركة : 

مركز لالتصال.
لالستشارلت لإلدلرية.

عكااة لاتولصل.
رأسمال  حذد   : لاشركة  رأسمال 
درهم   888.888 مبلغ  في  لاشركة 
لجتماعية  حصة   8888 إلى  م سم 

ب يمة 888 درهم الولحذ .
لملذ  : 99 سنة.

لاتسيير : أسنذ إلى لاسيذ شفي ي 
أمين.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 
8و ديسمبر.

لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  تم 
باملحكمة لالبتذلئية باا نيطر  تحت 

رقم و6و65.
174 P

 STE AFRIQUE
ELECTROMENAGERE CLIM

SARL AU
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

بشريك عحيذ
توذنل بااشركة

في لملؤرخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
مساهم  قرر   (8(( فبرلنر   87
 STE AFRIQUE شركة 

 ELECTROMENAGERE CLIM
888.888 درهم  SARL AU رأسمااها 

ما نلي :
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جذنذ  تجاري  نشاط  إضافة 
الشركة : لملتاجر .

عبذ  لاسيذ   : علاتسيير  لاتوقيع 
لاوزيز لاوابذي لملوقع لاوحيذ لجميع 

لاوثائق لملتول ة بااشركة.
باملحكمة  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
أبريل   ( بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 88 8.
175 P

NOUHA TRANS شركة
ش.م.م

لارأسمال : 588.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : لاذلر لابيضاء
6، بلوك 8، حي مباركة، لا ذس

سيذي لابريو�ضي
تحويل لمل ر لالجتماعي

ماي   (8 بتاريخ  بم ت�ضى محضر 
لمل ر  تحويل  لملسير  قرر   ،(888

لالجتماعي الشركة :
بلوك   ،6 لابيضاء،  لاذلر  من 
سيذي  لا ذس،  مباركة،  حي   ،8

لابريو�ضي.
88، رقم  إلى لاذلر لابيضاء، م س 
لاثاني،  لاطابق  لابذر،  تجزئة   ،98

ش ة رقم 9، عين لاسبع.
عبااتالي توذنل لافصل لاثااث من 

لا ايون لألسا�ضي الشركة.
كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بااذلر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
بتاريخ  7و777   تحت رقم  لابيضاء 

8) نوييو 888).
اإلنذلع علانشر

لملسير

176 P

NOUHA TRANS شركة
ش.م.م

لارأسمال : 588.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : لاذلر لابيضاء
م س 88، رقم 98، تجزئة لابذر
لاطابق لاثاني، ش ة رقم 9

عين لاسبع
لازياد  في رأسمال لاشركة

لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 
لالستثنائي بتاريخ 85 نوييو )88)، 

ت رر لازياد  في رأسمال لاشركة من 
مبلغ 588.888 درهم إلى 8.888.888 
 6 لافصل  توذنل  عبااتالي  درهم 
لألسا�ضي  لانظام  من   7 علافصل 

الشركة.
كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
تحت  لاتجارية،  باملحكمة  لاضبط 
أكتوبر   88 بتاريخ   ،58988( رقم 

.(88(
اإلنذلع علانشر
لملسير  لاوحيذ 

177 P

NOUHA TRANS شركة
ش.م.م

لارأسمال : 8.888.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : لاذلر لابيضاء
م س 88، رقم 98، تجزئة لابذر
لاطابق لاثاني، ش ة رقم 9

عين لاسبع
لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 
لالستثنائي بتاريخ ) ماي 886)، ت رر 

ما نلي :
عفا  لملرحوم لحمذ شافعي شريك 

عمسير الشركة.
لالجتماعية  للحصص  توزيع 

المرحوم بين عرثته.
لعقادل  خذنجة  لاسيذ   تويين 

كمسير  جذنذ .
لاتوقيع لالجتماعي.

أسئلة مختلفة.
خاتمة.

كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بااذلر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
لابيضاء، تحت رقم و6) 68، بتاريخ 

88 ماي 886).
اإلنذلع علانشر
لملسير  لاوحيذ 

178 P

ELEGENCE HOME
بحسب محضر لجتماع للجموية 
بتاريخ لاوادنة  غير   لاومومية 
بتاريخ علملسجل   (8(8 سبتمبر   6 
لاشركة  بم ر   (8(8 سبتمبر   8

لارئي�ضي ف ذ ت رر :

دمج  خالل  من  لملال  رأس  زياد  

 888.888 حساب جاري ايصبح من 

درهم إلى 888.888.).
لاو اري  لاتطوير  نشاط  حذف 

من غرض لاشركة.

من  ع8  ع7   6 لملادتين  توذنل 

لانظام لألسا�ضي.

تحيين لانظام لألسا�ضي الشركة.

لملحكمة  اذى  لإلقرلر  عضع  تم 

لالبتذلئية بسال تحت رقم و757و.

179 P

GOA TOITURES SOLAIRES
S.A.S

شركة مساهمة مبسطة
رأسمااها : 888.888.) درهم

لمل ر لالجتماعي : عمار  لاتفرعلتي، 

كلم 7.5 طريق لارباط

(عين لاسبع) لاذلر لابيضاء

لاسجل لاتجاري رقم 96675و

تحيين عتغيير لانظام لألسا�ضي 
الشركة

تفويت سهم علحذ
لست ااة لملذنر لاوام

تحويل لاشركة إلى شركة أسهم 
مبسطة بشريك عحيذ

لاوامة  للجموية  قرلر  بم ت�ضى 

غير لاوادنة علاشريك لاوحيذ بتاريخ 

8) فبرلنر ))8)، ت رر ما نلي :

لألسا�ضي  لانظام  عتحيين  مالئمة 

اشركة  لا ايوني  لاشكل  عتكييف 

من   GOA TOITURES SOLAIRES

شركة  إلى  مبسطة  مساهمة  شركة 

أحكام  مع  تولف ا  مبسطة  أسهم 

عموذل  متم   89-(8 رقم  لا ايون 

ال ايون رقم 95-87 لملتولق بشركات 

لملساهمة علا ايون رقم 95-5 لملتولق 

بااشركات دلت لملسؤعاية لملحذعد .

سهم  تفويت  على  لملصادقة 

 GREEN OF شركة  من  علحذ 

 AFRICA DEVELOPPEMENT

إلى  ش.م   »GOADEVELOP

 GREEN OF AFRICA شركة 

INVESTMENT - GOAI ش.م.

علم عقبل باست ااة لاسيذ كريم 
للحسيسن من مهامه كمذنر عام.

تحويل لاشركة من شركة أسهم 
مبسطة  أسهم  شركة  إلى  مبسطة 

بشريك عحيذ.
اشركة  لألسا�ضي  لانظام  إقرلر 
 GOA TOITURES SOLAIRES

.SASU
بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
 (8(( ماي   88 نوم  لابيضاء  بااذلر 

تحت رقم 695و)8.
من أجل لإلنجاز علابيان

180 P

KAK SYNERGIE
SARL D’AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد 
دلت لاشريك لاوحيذ

رأسمااها : 98.888 درهم
م رها لالجتماعي : عمار  تافرلعتي، 

كلم 7.5 طريق لارباط
(عين لاسبع) لاذلر لابيضاء

لاسجل لاتجاري رقم : 8)8.) 5
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت شريك عحيذ
بااذلر  مؤرخ  عرفي  او ذ  تبوا 
لابيضاء في 88 أبريل ))8)، تم عضع 
قايون أسا�ضي اشركة دلت مسؤعاية 
مميزلتها  عحيذ  بشريك  محذعد  

كااتالي :
دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

مسؤعاية محذعد  بشريك عحيذ.
لاتسمية :

KAK SYNERGIE SARL D’AU
لاغرض : غرض لاشركة :

تشغيل منصات اربط لملستوملين 
باملهنيين.

أدلء  عمرلقبة  تذريب  تصنيف، 
للخذمات لاتي ن ذمها مهنيو لملنصة.

لألبحاث  لاتسويق  خذمات  بيع 
فيما نتولق بالخذمات لملهنية.

باملوريذنن  لملستوملين  ربط 
اهم  نتيح  مما  لاطلبات  عم ذمي 
لالستفاد  من مزلنا عخذمات إضافية 

محذد .
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لمل اعالت في   لملساهمة 

أع لاشركات بمشاريع تتولق ببرلمج   

ربط لملستوملين باملهنيين عن طريق 

شرلكة،  إدماج،  شركات،  تأسيس 

شركة لملحاصة أع غيرها من لاترتيبات 

لا ايويية.

بصفة عامة كل لاومليات لملااية 

مباشر بشكل  لملرتبطة   علاتجارية 

 أع غير مباشر، كلي أع جزئي بااومليات 

تسهيل،  أجل  من  أعاله  لملذكور  

توزيز عتطوير نشاط لاشركة.

: عمار  تافرلعتي،  لمل ر لالجتماعي 

كلم 7.5 طريق لارباط، (عين لاسبع) 

لاذلر لابيضاء.

نوم من  لبتذلء  سنة   99  :  لملذ  

 5 ماي ))8)، تاريخ ت ييذها بااسجل 

لاتجاري.

رأسمال لاشركة : رأسمال لاشركة 

عم سمة  درهم،   98.888 في  محذد 

درهم   888 حصة من فئة   988 إلى 

اآلنسة  خصصت  لاولحذ  السهم 

كنز  أخنوش.

كنز   لآلنسة   : لاشركة  تسير 

أخنوش عينت كمسير  الشركة ملذ  

غير محذعد .

لاسنة لالجتماعية : من فاتح ننانر 

إلى 8و ديسمبر من كل سنة.

لالقتطاعات  بوذ   : لألرباح 

لا ايويية علاتنظيمية، تخصيص باقي 

ت ريره من طرف  نتم  لألرباح سوف 

للجمع لاوام لاسنوي المساهمين.

لات ييذ بااسجل لاتجاري : 

ناملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   5 نوم  لاتجارية بااذلر لابيضاء 

حيث  رقم  و9))8،  تحت   (8((

لاتجاري  بااسجل  م يذ   لاشركة 

تحت رقم 8)8) 5..
من أجل لإلنجاز علابيان
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HYDROPIPES
SA

شركة مساهمة بمجلس لإلدلر 
رأسمااها 88.888و درهم

م رها لالجتماعي : عمار  تافرلعتي 
كلم 7 طريق لارباط عين لاسبع 

لاذلر لابيضاء
لاسجل لاتجاري رقم 678و 5

تأسيس شركة مساهمة
بااذلر  مؤرخ  عرفي  او ذ  تبوا 
لابيضاء في 87 ماي ))8) تم تأسيس 

شركة مساهمة مميزلتها كااتالي :
لاشكل : شركة مساهمة.

لاتسمية : HYDROPIPES ش.م
في  لاشركة  غرض   : لملوضوع 

لملغرب لحسابها أع اغيرها :
خطوط  إنشاء  تمويل،  تصميم، 
اتمرير  لملوجهة  عموذلت  لأليابيب 
لملولد لانفطية في ميناء جرف لاصفر.
توصيل خطوط لأليابيب الفاعلين 
لملتولجذنن عكل فاعل يفطي جذنذ 
بوذ  الموذلت  لمتياز  بو ذ  لملرتبطة 
لاوكااة  طرف  من  مكتوب  لتفاق 
لاوطنية المولنئ نحذد بشكل علضح 
فاعل لملوني أع عكيله عنذ لالقتضاء.

لستغالل جميع لملمرلت لملرتبطة 
لملشاريع  عأنضا  لالمتياز  بو ذ 

لملوجود .
صياية عتجذنذ لملنشآت علملوذلت 
لملرفئية لملنتمية ملحيط لملشرعع بما 
في داك عمليات لاصياية علاظولبط 
لاتحمالت  اذفتر  عف ا  لاتنظيمية 

لملرفق.
 إعذلد لافولتير، تحصيل علالستردلد
لملذفوعة  المبااغ  لملستخذمين  من 
الخذمات لمل ذمة من طرف صاحب 

لالمتياز.
كل لاومليات لملتول ة بااتصميم، 
بااتمويل بااتنفيذ علستغالل عصياية 
عغرف  لانفطية  لأليابيب  خطوط 

لاصمامات.
 كل لاومليات لاصناعية، لاتجارية،
لملن واة،  غير  أع  لملن واة  لملااية، 
لالستغالل  لالستحولد،  لالستالء، 
عبرلءلت  لات نيات  عن  لاتنازل  أع 

لالخترلع لملتول ة بهذه لألنشطة.

مباشر  بشكل  لاشركة  مساهمة 

أع غير مباشر في كل لاومليات لملااية، 

شركات  أع  لملن واة  غير  أع  لملن واة 

تجارية أع شركات صناعية لملرتبطة 

بااغرض لاتجاري أع أي غرض مشابه 

أع دع صلة.

عكل أنشطة أخرى ملح ة أع دلت 

صلة عأي عمليات تساهم في إيجاز 

هذل لاغرض.

نوم من  لبتذلء  سنة   99  :  لملذ  

ت ييذها  تاريخ   (8(( ماي   (8  

بااسجل لاتجاري.

بااذلر  نتحذد   : لالجتماعي  لمل ر 

عين لاسبع عمار  تافرلعتي  لابيضاء 

كلم 7 طريق لارباط.
لاشركة  رأسمال  حذد   : رأسمال 

م سمة  درهم  88.888و  مبلغ  في 

درهم   888 سهم من فئة  888و  إلى 

كليا عمرقمة  لاولحذ محرر   السهم 

من 8 إلى 888و من يفس لافئة.

لاسنة لالجتماعية : من فاتح ننانر 

إلى 8و ديسمبر من كل سنة.

لالقتطاعات  بوذ   : لألرباح 

لا ايويية علاتنظيمية تخصيص باقي 

ت ريره من طرف  نتم  لألرباح سوف 

للجمع لاوام لاسنوي المساهمين.

مجلس لإلدلر  :

لاورفي  لاو ذ  يفس  بم ت�ضى 

تويين  تم   (8(( ماي   87 في  لملؤرخ 

ثالث  ملذ   الشركة  متصرفين  أعل 

لنو اد  سنولت علاتي ستنتهي ع ب 

للجمع لاوام لاوادي لاذي سيبث في 

حسابات لاسنة لملااية لاثااثة :

لاسيذ عادل لازيادي.

 SOCIETE AFRIQUIA شركة 

 MAROCAINE DISTRIBUTION

DE CARBURANTS ش.م ممثلة من 

طرف لاسيذ عادل لازيادي.

ش.م   AKWA GROUP شركة 

ممثلة من طرف لاسيذ نوسف عرلقي 

حسيني.

ش.م   AFRIQUIA OIL شركة 

سويذ  لاسيذ  طرف  من  ممثلة 

لابغذلدي.

لإلدلر    : لإلدلر   مجلس  رئاسة 
لاوامة :

ماي   87 بتاريخ  لإلدلر   مجلس 
لازيادي  عادل  لاسيذ  عين   (8((
تويينه  عتم  لإلدلر   ملجلس  رئيسا 
لازيادي  عادل  لاسيذ  عاما  مذنرل 

سيحمل ا ب رئيس مذنر عام.
مرلقب للحسابات :

للحسابات  مرلقب  بمهام  عهذ 
 FIDECO AUDIT ET CONSEIL إلى 
ش.م.م م رها لالجتماعي بـ  )8 شارع 
ممثلة  رحال لملسكيني لاذلر لابيضاء 

من طرف لاسيذ حسني لاولدي.
بنود لملولف ة علاشفوة :

تفويت لألسهم نتم بكل حرية بين 
لملساهمين.

للحر   لاتفويت  حاالت  باستثناء 
من   88 لملاد   في  عليها  لملنصوص 
لانظام لألسا�ضي كل تفويت األسهم 
لملسب ة  المولف ة  نخضع  سوف 
ملجلس لإلدلر  من خالل لإلجرلءلت 
لآليفة  لملاد   في  إايها  لملشار  لاتنفيذ 

لاذكر.
تم   : لاتجاري  بااسجل  لات ييذ 
لاتجارية  باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع 
 (8(( ماي   (8 نوم  لابيضاء  بااذلر 
لاشركة  حيث   8( 889 رقم  تحت 
رقم  تحت  لاتجاري  بااسجل  م يذ  

678و 5.
من أجل لإلنجاز علابيان
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لئتمايية لا ذس
88 زي ة بكين ش ة رقم و لملحيط لارباط
لاهاتف / لافاكس : 8).)7.78.6و.85

»مام أفريكا«
شركة دلت مسؤعاية محذعد  

بشريك عحيذ 
شارع موالي علي لاشريف عمار  

88) لملحل رقم ) تمار 
بيع أسهم لاشركة عتوذنالت قايويية

لاوام  للجمع  محضر  بموجب 
ماي   8( بتاريخ  لملنو ذ  لالستثنائي 

))8) ت رر ما نلي :
طرف  من  حصة  88و  تفويت 
لملااك لاسيذ ياجي لملوطي إلى لاسيذ 

ياجي لملصطفى.
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طرف  من  حصة  88و  تفويت 

لملااك لاسيذ لمهري عبذ لارحمان إلى 

لاسيذ ياجي لملصطفى.

الشركة  لا ايوني  لاشكل  تغيير 

محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة  من 

محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة  إلى 

بشريك عحيذ.

جذنذ  أسا�ضي  قايون  توذنل 

الشركة. 

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية  لملحكمة  اذى  لاضبط 

تحت   (8(( ماي  بتمار  بتاريخ   ) 

8869 علاسجل  رقم لاسجل لاترتيبي 

لاتجاري رقم  8888)8.
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OB-ARCHI
SARL AU

تأسيس شركة محذعد  لملسؤعاية 
دلت شريك علحذ

رأسمااها 58.888 درهم

سجل تجاري و9 868

تمت   (8(( أبريل   89 بتاريخ 

OB- صياغة لانظام لألسا�ضي اشركة

محذعد   شركة   ARCHI SARL AU

لملسؤعاية دلت شريك علحذ رأسمااها 

58.888 درهم م رها لالجتماعي : 85 

شارع لألبطال رقم   أكذلل لارباط.

عايذ  لاسيذ   : لاوحيذ  لاشريك 

بنذنن للحامل البطاقة لاوطنية رقم 

AB 401686 بـ 588 حصة.

لانشاط لاتجاري : مكتب هنذسة 

مومارية.

غير  ملذ   لاشركة  تسيير  فوض 

للحامل  بنذنن  عايذ  السيذ  محذد  

.AB 401686 البطاقة لاوطنية رقم

بااسجل  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاتجاري 

بتاريخ  و95 )8  رقم  تحت  باارباط 

5) ماي ))8).
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 PHARMACIE ABOUAB
MEKNES
SARL AU
تأسيس

 STE PHARMACIE  : لاتسمية 
.ABOUAB MEKNES SARL AU

دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة 
مسؤعاية محذعد  دلت شريك علحذ.
بيع  صيذلي   : لالجتماعي  لاهذف 

بااتجزئة.
رأسمال لاشركة : 888.888 درهم 
فئة  من  حصة   8888 إلى  م سمة 

888 درهم الحصة.
لملذ  : 99 سنة لبتذلء من تأسيس 

لانهائي.
 879 محل رقم   : لمل ر لالجتماعي 

تجزئة سلمى مكناس.
لاتسيير : سيتم تسيير لاشركة من 

طرف ل اسيذ لملورعفي نوسف.
باملحكمة  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
 5 8 9 لاتجارية بمكناس تحت رقم 

بتاريخ ) ديسمبر 8)8).
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CM BATIMENT
 SARL AU CAPITAL DE 100.000

DHS
 SIEGE SOCIAL : 15 AVENUE AL

ABTAL N°4 AGDAL RABAT
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
شركة  تأسست  قذ   ،(8(( 5 ماي 

علاتي تحمل للخصائص لاتااية :
.CM BATIMENT : لاتسمية

دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة 
مسؤعاية محذعد .

لاهذف لالجتماعي :
منوش ع اري.

لابنانات.
عتصميم عزخرفة لملساحات  بناء 
لملهن،  لجميع  عللخارجية  لاذلخلية 
عتنسيق للحذلئق علألعمال لملتنوعة.

أعمال متنوعة لجميع لملهن.
جميع  عتأجير  عتأجير  عبيع  شرلء 
علملوذلت  علألدعلت  علملوذلت  لملولد 
اغرض  لاالزمة  علملركبات  علآلالت 

لاشركة.

عإدلرتها  لملمتلكات  تطوير 
لملباشر  غير  أع  لملباشر  علاتشغيل 

لجميع لملباني علملحاجر.
لستغالل  لا ايون  نحظر  ال 
علاوالمات  لملنتجات  جميع  عتمثيل 

لاتجارية.
عتوريذ  خضرلء  مساحات  إنشاء 
لازينة  عأشجار  لافاكهة  أشجار 
علألزهار  علاشجيرلت  علانخيل 

لملختلفة.
 888.888  : لاشركة  رأسمال 

درهم.
من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي.
من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 
8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
لمل ر لالجتماعي : 85 شارع لألبطال 

لاش ة رقم   أكذلل لارباط.
لاتسيير  مهمة  أييطت   : لاتسيير 
غير  افتر   غازي  لملهذي  لاسيذ  إلى 

محذعد .
بااسجل  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاتجاري 

باارباط.
رقم لاسجل لاتجاري : 9  868.
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ALONE GARDE
ش م م ش ع

رأسمااها : 888.888 درهم
م رها لالجتماعي : عمار  8و، لاش ة 

8، شارع موالي لحمذ اوكيلي، 
حسان، لارباط
تأسيس شركة

في  محرر  عرفي  ع ذ  بموجب 
 ،(8(8 نوييو   86 بتاريخ  لارباط 
لملسؤعاية  دلت  شركة  تأسيس  تم 
لملحذعد  عشريك عحيذ دلت لملميزلت 

لاتااية :
 ALONE شركة   : لاتسمية 

GARDE ش م م ش ع.
دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

لملسؤعاية لملحذعد  عشريك عحيذ.
لملباني  حرلسة  شركة   : لاهذف 

لاوامة أع للخاصة.

8و،  عمار    : لالجتماعي  لمل ر 
لاش ة 8، شارع موالي لحمذ اوكيلي، 

حسان، لارباط.
 888.888  : رأس لملال لالجتماعي 
8888 حصة من فئة  درهم مجزأ إلى 
888 درهم الحصة لاولحذ  مذفوعة 
بااكامل علملخصصة الشريك لاوحيذ.
لاسيذ بريكي عصام 8888 حصة.
تم تويين لاسيذ بريكي   : لاتسيير 
افتر   الشركة  عحيذ  كمسير  عصام 

غير محذعد .
لاسنة  تبذأ   : لالجتماعية  لاسنة 
من فاتح ننانر عتنتهي في آخر ديسمبر 

من كل سنة.
عتم لإلنذلع لا ايوني اهذل لملحضر 
لملحكمة  هيئة  اذى  لاضبط  بكتابة 
ماي  بتاريخ  )  باارباط  لاتجارية 

))8)، تحت رقم 898 )8.
187 P

 COMPANIE FINANCIERE
HAKAM

شركة دلت مسؤعاية محذعد  
بشريك عحيذ

رلسمااها : 888.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : عمار  8و ش ة 

88 زي ة موالي لحمذ اوكيلي حسان 
لارباط

لاسجل لاتجاري رقم 75 868
تأسيس

و  بتاريخ  حرر  عرفي،  او ذ  تبوا 
مارس ))8)، تم تأسيس شركة دلت 
عحيذ  بشريك  محذعد   مسؤعاية 

مولصفاتها كااتالي :
دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

مسؤعاية محذعد  بشريك عحيذ.
 : لالجتماعية  لاتسمية 
 COMPAGNIE FINANCIERE

.HAKAM
لاهذف لالجتماعي : هواذننغ.

8و ش ة  :  عمار   لمل ر لالجتماعي 
88 زي ة موالي لحمذ اوكيلي حسان 

لارباط.
في  لاشركة  مذ   حذدت   : لملذ  
99 سنة تبتذأ من تاريخ تسجيلها في 

لاسجل لاتجاري.
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 888.888  : لالجتماعي  لارلسمال 
درهم.

محمذ  لاسيذ   : لارلسمال  توزيع 
قام  شريك عحيذ،  إسماعيل حكم، 
بإنذلع ت ذمة ي ذنة ب يمة 888.888 

درهم.
لاسيذ محمذ   : لاوحيذ  لاشريك 
للجنسية،  مغربي  حكم،  إسماعيل 
بتاريخ  لارباط  بااسوي�ضي  مزدلد 
باارباط  قاطن   8998 أكتوبر   (6
زي ة بني حكيم  رقم  و،  لاسوي�ضي، 
حي لاسفرلء حامل البطاقة لاوطنية 

.G(59 9( التوريف رقم
لاتسيير : لاسيذ محمذ إسماعيل 
مزدلد  للجنسية  مغربي  حكم، 
أكتوبر   (6 بااسوي�ضي لارباط بتاريخ 
لاسوي�ضي  باارباط  قاطن   ،8998
رقم  و زي ة بني حكيم حي لاسفرلء، 
التوريف  لاوطنية  البطاقة  حامل 
)G(59 9 عين كمسير الشركة  رقم 

ملذ  غير محذعد .
تسجيل  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
باارباط  لاتجاري  بااسجل  لاشركة 
ماي  بتاريخ  )   868 75 تحت رقم 

.(8((
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لئتمايية فذلد ش د م م

5 لملركز لاتجاري لبن سنا أكذلل، لارباط

لاهاتف : )777597و85

MANAZIL IBDAA شركة
SARL

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة
توذنل لا ايون لألسا�ضي الشركة

لاوام  للجمع  محضر  حسب 
ننانر   5 بتاريخ  لملنو ذ  لالستثنائي 
 MANAZIL 8)، قرر شركاء شركة((
لارأسمال  دلت   ،IBDAA SARL
888.888 درهم علاتي نوجذ م رها ب 
زي ة سومية إقامة شهر زلد و لاطابق 
لابيضاء  لاذلر   88888  (( لارقم   5 

ما نلي :
تحويل لمل ر لالجتماعي إلى لاونولن 
889 شارع عبذ لملومن لارقم   : لاتالي 

   لاذلر لابيضاء.

توذنل لا ايون لالسا�ضي الشركة 
محضر  في  عليه  منصوص  هو  كما 

للجمع لاوام لالستثنائي.
بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بااذلر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
 ،(8(( أبريل   (( بتاريخ  لابيضاء 

تحت رقم 9 5 8.
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لئتمايية فذلد ش.د.م.م
5 لملركز لاتجاري لبن سينا، أكذلل، لارباط

لاهاتف : )7 59 77 7و85
لافاكس : 88 59 77 7و85

FORUM DIFFUSION
SARL AU

لارفع من رأسمال لاشركة
توذنل لا ايون لألسا�ضي الشركة

لاوام  للجمع  محضر  حسب 
ماي   88 بتاريخ  لملنو ذ  لالستثنائي 
قرر لاشريك لاوحيذ اشركة   ،(8((
 FORUM DIFFUSION SARL AU
درهم   8.888.888 لارأسمال  دلت 
لانخيل  بومار   م رها  نوجذ   علاتي 
شارع  زلعية   8 رقم  متجر   ،8( رقم 
أكذلل،  فرعيطو،  زي ة  لألطلس، 

لارباط ما نلي :
من  لاشركة  رأسمال  في  لازياد  
بم ت�ضى  لاوحيذ  لاشريك  طرف 
لملنظم   5.96 لا ايون  من   86 لملاد  
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  الشركات 
لملستح ة  لألرباح  طريق  عن 
لاتي تم دمجها  بااسنولت لملنصرمة 

في حوز  لاشريك لاوحيذ.
قذ  لاشركة  رأسمال  فإن  عبهذل 
درهم   8.888.888 بم ذلر  رفع 
درهم   8.888.888 من  ايرفع  عداك 
 88.888 888.888.) درهم بخلق  إلى 
 888 حصة لجتماعية جذنذ  ب يمة 

درهم الولحذ .
حذد  لاذي  للجذنذ  لارأسمال 
بم ذلر 888.888.) درهم لمل سم إلى 
8.888) حصة لجتماعية ب يمة 888 
درهم لاولحذ  ستوزع على لاشريك 

على لانحو لاتالي :
 (8.888 سويذ  غرميلي  لاسيذ 

حصة لجتماعية ؛

لالجتماعية  للحصص  مجموع 
8.888) حصة لجتماعية.

توذنل لا ايون لألسا�ضي الشركة 
كما هو منصوص عليه في لملاد  5.96 

من لا ايون.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 لاتجارية باارباط بتاريخ  ) ماي ))8) 

تحت رقم 6)9 )8.
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BENCHARDOUD GROUP
شركة دلت مسؤعاية محذعد  

بشريك علحذ
دلت رأسمال : 88.888 درهم
ملخص محضر للجمع لاوام 

لالستثنائي الشركة
 لاكائنة ب : تجزئة سويذ حجي، 

رقم 8)8 طريق قنيطر ، سال
لالستثنائي  لاوام  للجمع  إطار  في 
 BENCHARDOUD GROUP اشركة
 شركة دلت مسؤعاية محذعد  بشريك 
عحيذ لملنو ذ بتاريخ 7) ديسمبر 8)8) 
لاكائنة ب تجزئة سويذ حجي، رقم 8)8 
طريق قنيطر ، سال، تذلعل مساهمول 

لاشركة باإلجماع على ما نلي :
ت رير لملصفي ؛

لاتصفية  حساب  مرلجوة 
علملولف ة عليه ؛

إنهاء فتر  تفويض لملصفي ؛
قفل لاتصفية.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 لاضبط باملحكمة لالبتذلئية بسال نوم 

8) أبريل ))8) تحت رقم )888و.
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مزلر أعدنت علستشارلت

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رأسمااها : 8.588  .6 درهم

 م رها لالجتماعي : زلعية شارع عبذ لملومن 

عزي ة كالفون، لاذلر لابيضاء

MKI GROUP
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى   -  I
بتاريخ  لابيضاء  لاذلر   بمذننة 
تم تأسيس شركة   ،(8(8 أكتوبر    
دلت  لملحذعد   لملسؤعاية  دلت 

للخصائص لاتااية :

.MKI GROUP : 8 - لاتسمية

دلت  شركة   : لاشركة  شكل   -  (

لملسؤعاية لملحذعد .

في  لاشركة،  تهذف   : لاهذف   - و 

لملغرب كما في للخارج، إلى :

حياز  عإدلر  أسهم لملشاركات أع 

لألعرلق لملااية أع لالستثمارلت لا ابلة 

في  مكافئ  ضمان  أي  أع  التحويل 

شركة علحذ  أع أكثر بهذف مرلقبتها، 

مباشر،  غير  أع  مباشر  بشكل  سولء 

بمفردها أع مع أطرلف أخرى،  سولء 

جذنذ   شركات  إنشاء  طريق  عن 

أع  لكتتاب  أع  رعانة  أع  مساهمة  أع 

شرلء أعرلق مااية أع ح وق شركة أع 

لاليذماج أع لاتحااف أع لملشاركة ؛

من  إدلرية  هيئة  أي  في  لملشاركة 

لاشركات لملذكور  ؛

لاومليات  كل  عامة  عبصفة 

لاتجارية، لاصناعية، لملااية لملن واة 

أع لاثابتة لاتي اها صلة مباشر  أع غير 

أع  أعاله  لملوذد   باألهذلف  مباشر  

لاتي من شأنها تطوير عتنمية لاشركة.

  - مذ  لاشركة : 99 سنة لبتذلء 

من تاريخ تسجيلها بااسجل لاتجاري.
زلعية   : لالجتماعي  لمل ر   -  5

سومية،  عزي ة  لملومن  عبذ  شارع 

لاطابق للخامس،  و،   عمار  شهرزلد 

لارقم ))، لاذلر لابيضاء.

محذد   : لارأسمال لالجتماعي   -  6

إلى  درهم م سم  88.888و  مبلغ  في 

درهم   888 فئة  من  حصة  888و 

بااكامل  مذفوعة  لاولحذ   الحصة 

من طرف لاشركاء :

 LEESI FORMATION شركة 

888 حصة ؛

 8 88  Mehdi LOUTER لاسيذ 

حصة ؛

 Illys OUBERRAHO لاسيذ 

88 8 حصة.

7 - لاسنة لملااية : تبتذئ في فاتح 

كل  من  ديسمبر  8و  في  عتنتهي  ننانر 

سنة.

8 - لاتسيير : ستسير لاشركة عملذ  

غير محذد  من طرف لاسيذ :
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مغربي   ،Mehdi LOUTER
للجنسية، مزدلد نوم 8) يوفمبر 8988 
أعربا  شارع  ب  و،  م يم  بفرنسا، 
البطاقة  عحامل  غرعيوبل  8888و 

.PY8لاوطنية رقم 8)58و
 : لإلنذلع لا ايوني علاتسجيل   -  II
تم لإلنذلع لا ايوني عتسجيل لاشركة 
اذى لملحكمة لاتجارية ملذننة لاذلر 
))8) حيث  )8 ماي  بتاريخ  لابيضاء 
انفس  لاتجاري  بااسجل  سجلت 

لملذننة تحت رقم 897) 5.
بم ت�ضى م تطف عبيان

مزلر أعدنت علستشارلت

192 P

سيالريوس هولدينك كروب
لاوالمة لاتجارية : فونسياغ عاايا 

كرعب ش.م.م
برأسمال : 888.888 درهم

8 ، شارع ملوز ، لانهضة )، لارباط
إضافة عالمة تجارية

I - ب رلر من للجمع لاوام لالستثنائي 
اشركة »سيالريوس هواذننك كرعب« 
ت رر   ،(8(( ماي   88  ش.م.م بتاريخ 

ما نلي :
إضافة لاوالمة لاتجارية »فونسياغ 
لاشركة  تسمية  إلى  كرعب«  عاايا 
اتصبح »سيالريوس هواذننك كرعب« 
»فونسياغ  لاتجارية  لاوالمة  ش.م.م 

عاايا كرعب«.
تم تغيير لافصل ) »لاتسمية« من 

لا ايون لألسا�ضي تبوا اذاك.
II - تم لإلنذلع لا ايوني اذى كتابة 
ضبط لملحكمة لاتجارية باارباط نوم 
 ) ماي ))8) تحت رقم 5)9 )8.

193 P

مكتب لألستاد ملين توفيق

موثق باارباط

8و شارع مذغش ر، ش ة 9

شركة كنز رياض
ش.م.م

رأسمااها : 888.888.  درهم
لمل ر لالجتماعي : لارباط - حسان 
عمار   و ش ة )، زي ة لألدلرسة

س.ت و89)و8

رفع رأسمال لاشركة
بموجب ع ذ توثي ي حرر بمكتب 
بتاريخ  لملوثق  توفيق  ملين  لألستاد 
لاوام  للجمع  قرر   (8(( أبريل   85
على  عصادق  الشركة  لالستثنائي 
بمبلغ  لاشركة  رأسمال  من  لارفع 
من  أي  درهم  988.888.و  قذره 
 888.888 درهم إلى 888.888.  درهم 
عن طريق مساهمة عينية الشريكة 
رقم  ع اري  (رسم  بنسود   كنز  
حصة  9.888و  م ابل   (50/31761

من فئة 888 درهم.
في  لا ايوني  لإلنذلع  تم  عقذ 
بتاريخ  باارباط  لاتجارية   لملحكمة 

و) ماي ))8) تحت رقم 685و.
الخالصة علابيان

لألستاد ملين توفيق

194 P

YAGATEC
SARL AU

تأسيس شركة محذعد  لملسؤعاية 
بشريك علحذ

دلت  شركة  تأسيس  تم  قذ 
لملسؤعاية بشريك علحذ تحت لسم 
YAGATEC SARL AU تاريخ لاتأسيس 

87 ماي ))8).   
لستشار    : لالجتماعي  لاهذف 

لاتسيير علملساعذ  لات نية.
لمل ر لالجتماعي : 59 شارع لبن سينا 

لاش ة رقم 88، أكذلل - لارباط.
رأسمال لاشركـة : 88.888 درهم.

لملذ  : 99 سنة لبتذلء من لاتأسيس 
لانهائي من تاريخ عضع لاسجل لاتجاري.
لاسالم  عبذ  موالي   : لملسير 

بنمشيش. 
 : لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  رقم 

.868(78
195 P

شمس للحسابات لئتمايية لملحاسبة

ش ة و عمار  ) (شركة لاتبغ) طريق لا نيطر ، 

سال

BEST FOOD FRIENDS
SARL

رأسمااها : 888.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : لارباط 88 زي ة 
لانريج، إقامة لابذنر ، ش ة 8، 

قطاع  8، حي لارياض
مسجلة بااسجل لاتجاري باارباط 

تحت رقم 5)76و8

 تصفية شاملة عنهائية اشركة 
دلت مسؤعاية محذعد 
 دلت لاشريك لاولحذ

لاوام لالستثنائي  للجمع  بمحضر 
علملنو ذ   (8(8 نوايو  فاتح  بتاريخ 

بم ر لاشركة، قرر لاشركاء ما نلي :
 BEST FOOD شركة  تصفية 

FRIENDS بصفة شاملة عنهائية.
تم لإلنذلع لا ايوني بكتابة لاضبط 
اذى لملحكمة لاتجارية باارباط بتاريخ 

 ) ماي ))8) تحت رقم 886 )8.
196 P

لئتمايية إني كاعنساي  ش. د م م 

 شارع للحسن لاثاني ليجل 6 عمار  8 ش ة

 رقم و لاطابق لالعل  لملركز تمار 

Tél : 05-37-64-10-18

شركة س.د.ت.ت
ش د م م

» Sté.  C.D.T.T SARL-AU «
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد 
بم ت�ضى أيظمة لاشركة لملوقوة 
تم   (8(( ماي   86 بتاريخ  تمار   في 
مسؤعاية  دلت  لاشركة  تأسيس 
علاتي  عحيذ  بشريك  محذعد  

خاصياتها كااتالي : 
8 - لاتسمية: شركة »س.د.ت.ت« 

.C.D.T.T SARL AU ش.د.م.م
هذف   : لالجتماعي  لاهذف   -  (
لاشركة دلخل لملغرب أع خارجه هو:  

لالنواش لاو اري ؛
تجزئة لألرل�ضي ؛

أشغال مختلفة البناء ؛
لملااية  لاومليات  جميع  ععموما 
لاتجارية لاصناعية لملتول ة باملن ول 
أع بااو ار لملرتبطة بشكل مباشر أع 
غير مباشر بااهذف لالجتماعي اتطوير 

لاشركة.
: ش ة رقم    لمل ر لالجتماعي   - و 
لاطابق لألعل  إقامة قادر مرس للخير 

تمار .
  - لملذ  : 99 سنة لبتذلء من نوم 
تسجيل لاشركة في لاسجل لاتجاري.

5 - رأسمال لاشركة : تبث في مبلغ 
 8888 إلى  م سمة  درهم   888.888
888 درهم    حصة لجتماعية من فئة 

الولحذ  م سمة كااتالي :    

حصة   8888 هللا  كريم  هشام 

لجتماعية.

6 - لاتسيير: تم تويين هشام كريم 

هللا مسير عحيذ الشركة عداك ملذ  

غير محذعد .

قبلت   : لالجتماعي  لاتوقيع   -  7

لاشركة توقيع لملسير هشام كريم هللا 

لجميع لاو ود لاتي تتولق بها.

: من فاتح  لاسنة لالجتماعية   -  8

ننانر إلى 8و من ديسمبر.

تم لإلنذلع  لإلنذلع لا ايوني:   -  9

بتمار   باملحكمة لالبتذلئية  لا ايوني 

لاسجل  رقم   (8(( ماي  بتاريخ  ) 

لاتجاري 67و6و8.

النشر علابيان

197 P

لئتمايية إني كاعنساي  ش. د م م

شارع للحسن لاثاني ليجل 6 عمار  8 ش ة رقمو 

لاطابق لالعل  لملركز تمار 

Tél : 05-37-64-10-18

شركة  يحيى  الزهراء

ش د م م

 Sté. YAHYA-AZZAHRAE«

» SARLAU

حل لاشركة
لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 

بتاريخ  تمار   في  لملوقع   لالستثنائي 

87 ماي ))8) اشركة دلت مسؤعاية 

لازهرلء« ش.د.م.م  »نحيى   محذعد   

قرر لاشريك لاوحيذ ما نلي :

حل لاشركة ؛

تويين مصف الشركة ؛

اتصفية  لالجتماعي  لمل ر  تحذنذ 

لاشركة في : تجزئة زهر  لالمل عمار  

رقم 6و محل رقم و تمار .

لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 

بتمار   باملحكمة لالبتذلئية  لا ايوني 

بتاريخ  ) ماي ))8) تحت رقم 8878.
النشر علابيان

198 P
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FUTURE LEADERS 
INVESTMENTS

SARL
تأسيس شركة محذعد  لملسؤعاية 

بشريك علحذ
مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى   -  I
تمت   ،(8(( ماي  نوم  )  باارباط 
اشركة  لاتأسي�ضي  لا ايون  صياغة 
اها للخصائص  محذعد  لملسؤعاية، 

لاتااية :
 FUTURE LEADERS  : لاتسمية 

.INVESTMENTS
لا طاع  في  لالستثمار   : لاهذف 

لاتجاري عخذماته.
شارع   ،8  : لالجتماعي  لمل ر 
أكذلل،  رقم  ،  لاش ة  لألشوري، 

لارباط.
من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملذ  

تأسيس لاشركة.
لارأسمال : حذد رأسمال لاشركة 

في مبلغ 888.888 درهم.
لإلدلر  : عهذ تسيير لاشركة لاسيذ 
لاشهري  عانض  حسن  بن  عانض 

علاسيذ لافاضلي حسن عبذ هللا.
من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

غانة 8و ديسمبر.
تم لإلنذلع لا ايوني عتسجيل   -  II
لاشركة بااسجل لاتجاري المحكمة 
 لاتجارية باارباط بتاريخ 5) ماي ))8) 

تحت رقم 8)9 )8.
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3D WORD
SARL

حل لاشركة
لاوام  للجمع  محضر  إثر  على 
D WORDو  اشركة  لالستثنائي 
ت رر   (8(( أبريل   86 بتاريخ   SARL

ما نلي :
.3D WORD SARL حل لاشركة

تسمية مصف الشركة في شخص 
 BRIANT لاسيذ بريان كيفن بيكست
ابطاقة  للحامل   KEVIN BEXTER

.A7 87لاتوريف لاوطنية رقم 8و

الشركة  لالجتماعي  م ر  جول 
ش ة  لألبطال،  شارع   87 علاكائن 
رقم 7 أكذلل، لارباط كم ر اتصفية 

حسابات لاشركة.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 لاتجارية باارباط بتاريخ و) ماي ))8) 

تحت رقم 787و.
200 P

 STE You-IT
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
8) مارس ))8) تم إنشاء شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  من شريك علحذ 

بالخصائص لاتااية :
 STE »You-IT« SARL لاتسمية:  

.AU
درهم،   888.888  : لملال  رأس 
م سمة على 8888 حصة ب يمة 888 

درهم الحصة.
لبرلهيم  زي ة   56  : لاشركة  م ر 
لملحيط   ( رقم   56 عمار   لارعدلني 

لارباط.
لالولزم  بيع   : لملؤسسة  هذف 
جميع  لملكتبية-  علالولزم  لملذرسية 

أنشطة لانسخ علاطباعة.
لاشريك لاوحيذ : محمذ لمشر. 

تم تويين محمذ   : تسيير لاشركة 
غير  ملذ   الشركة  كمسير  لمشر 

محذعد .
 859885 رقم  لاتجاري  لاسجل 

باملحكمة لاتجارية باارباط.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية باارباط بتاريخ 7) أبريل ))8) 

تحت رقم 898 )8.
201 P

Sté MOUSDIK ELEC
ش.د.م.م  دلت مساهم علحذ    

تأسيس شركة
عضع   (8(( ماي   6 بتاريخ  تم 

قايون منظم اشركة باملميزلت لاتااية :
Sté MOUSDIK ELEC : لاتسمية

ش.د.م. م بشريك علحذ.

لاهذف :
أع  لملختلفة  لألعمال  في  م اعل 

لابناء ؛
لاتركيبات لاكهربائية ؛

قنولت لاصرف لاصحي عخذمات 
لاترصيص.

تمنصورت   : لالجتماعي  لمل ر 
لاطابق شطر6 ى/86و مرلكش.

في  حذد   : لالجتماعي  لارأسمال 
إلى  م سما  درهم   888.888 مبلغ 
درهم   888 فئة  من  حصة   8.888

موزع كاألتي :
لارحيم              عبذ  مصذق  لاسيذ 

8888 حصة.                            
غير  ملذ   لإلدلر   تسير   : لإلدلر  
مصذق  لاسيذ  طرف  من  محذعد  

عبذ لارحيم.
من  تبتذئ   : لالجتماعية  لاسنة 
ديسمبر من   8و  إلى غانة  ننانر  فاتح 

كل سنة.
99 سنة لبتذلء  : حذدت في  لملذ  

من تاريخ تأسيس لاشركة.
تم لإلنذلع لا ايوني الشركة اذى 
بتاريخ   بمرلكش  لاتجارية  لملحكمة 
8 59و8             تحت رقم   (8(( ماي   (8
لاتجاري  بااسجل  لاشركة  عسجلت 

بمرلكش تحت رقم 5659)8. 
202 P

STE.  ZEYNA   HOUSE
  S.A.R.L  A.U

  Société  à  responsabilité
limitée à associée  unique

رأسمااها : 88.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : أستودنو  رقم   في 
لاطابق لألعل، إقامة رقم 85 طريق 

بذر لاكوبرل ، لملذننة  للجذنذ   
بمكناس

للجمع   حسب  ع ذ  صادر  عن  
 STE. ZEYNA HOUSE لاتأسي�ضي 
  (8(( أبريل    (9 بتاريخ   SARL AU
ت رر  صباحا،   88 لاساعة   على 
لاتي م رها  لاشركة،  توزيع رأسمال 
لالجتماعي أستودنو رقم   في لاطابق 
اكوبرل،  بذر  شارع   85 إقامة  لألعل، 

لملذننة للجذنذ ، مكناس.

 STE. شركة  ارأسمال  لاتوزيع 
:  ZEYNA  HOUSE  S.A.R.L A.U

في  لاشركة   رأسمال  تحذنذ  تم  
88.888 درهم موزعة على 888   حصة 
  888 لجتماعية قيمة كل علحذ منها 
بااكامل  تم عضوها عتحريرها  درهم، 
للحصص،  حسب   عتخصيصها، 

عداك كما نلي :
اذيها   لاوسري  شيماء  لاسيذ   

888 حصة ؛
لملجموع 888 حصة.

ع ذ  على  لاوام  لالجتماع  علفق 
على  عصادق  لاشركة،  تأسيس 
لملتخذ   لإلدلرية  لإلجرلءلت  ليتظام 
عبااتالي أعلن عن  في إطار لاتأسيس، 

تأسيسها حسب لألصول.
مذنر  لاشركة   :

لاوسري،  شيماء  لاسيذ    -  8
بتاريخ  لزدلدت  مغربية،  جنسيتها 
البطاقة  حاملة   ،8996 ديسمبر   5
عنولنها   ،D8(6988 رقم  لاوطنية 
 857 رقم   4/5 لاورلئ�ضي  تجزئة 

لابساتين مكناس.
لاسيذ   شيماء لاوسري، لملسير  
لاوحيذ  الشركة ملذ  غير محذعد ، 

مع لإلمضاء .
بشكل  ملتزمة  لاشركة  ستكون 
صحيح ، لجميع لألعمال لملتول ة بها .
لا ايون لألسا�ضي لملتولق بااغرض 

من لاشركة علملحذد ألنشطتها : 
عتجميل  تجميل  صااون  تشغيل 

نسائي ؛
لملكياج  لانسائي ؛

ماييكير  عبادنكير ؛
تصفيف لاشور  النساء  علألطفال ؛
للجسم  لاوجه،  بجمال  لاونانة 

علاشور ؛
مستحضرلت  جميع  عبيع  شرلء 
علإلكسسولرلت  علاوطور  لاتجميل 
لملتول ة بنشاط للحالقة علاتجميل ؛
لستيرلد عتصذنر جميع لملنتجات، 
بنشاط  لملتول ة  علملوذلت  لملولد 

لاشركة ؛
لاوطور  ماركات  عتسويق  تمثيل 
لملغرب  في  لاتجميل  عمستحضرلت 

عكذاك في للخارج ؛
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فإن جميع  عيتيجة ملا عرد أعاله، 

للخذمية  أع  لاصناعية  لاومليات 

لملن واة  أع  لملااية  أع  لاتجارية   أع 

لاو ارية لاتي قذ تكون مرتبطة  أع   

بأحذ  مباشر  غير  أع  مباشر  بشكل 

لألشياء لملذكور  أعاله أع من لملحتمل 

أن توزز تنمية هذل لملجتمع عاتسهيل 

تح يق أهذلفها لالجتماعية.

بوذ لستنفاد بنود جذعل لألعمال، 

 11:30 لاساعة  في  لالجتماع  لختتم 

صباًحا، عتم لاتوقيع عليه من طرف 

صاحبة لاشركة ع مذنرتها مع تأكيذ 

ليجازها الومليات طب ا الم تضيات 

لا ايويية علاتنظيمية لملومول بها. 

كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاضبط باملحكمة لاتجارية بمكناس 

لاوذد  تحت   (8(( ماي  بتاريخ  ) 

لاترتيبي 8988  عصل رقم و))56 .
ألجل لإلشوار

لإلدلر  لملشتركة

203 P

STE CHAMAL EMBALLAGE

   SARL

لارأسمال لالجتماعي 888 888

في  مؤرخ  عرفي  عـ ذ   بم ت�ضى 

88 فبرلنر ))8) بفاس الشركة  دلت 

لملسؤعاية لملحذعد  :  

 ،»CHAMAL EMBALLAGE«

تجزئة   8 8 لاكائن م رها لالجتماعي 

فاس،  طريق صفرع متجر8  عفاء   

لاسيذ   لاوحيذ:  لاشريك  طرف  من 

عزيز لاردلد، ت رر :                                 

تغيير م رها لالجتماعي إلى : رقم 88 

بوحوت  بن  سالم  عبذ  مرتير  شارع 

تجزئة سليمة طنجة.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 لاتجارية بطنجة  بتاريخ  8 أبريل ))8) 

لاسجل لاتجاري رقم 6858)8.
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ACCORD FIDUCIAIRE

مكتب محاسب موتمذ من طرف لاذعاة

 شارع للجيش لمللكي سيذي بنورو) 

لاهاتف :7و.6.98و.و).85 

4EYES MULTISERVICES

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك 

بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ بتاريخ 

لا ايون  تحرير  تم   (8(( أبريل   (5

لألسا�ضي اشركة محذعد  لملسؤعاية 

بالخصائص  لاوحيذ  لاشريك  دلت 

لآلتية: 

 4EYES  : لاتسمية 

.MULTISERVICES

سولء  لاشركة  هذف   : لاهذف 

أع  اصالحها  بالخارج  أع  باملغرب 

اصالح لاغير هو:

لاتنظيف ؛

تركيب كاميرلت لملرلقبة.

سنة تبتذئ من تاريخ   99  : لملذ  

لات ييذ بااسجل لاتجاري.

د  عدلد   إقامة  لالجتماعي:  لمل ر 

 8( لاش ة   88 لاطابق   88 عمار  

تجزئة لاودلد  سيذي بنور.

رأسمال   : لالجتماعي  لارأسمال 

(مائة  درهم   888.888 هو  لاشركة 

أاف درهم ) م سمة إلى 8888 سهم، 

درهم   888 قيمة لاسهم لاولحذ هي 

محرر  بااكامل كلها في ملكية لاسيذ 

لنوب عميري.

من طرف لاسيذ  تسيير لاشركة: 

لنوب عميري.

فاتح  من  تبتذئ   : لملااية  لاسنة 

يفس  من  ديسمبر  8و  عتنتهي  ننانر 

لاسنة.

تم لإلنذلع لا ايوني بكتابة لاضبط 

بنور  بسيذي  لالبتذلئية  المحكمة 

نومه 87 ماي ))8) تحت رقم 87.

تحت  مسجل   : لاتجاري  لاسجل 

رقم 88وو بمذننة سيذي بنور.
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كابيطال

5)، شارع شجر  لا ذس، قطاع 89، بلوك س، 

حي لارياض، لارباط

VILLA 7
SARL AU

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاولحذ

تحرير  تم  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

دلت  اشركة  لألسا�ضي  لا ايون 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاولحذ، اها للخاصيات لاتااية :

.VILLA 7 SARL AU : 8 - لاتسمية
لاذنكور  أعمال   : لملوضوع   -  (

علستيرلد عبيع عناصر دنكور.

و - لملذ  : 99 سنة لبتذلء من نوم 

تسجيلها بااسجل لاتجاري.

شارع   ،85 في  موطن   : لمل ر   -   

أكذلل،  رقم  ،  لاش ة  لألبطال، 

لارباط.

5 - لاشريكة لاوحيذ  :

خذنجة عفيفي، تملك 888 حصة، 

لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحاملة 
.A897985 رقم

6 - رأس لملال : محذعد في 88.888 

درهم.

7 - لملسير  لاوحيذ  :

لاسيذ  خذنجة عفيفي، للحاملة 

رقم  لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة 

.A897985

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (8(( ماي  لاتجارية باارباط نوم  ) 

تحت رقم 985 )8.
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شركة فرير عطاف
في صفرع و)/85/))8)

للجموية  قرلر  بم ت�ضى 

نوم  لملنو ذ   لاوادنة  لاغير   لاوامة 

 SOCIETE 8و ديسمبر 8)8) اشركة

عم رها   FRERE ATTAF SARL

لالجتماعي حي لخبانز لملنزل صفرع.

8 - لاتصفية لانهائية الشركة.

) - تويين لاسيذ عطاف لحسن /

عطاف عزيز اتصفية لاشركة.

اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم   - و 
لملحكمة  لالبتذلئية بصفرع بتاريخ 89 
ماي ))8)  تحت رقم 180/2022.
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شركة فرير عطاف
في صفرع و)/85/))8)

لاوامة  للجموية  قرلر  بم ت�ضى 
نوم  لملنو ذ   لاوادنة   لاغير 
 SOCIETE 8و ديسمبر 8)8) اشركة
عم رها   FRERE ATTAF SARL

لالجتماعي حي لخبانز لملنزل صفرع.
8 - لاتصفية لانهائية الشركة.

) - تويين لاسيذ عطاف لحسن /
عطاف عزيز اتصفية لاشركة.

اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم   - و 
بتاريخ بصفرع  لالبتذلئية   لملحكمة  
و) ماي ))8)  تحت رقم 203/2022.
208 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

    Travaux de comptabilité

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE

 IBNOU EL KHATIB

لاهاتف : 5و885)5و85

Comptable_zaroili@hotmail.fr

STE BOUNOUTRA FOR
من مسير  شركـة

شركة محذعد  لملسؤعاية 
رأسمااها لالجتماعي: 68.888  درهم
لمل ر لالجتماعي : دعلر لا صبة علدي 

لمليل تاز 
بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ بتاريخ 
لاشركة  قرر شركاء   (8(( أبريل   88
 STE« لملسما    لملسؤعاية  لملحذعد  
رأسمااها   »BOUNOUTRA FOR
لالجتماعي،  عم رها  درهم،   68.888
دعلر لا صبة علدي لمليل تاز . ما نلي: 
لالجتماعي  لمل ر  عنولن  تصحيح 
الشركة عداك بإضافة - بوحلو- عبهذل 
نصبح لاونولن لارئي�ضي الشركة هو : 
بوحلو،  أمل،  علدي  لا صبة،  دعلر 

تاز .
لإلنذلع  تم   : لا ايــوني  لإلنذلع 
لا ايوني اذى كتابة لاضبط المحكمة 
 (8(( ماي  و)  نوم  بتاز   لالبتذلئية 

تحت رقم 8)).
إمضاء : بويولعر عبذ لاسالم

209 P
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STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

    Travaux de comptabilité

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE

IBNOU EL KHATIB

 TAZA

لاهاتف : 5و885)5و85

Comptablezaroili@gmail.com

 MAROC ORIENTAL DE
TRAVAUX DIVERS

من مسير  شركـة
شركة محذعد  لملسؤعاية 

رأسمااها لالجتماعي : 888.888درهم
لمل ر لالجتماعي : شارع مسون طريق 

عجذ  عمار  )  لاش ة 5، تاز 
لملؤرخ  لاورفي  لاو ذ  بم ت�ضى 
شركاء  قرر   11/02/2022 بتاريخ 
 MAROC ORIENTAL DE شركة 
TRAVAUX DIVERS شركة محذعد  

لملسؤعاية  ما نلي :  
لملذكور   لاشركة   تصفية عحل  

أعاله.
لإلنذلع  تم   : لا ايــوني  لإلنذلع 
لا ايوني اذى كتابة لاضبط المحكمة 
 (8(( مارس  و)  لالبتذلئية بتاز  نوم 

تحت رقم 8و8.
إمضاء : لاوبادي مصطفى
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TIKIDA DUNES 
ش. م.

لاـسجـل لاـتـجـاري عـذد: 878) - 
أكـــادنــــــر

بتاريخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
محضر  قرر   ،(8(( أبريل   88
الشركة  لإلدلري  لملجلس  إجتماع 
لملسما  »TIKIDA DUNES«،  ش.م، 
برأسمال 75.888.888 درهم علاكائن 
لاهضاب،  طريق  بأكادنر،  م رها 
لمل ترن  باإلمضاء  لاشركة  تسيير 
علملزدعج عداك لبتذلًء من تاريخ 9 ماي 

))8)، على لاشكل لاتالي :
لاسيذ كاي مسوود مرلش علاسيذ 

أحمذ بن عباس لاتوارجي ؛
مرلش  مسوود  كاي  لاسيذ  أع 
عباس  أسكنذر  جليل  علاسيذ 

بنوباس لاتوارجي.

تم لإلنذلع لا ايوني بكتابة لاضبط 
اذى لملحكمة لاتجارية بأكادنر بتاريخ 
86 ماي ))8)، تحت رقم 8)8898.

الخــــالصـــــة علابيـــــان
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 ETAPEX INTERNATIONAL
ش. م.

لاـسجـل لاـتـجـاري عـذد: 89)87 - 
أكـــادنــــــر

بتاريخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
88 أبريل ))8)، قرر محضر إجتماع 
لملسما   الشركة  لإلدلري  لملجلس 
  ،»ETAPEX INTERNATIONAL«
ش.م.، برأسمال 88.888 .88 درهم،  
لا طاع  بأكادنر،  م رها  لاكائن 
ب وة   ،(7 رقم  لاسياحي علاشاطيء، 
تسيير  لاهضاب،  طريق   ،V(6 رقم 
علملزدعج  لمل ترن  باإلمضاء  لاشركة  
عداك لبتذلًء من تاريخ 9 ماي ))8)، 

على لاشكل لاتالي :
لاسيذ كاي مسوود مرلش علاسيذ 

أحمذ بن عباس لاتوارجي ؛
مرلش  مسوود  كاي  لاسيذ  أع 
عباس  أسكنذر  جليل  علاسيذ 

بنوباس لاتوارجي.
تم لإلنذلع لا ايوني بكتابة لاضبط 
اذى لملحكمة لاتجارية بأكادنر بتاريخ 
88 ماي ))8)، تحت رقم 889858.

الخالصة علابيان
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شـــــركــــــة الـــسيـــــاحـــة والـتــنـــشـــيــــــط
 Sté de TOURISME ET

D’ANIMATION
Par abréviation SOTA

لاـسجـل لاـتـجـاري عـذد: 8598 - 
أكـــادنــــــر

بتاريخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
88 أبريل ))8)، قرر محضر إجتماع 
لملسما   الشركة  لإلدلري  لملجلس 
علاتنشيط«  لاسياحة  »شركة 
 Société de Tourisme et «   علملسما
 ،SOTA  باختصار  ،»  d’Animation
ش.م.، برأسمال 888. 9).8  درهم، 

لاكائن م رها بأكادنر، لاحي لاسياحي-

لاشركة   تسيير   ، 8 رقم  لاشاطئ، 

عداك  علملزدعج  لمل ترن  باإلمضاء 

على   ،(8(( ماي   9 من تاريخ  لبتذلًء 

لاشكل لاتالي :

لاسيذ كاي مسوود مرلش علاسيذ 

أحمذ بن عباس لاتوارجي ؛

مرلش  مسوود  كاي  لاسيذ  أع 

علاسيذ جليل أسكنذر عباس بنوباس 

لاتوارجي.

تم لإلنذلع لا ايوني بكتابة لاضبط 

اذى لملحكمة لاتجارية بأكادنر بتاريخ 

86 ماي ))8)، تحت رقم 8)8898.
الخــــالصـــــة علابيـــــان
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 RAMTHA
لاـسـجــل لاـتــجاري رقــم : 7 65  - 

أكـــادنـــــر

بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

محضر  قرر   ،(8(( مارس  فاتح 

بمثابة  لملنو ذ   لاوامة  للجموية 

الشركة  لإلشتثنائي  لاوام  للجمع 

ش.م.م.،   ،»RAMTHA« لملسما  

علاكائن  درهم   88.888 برأسمال 

م رها بأكادنر، بلوك و88، رقم 68، 

تحويل لمل ر لإلجتماعي  حي لاشرف، 

الشركة، من تاريخ فاتح ننانر ))8)، 

إلى لاونولن لاتالي :

بلوك  تيفاعين،  إقامة  أكادنر، 

E)-8، رقم ) مكرر، زي ة علد زيز.

من  لافصل    تغيير  عبااتالي، 

على  الشركة،  لألسا�ضي  لا ايون 

لاشكل لآلتي :

 : لإلجتماعي  لمل ر   : لافـصـل   

 ،8-(E بلوك  إقامة تيفاعين،  أكادنر، 

رقم ) مكرر، زي ة علد زيز.

تم لإلنذلع لا ايوني بكتابة لاضبط 

اذى لملحكمة لاتجارية بأكادنر، بتاريخ 

88 مارس ))8)، تحت رقم 8و8897.
الخــــالصــة علاــبــيـــــان
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 TIKIDA BAY 
ش. م.

لاـسجـل لاـتـجـاري عـذد: 5)و88 - 
أكـــادنــــــر

بتاريخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
88 أبريل ))8)، قرر محضر إجتماع 
لملسما   الشركة  لإلدلري  لملجلس 
برأسمال  ش.م.،    ،»TIKIDA BAY«
م رها  لاكائن  درهم   898.888.888
تجزئة فويتي   ،NR(ع  8NR بأكادنر، 
باإلمضاء  لاشركة   تسيير  بنسركاع، 
من  لبتذلًء  عداك  علملزدعج  لمل ترن 
تاريخ 9 ماي ))8)، على لاشكل لاتالي : 

لاسيذ كاي مسوود مرلش علاسيذ 
أحمذ بن عباس لاتوارجي ؛

مرلش  مسوود  كاي  لاسيذ  أع 
علاسيذ جليل أسكنذر عباس بنوباس 

لاتوارجي.
تم لإلنذلع لا ايوني بكتابة لاضبط 
اذى لملحكمة لاتجارية بأكادنر بتاريخ 
88 ماي ))8)، تحت رقم 98898 .

الخــــالصـــــة علابيـــــان
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  AYASAN IMMOBILIER
لاسـجــل لاـتـجــاري رقـــم و8و8  – 

أكـــادنـــــر
بتاريخ  عرفي،  ع ذ  بم ت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،(8(( 88 ماي 
بشريك  محذعد   مسؤعاية  دلت 

عحيذ، دلت لملولصفات لاتااية :
 AYASAN«  : لاتسمية 
بشريك  ش.م.م.   »IMMOBILIER

عحيذ.
تهذف   : لإلجتماعي  لاهذف 
في  أع  لملغرب  دلخل  سولًء  لاشركة، 
للخارج، إلى تح يق لألهذلف لاتااية :
لإلنواش علاتسيير لاو اري بجميع 
لاشرلء،  طريق  عن  سولًء  أشكااه، 
لابيع  لات سيم،  لاتبادل،  لاتحيين، 
كايت  سولء  لملباني  لجميع  علاتجزئة 
حضرية أع قرعية، مبنية لع غير مبنية ؛

درلسة لاشرعط لاوامة عللخاصة 
لجميع  ع اري  مجمع  أي  إلنشاء 

لألغرلض ؛
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عبيع عتأجير عإدلر   تسويق عشرلء 
أي مبنى عأرض عغيرها.

مجال  في  علاتكوين  لإلستشار  
عتمويل  عتسيير  لاسوق  درلسة 

لمل اعالت ؛
أألرل�ضي  جميع  عتهيئة  تطوير 
للخذمات  عمليات  بجميع  علا يام 
علملساكن  لملباني  ابناء  علاتجهيزلت 

عإنشاء جميع لملرلفق دلت لاصلة ؛
جميع  لاوحذلت  أع  بالجملة  بيع 
لاتي  أع  بناؤها  تم  لاتي  لاومارلت 
بوذ نهانة  سيتم بناؤها الح ا، سولء 

لألسغال لع قبل داك ؛ 
لع  لحسابها  سولًء  م اعاة، 
لألشغال  جميع  لاغير،  لحساب 
لابناء،  لملذيية،  لاهنذسة  لاطرقية، 
لاتبليط، لاكهرباء، للحذلد ، لانجار  
ببناء  لملتول ة  لاشغال  جميع  عكذل 

لاومارلت ؛
عتأجير  عبيع  عشرلء  لستيرلد 
عإيتاج عتصنيع عتمثيل جميع لملولد 
لابناء  عناصر  أع  لملكوية  علملولد 
لملرتبطة بشكل مباشر أع غير مباشر 

بااومليات لملذكور  أعاله ؛
شرلء عبيع علستيرلد عتأجير جميع 

أيولع لملوذلت ؛
لمل اعالت  جميع  في  لملشاركة 
علاشركات دلت يفس لاهذف أع لاتي 

قذ تساعذ على تنمينة  لاشركة.
لاومليات  جميع  ععموما، 
لاتجارية، لملااية، لاصناعية، لملن واة 
علاو ارية لملتول ة بااهذف لإلجتماعي 
بصفة مباشر  أع بصفة غير مباشر  
أع لاتابع اها علاتي نمكن أن تساهم في 

نشاط لاشركة عفي تنميتها.
تجزئة  تيزييت،   : لالجتماعي  لمل ر 
منزل   ،( رقم  لاطابق لاثاني،  طارق، 

رقم 8، طريق كلميم.
من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  
تسجيلها في لاسجل لاتجاري ما عذل 

للحل لملسبق أع لاتمذنذ.
نتكون من   : لارلسمال لالجتماعي 
 8888 للى  م سم  درهم،   888.888
السهم  درهم   888 فئة  من  سهم 

لاولحذ.

لاسيذ  تويين  تم   : لاتسيير 

 تأسيسيا 
ً
 عحيذل

ً
مصذق أنس، مسيرل

الشركة، ملذ  غير محذعد .

لاشركة  تسيير  سيتم  عبااتالي، 

لاسااف  المسير  لاوحيذ  باإلمضاء 

لاذكر.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لإلبتذلئية  لملحكمة  اذى  لاضبط 

 ،(8(( فبرلنر  و8  بتاريخ  بتيزييت، 

تحت 159/2022.
الخــــالصة علابيـــــان
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BRILHAULT MAROC
لاسجل لاتجاري رقم 8859 أكادنر

 (( بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

للجموية  محضر  قرر   ،(8(( أبريل 

الشركة  لاوحيذ  الشريك  لاوامة 

 »BRILHAULT MAROC« لملسما  

لاكائن  درهم،  888.888.و  برأسمال 

لافرنسيين،  طريق  بأكادنر،  م رها 

علد سوس، ما نلي :

لارفع من رأسمال لاشركة بمبلغ 

888.888.  درهم اينت ل بااتالي من 

 7.888.888 إلى  درهم  888.888.و 

حصة    8.888 بخلق  عداك  درهم 

888 درهم الحصة،  جذنذ  من فئة 

طريق  عن  بااكامل  عتحرر  تكتتب 

لمل اصة مع دنون أكيذ  عمستح ة 

ضذ لاشركة.

بمبلغ  لاشركة  رأسمال  تخفيض 

بااتالي  ايست ر  درهم   5.688.888

عداك  درهم   8.588.888 مبلغ  في 

حصة   56.888 إاغاء  طريق  عن 

لملترلكمة  الخسائر   
ً
يظرل لجتماعية، 

على لاشركة.

توذنل  تم  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون لألسا�ضي الشركة.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 

بأكادنر، بتاريخ 86 ماي  ))8)، تحت 
رقم  8)8898.

الخــــالصــة علاــبــيـــــان
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TOUSOUSS
لاسـجــل لاـتـجــاري رقـــم 88688 - 

ليـــزكــــــان
بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
محضر  قرر   ،(8(( أبريل   ((
لملسما   الشركة  لاوحيذ  لاشريك 
دلت  شركة   ،»TOUSOUSS«
عحيذ،  بشريك  محذعد   مسؤعاية 
لاكائن  درهم،   888.888 برأسمال 
دلئر  بيوكرى،  م رها بسيذي بيبي، 

أشتوكة أنت باها، ما نلي :
لارفع من رأسمال لاشركة بمبلغ 
888.888.) درهم اينت ل بااتالي من 
888.888 درهم إلى 888.888.) درهم 
حصة جذنذ    (8.888 عداك بخلق 
تكتتب  درهم الحصة،   888 من فئة 
عتحرر بااكامل عن طريق   

ً
كلها ي ذل

لمل اصة مع دنون أكيذ  عمستح ة 
ضذ لاشركة.

 7 6 ع  عبااتالي، تم تغيير لافصلين 
من لا ايون لألسا�ضي الشركة. 

توذنل  تم  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون لألسا�ضي الشركة.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لإلبتذلئية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
بايزكان، بتاريخ 87 ماي ))8)، تحت 

رقم و)9.
الخــــالصــة علاــبــيـــــان
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MOUSLIF
لاـسجـل لاـتـجـاري عـذد 95)88 – 

أكـــادنــــــر
بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
محضر  قرر   ،(8(8 أكتوبر   8(
للجمع  بمثابة  لملنو ذ   للجموية 
لملسما   الشركة  لإلستثنائي  لاوام 
برأسمال  ش.م.م.،   «  MOUSLIF  «
125.000,00، لاكائن م رها بأكادنر، 
رقم  ، عمار  أعمليل، شارع للحسن 

لاثاني، ما نلي :
و8  الفصل  طب ا  لاتصذق، 
الشركة،  لألسا�ضي  لا ايون  من 
طرف  من  لإلجتماعية  بالحصص 
لاسيذ ناسين حسن افائذ  لآلنسة 

ناسين ناسمينة.

لارفع من رأسمال لاشركة بمبلغ 
من  بااتالي  اينت ل  درهم   (88.888
درهم  5.888)و  درهم إلى   8(5.888
جذنذ   حصة   (888 بخلق  عداك 
تكتتب  درهم الحصة،   888 من فئة 
عتحرر بااكامل عن طريق لمل اصة مع 
دنون أكيذ  عمستح ة ضذ لاشركة.

بمبلغ  لاشركة  رأسمال  تخفيض 
في  بااتالي  ايست ر  درهم   868.888
مبلغ 865.888 درهم عداك عن طريق 
إاغاء 8688 حصة لجتماعية من فئة 
درهم الحصة عداك إلستيواب   888

للخسائر لملترلكمة الشركة.
 7 6 ع  عبااتالي، تم تغيير لافصلين 

من لا ايون لألسا�ضي الشركة.
  8( بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
8)8)، تصذق ناسين حسن  أكتوبر 
من  لجتماعية  حصة   8(5 بنسبة 
حصة لجتماعية علاتي   968 مجموع 
لآلنسة  افائذ   لاشركة  في  نمتلكها 

ناسين ناسمينة.
توذنل  تم  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون لألسا�ضي الشركة.
بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
بأكادنر، بتاريخ 86 ماي ))8)، تحت 

رقم 889889.
الخــــالصــة علاــبــيـــــان
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CONTRASEA
يوثي ي عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
بتاريخ لارباط  في  مؤرخ  عرفي  أع    
))8) قذ تم تأسيس شركة  ماي   6 
بشريك  لملحذعد   لملسؤعاية  دلت 

عحيذ.
أعمال لابناء   : لاهذف لالجتماعي 
أع إنشاءلت متنوعة - أعمال لاتطوير.
رأسمال لاشركة : 588.888 درهم 
فئة  من  حصة   5.888 إلى  م سمة 

888 درهم الحصة لاولحذ  :
 5.888  : بوعضمة  حليم  لاسيذ 

حصة.
من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  
لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ عضع 

لاسجل لاتجاري.
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من فاتح ننانر إلى    : لاسنة لملااية 
8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
لمل ر : 85 شارع لألبطال ش ة رقم 

  أكذلل لارباط.
لملسير : لاسيذ حليم بوعضمة.

لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  تم 
9) 868 لارباط.
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STE NEOM PROJECTS
SARL

بم ت�ضى لاو ذ لاورفي لملصادق 
قذ   (8(( أبريل   (8 بتاريخ  عليه 
لملسؤعاية  دلت  شركة  إنشاء  تم 
لملحذعد  تحمل للخصائص لاتااية :
 STE NEOM  : لاتسمية 

.PROJECTS SARL
: رقم  و88 زي ة  لمل ر لالجتماعي 

88 بلوك و حي بودرلع قصبة تاداة.
لاغرض لالجتماعي : أشغال تسيير 

عتجهيز عتيهئ لاضيوات لافالحية.
رأس لملال : 888.888 درهم.

مذ  لاشركة : 99 سنة لبتذلء من 
تاريخ تسجيلها في لاسجل لاتجاري.

عبذ  لايماني  لاسيذ   : لملسير 
لاهادي، CIN N° I88778، عداك ملذ  

غير محذد .
فاتح  من  تبتذئ   : لملااية  لاسنة 
كل  من  ديسمبر  8و  في  عتنتهي  ننانر 

سنة.
بكتابة  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
لاضبط باملحكمة لالبتذلئية ب صبة 
تاداة تحت رقم 78، لاسجل لاتجاري  
تحت رقم 898) بتاريخ 9 ماي ))8).
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ALFA TDS
SARL

بم ت�ضى لملحضر لملصادق عليه 
لالستثنائي  لاوام  للجمع  طرف  من 
بتاريخ   »ALFA TDS SARL« اشركة 
رفع  ت رر  ف ذ   ،(8(8 نوييو   8 
88.888 درهم،  رأسمال لاشركة من 
بإنشاء  عداك  درهم   8.858.888 إلى 
موزعة على  يصيب جذنذ،   88 88

لاشكل لاتالي :
لحمذ لافطاني : 5788 يصيب.
لحمذ لاوبذلي : 5788 يصيب.

للجذنذ  لاتوزيع  نصبح  عبااتالي 
األيصبة على لاشكل لاتالي :

لحمذ لافطاني : 5758 يصيب.
لحمذ لاوبذلي : 5758 يصيب.

بكتابة  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 
بتاريخ  رقم   8،  تحت  مالل   بني 

)8 أغسطس 8)8).
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دنولن
لألستاد يور ل اذنن سيطرع - موثق

ADAM FALLAH ABDA
SARL AU

إنشاء شركة
من  محرر  رسمي  ع ذ  بم ت�ضى 
سيطرع  لاذنن  يور  لألستاد  طرف 

موثق بتاريخ و نوييو 8)8).
مسؤعاية  دلت  شركة  إنشاء  تم 
بالخصائص  محذعد  بشريك عحيذ  

لاتااية:
 ADAM FALLAH«  : لاتسمية 
دلت  شركة   »ABDA SARL AU

مسؤعاية محذعد  بشريك عحيذ.
لمل ر لالجتماعي :    لاذلر لابيضاء، 
حي لارجاء )  شارع لا ولت لملساعذ   

رقم 85).
تاريخ إنشاء  سنة من   99  :  لملذ  

لاشركة.                                
 888.888 لالجتماعي  لارأسمال 
درهم تم توزيوه  على لاشكل لاتالي :

 8888 لملس ي  لاتهامي  لاسيذ 
حصة لجتماعية.

لملجموع 8888 حصة لجتماعية.                                   
لاسيذ   : لاتسيير الشريك لاوحيذ 
ابطاقة  للحامل  لملس ي،  لاتهامي 
  ،BJ 84779 رقم  لاوطنية  لاتوريف 

ملذ  غير محذعد .
لاسنة لالجتماعية  من 8 ننانر إلى 

8و دجنبر.
باملحكمة  لاتجاري  لاسجل  تم 
رقم  تحت  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

889و 5.
م تطفات  من أجل لإلشهار
لألستاد يور لاذنن سيطرع
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دنولن

لألستاد يور ل اذنن سيطرع - موثق

ALI READ ABDA
SARL AU

إنشاء شركة
من  محرر  رسمي  ع ذ  بم ت�ضى 
سيطرع  اذنن  يورل  لألستاد  طرف 

موثق بتاريخ و نوييو 8)8).
مسؤعاية  دلت  شركة  إنشاء  تم 
محذعد  بشريك عحيذ بالخصائص 

لاتااية :
 ALI READ ABDA«  : لاتسمية 
مسؤعاية  دلت  شركة   »SARL AU

محذعد  بشريك عحيذ.
لمل ر لال جتماعي :   لاذلر لابيضاء، 
حي لارجاء )  شارع لا ولت لملساعذ   

رقم 87).
لملذ  :    99 سنة من تاريخ إنشاء 

لاشركة.
 888.888  : لالجتماعي  لارأسمال 
درهم تم توزيوه  على لاشكل لاتالي :

 8888 لملس ي  لاتهامي  لاسيذ 
حصة لجتماعية.

لملجموع 8888 حصة لجتماعية.                                   
   لاتسيير الشريك لاوحيذ : لاسيذ 
ابطاقة  للحامل  لملس ي  لاتهامي 
 BJ 84779 رقم  لاوطنية  لاتوريف 

ملذ  غير محذعد .
لاسنة لالجتماعية  من 8 ننانر إلى 

8و دجنبر.
باملحكمة  لاتجاري  لاسجل  تم 
رقم  تحت  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

887و 5.
م تطفات  من لجل لإلشهار

لألستاد يور لاذنن سيطرع
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فذلكوف

عبذ لا ادر لاواني

محاسب موتمذ

طراميروك
ش.م.م

تغييرلت قايويية
بتمار   عرفي  ع ذ  بموجب   -  I
شركاء  قرر   (8(8 نوايو   7 بتاريخ 
لمل ر  ي ل  ش.م.م  »طرلميرعك« 
لاصخيرلت  إلى  الشركة  لالجتماعي 

رقم و88 تجزئة عين لارعز.

- تم لإلنذلع لا ايوني باملحكمة   II

ديسمبر  و)  لاتجارية باارباط بتاريخ 

8)8) تحت رقم 889688.
عن لانسخة علانص
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 BEE WORKS

شركة دلت مسؤعاية محذعد  

رأسمااها مائة أاف درهم 888.888

م رها لالجتماعي: لارباط، حسان، 

زي ة موالي لحمذ لاوكيلي، عمار  

8و، ش ة 8

مؤرخ  عرفي،  ع ذ  بم ت�ضى   -  I

قامت   ،(8(( مانو   9 بتاريخ  بفاس، 

سلوى  علاسيذ   زهر  منى  لاسيذ  

حمودلن بتفويت مجموع للحصص 

 BEE شركة     في  نمتلكانها  لاتي 

WORKS (500 حصة اكل علحذ )، 

السيذ عمر لاولوي.

آخر،  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى   -  II  

قرر للجمع لاوام لالستثنائي لملنو ذ 

بتاريخ 89 مانو ))8) :

للحصص  تفويت  على  لملولف ة 

دلت  علعتماد شكل شركة  لملذكور، 

مسؤعاية محذعد  بشريك علحذ.

إلى  لالجتماعي  لمل ر  تحويل 

لارباط، حي لارياض، قطاع 88، زي ة 

عنابية، رقم ).

لاولوي  عمر  لاسيذ  تويين 

كمسير،                       

لألسا�ضي  لانظام  مولد  توذنل 

لملونية بهذه لاتغييرلت.

لالسا�ضي  لا ايون  على  لملولف ة 

لملوذل.

اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم   -  III

لاتجاري  بااسجل  لاضبط  كتابة 

نوم  باارباط،  لاتجارية   باملحكمة 

 ) مانو ))8)، تحت  رقم 8و7و. 
الخالصة علابيان

226 P
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ZENWAY
شركة دلت مسؤعاية محذعد 
رقم سجل لاتجاري 67 )6و

حل لاشركة
بموجب محضر للجمع لاوام غير 

لاوادي بتاريخ )) أبريل ))8)، قررت 

 ZENWAY لاشركة حل مبكرل شركة

67 )6و،  رقم  تحت  لملسجلة 
درهم   88.888 قذره  رأسمااها 

عتويين  الشركة  لملسير  علست ااة 
اتصفية  دحولدي  حنان  لاسيذ  
سيكون م ر لاشركة لملسجل بمثابة 

مكتب لاتصفية.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بااذلر لابيضاء بتاريخ 6 ماي 

))8) تحت رقم 8ووو)8.
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WWW.EURODEFIS.COM

HALTE SERVICES
SARL

سجل تجاري رقم 887و8 
لاوام  للجمع  أحكام  بموجب 
 (8(( أبريل   89 بتاريخ  لاوادي  غير 
 HALTE SERVICES SARL اشركة 
قرر  887و8 ،  لاتجاري  لاسجل  في 

لاشركاء ما نلي :
إجمالي تحويل لألسهم بين :

8 - لاسيذ تازي علي اصالح لاسيذ 
هيردمان أحمذ.

) - لاسيذ تازي علي اصالح لاسيذ 
هيردمان زكرياء.

أنس  لانبوي  عبذ  لاسيذ   - و 
اصالح لاسيذ هيردمان أحمذ.

أنس  لانبوي  عبذ  لاسيذ   -   
اصالح لاسيذ هيردمان زكرياء.

لست ااة لاسيذ تازي علي علاسيذ 
منصبيهما  من  أنس  لانبوي  عبذ 

كمسيرنن.
تويين مسير جذنذ لاسيذ هيردمان 

أحمذ.
لاتوذنل في لانظام لألسا�ضي.

لملحكمة  في  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (9 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 
رقم  قايون  بموجب   (8(( أبريل 

.8((998
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MOBILAX TÉLÉCOM
شركة محذعد  لملسؤعاية بشريك 

عحيذ
 : في  لاورفي  لاو ذ  تاريخ تسجيل 
لاتي تحمل  بتمار  ع   (8(( ماي   8(

للخصائص لاتااية :
لاهذف لالجتماعي : لنشاء عصياية 

لالاياف علاشبكات لاطاقية.
رأسمال لاشركـة : 888.888 درهم  
فئة  من  حصة   8888 إلى   م سمة 
درهم الحصة لاولحذ  موزعة   888

على لاشكل لاتالي :
 8888 عشاش  يبيل  لاسيذ    -

حصة.
من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  
لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ عضع 

لاسجل لاتجاري.
من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 
8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
لانصر  تجزئة   : لإلجتماعي  لمل ر 
لملست بل شارع طارق لبن زياد عمار  

ب تمار 
لاتسيير : لاسيذ  يبيل عشاش

 : لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  رقم 
و7و6و8.
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ECO VERDE
SARL

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
قذ   (8(( ماي   8( بتاريخ  طنجة 
لملسؤعاية  دلت  شركة  تأسيس  تم 

لملحذعد  :
ECO VERDE SARL : لاتسمية

جمع عإعاد    : لاهذف لالجتماعي 
تذعير عبيع جميع لانفانات.

رأسمال لاشركة : 888.888 درهم 
فئة  من  حصة   8888 إلى  م سمة 

888 درهم الحصة لاولحذ  :
أحمذ لا طر  : 88  حصة.

 : بذرع  دل سيلفا  لابرطو  كاراوس 
88  حصة.

أيطوييو  فارال  كونسلفص 
أاكسنذر : 88) حصة.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ عضع 

لاسجل لاتجاري.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.

لألبيض  لابحر  تجزئة   : لمل ر 

بالج  شارع  إيصاف  إقامة  لملتوسط 

تغازعت - ر ب ه ) - )أ - طنجة.

لملسير : كونسلفص فارال ليطوييو 

أاكسنذر.

 : لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  رقم 

.8(7  8
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AFRI-CAN CARS

ش.م.م

بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ بسال 

بتاريخ 7) أبريل ))8) قذ تم تأسيس 

لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 

بشريك عحيذ :

.AFRI-CAN CARS : لاتسمية

لاهذف لالجتماعي : كرلء لاسيارلت.

رأسمال لاشركة : 888.888 درهم 

فئة  من  حصة   8888 إلى  م سمة 

888 درهم الحصة لاولحذ  :

محسن بلحرش : 8888 حصة.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ عضع 

لاسجل لاتجاري.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.

لمل ر : لملحل رقم و8 لقامة منظر 

سال  8و  تجزئة  و  عمار   للجميل 

للجذنذ .

لملسير : محسن بلحرش.

 : لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  رقم 

5957و.
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VOYAGES ELAAZIZ
SARL

 Société à responsabilité limité
au  Capital de 300.0000,00 dhs

 Siege social : AMAL 4 RUE
 58 N° 24 BERNOUSSI

CASABLANCA
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

الشركة ت رر ما نلي :
لحرش  لاسيذ  لست ااة  تم 
لاتوريف  ابطاقة  للحامل  فاتح 
لاوطنية رقم  5 وB67 من لاتسيير 
لاوزيز  عبذ  خااذ  لاسيذ  عأصبح 
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 
)BH85887   لملسير لاوحيذ الشركة 

ملذ  غير محذد . 
لا ايون  من   86 لابنذ  تغيير  تم 

لألسا�ضي الشركة.
باملحكمة  لا ايوني  لالنذلع  تم 

لاتجارية بااذلرلابيضاء.
232 P

شركة ن.ب.ت ديفيغ
ش.م.م د.ش.ع

)8 مكرر، زي ة ايبان، رقم و، 
لملحيط - لارباط

الشريك  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لاوحيذ بتاريخ و8 ماي ))8) لملسجلة 
تم   (8(( ماي   86 في لارباط بتاريخ 
عضع لا ايون لألسا�ضي اشركة دلت 
مسؤعاية محذعد  باملميزلت لاتااية :

لاتسمية : شركة »ن.ب.ت دنفيغ« 
ش.م.م د.ش.ع.

زي ة  مكرر،   8(  : لاتجاري  لمل ر 
ايبان، رقم و، لملحيط - لارباط.
لملوضوع : لألشغال لملختلفة.

للخذمات لملتنوعة.
من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لافولي الشركة.
لاتسيير : تسيير لاشركة من طرف 

لاسيذ كشيكش موحسن.
درهم   888.888  : لارأسمال 

موزعة بين لاشركاء كما نلي :
كشيكش موحسن : 8888 حصة.

لملجموع : 8888 حصة.
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تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 
ماي  بتاريخ  )  باارباط  لاتجارية 

8)8) تحت رقم 988 )8.
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STE VORTESBO
ش.م.م ش.ع

تأسيس
بموجب ع ذ عرفي مؤرخ في  -  I 
شركة  تأسيس   (8(8 يوفمبر   (5  
دلت مسؤعاية محذعد  دلت شريك 

عحيذ اها لملولصفات لاتااية :
.VORTESBO : لاتسمية

لألشغال   : لالجتماعي  لاهذف 
لملختلفة أع لابناء.

بيع لألجهز  لملنزاية.
أشغال لانجار .

جنوب  تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر 
لأليذاس رقم  7  تيفلت للخميسات.
لملذ  : 99 سنة من تاريخ لاتأسيس.
لارأسمال : حذد رأسمال لاشركة 
في 888.888 درهم م سمة إلى 8888 
درهم   888 من  لجتماعية  حصة 

الحصة لالجتماعية :
لاسيذ عبذ لملجيذ لملغاري : 8888 

حصة لجتماعية.
عين لاسيذ عبذ   : تسيير لاشركة 
مع  الشركة  عكيال  لملغاري  لملجيذ 

جميع لاصالحيات.
بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   -  II
لاضبط باملحكمة لالبتذلئية بتيفلت 
ديسمبر  و  بتاريخ   88(7 رقم  تحت 

8)8) سجل تجاري رقم و888.
النسخ علابيان

لاوكيل
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 LA GENERALE DE
 VETEMENTS ET

ACCESSOIRES
SARL

SOUS ENSEIGNE
MATCHO

للحل لملسبق الشركة
للجماعي  لا رلر  ملحضر  تبوا   -  I
مارس  (5 بتاريخ  لملنو ذ  الشركاء 

المالبس  لاوامة  اشركة   ،(8((  
دلت  شركة  ش.م.م،  علالولزم 
م رها  لملحذعد ،  لملسؤعاية 
تجاري  محل  بمكناس،  لالجتماعي 
بااسجل  مسجلة  مرجان،   ،88 رقم 
لاتجاري بمكناس تحت رقم 8865و، 

قررعل ما نلي :
للحل لملسبق الشركة.

الشركة  لملصفي  لاسيذ  لختيار 
عمنحه لاصالحيات.

تحذنذ لمل ر لالجتماعي الشركة في 
لاذلر لابيضاء.

ملصفي  لاصالحيات  تخويل 
لاشركة.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   -  II
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
))8) تحت  86 ماي  بمكناس بتاريخ 

رقم 858.
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STE ADSAY
SARL AU 

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إنشاء شركة دلت   10/05/2022
عحيذ  بشريك  لملحذعد   لملسؤعاية 

بالخصائص لاتااية: 
.»ADSAY« : لاتسمية

لاشركة  هذف  نتولق   : لانشاط 
باملغرب عبالخارج ب:

- جميع أنشطة لإلنولء لاسياحي...
  88 لارقم   : لالجتماعي  لمل ر 
 ( لاش ة  لاوالء  عمار  سمية شارع 

لاذلخلة. 
99  سنة لبتذءل من تاريخ   : لملذ  

لاتأسيس .
رأس لملال : حذد في مبلغ 888.888 
حصة من   8888 إلى   درهم م سم 

فئة 888 درهم الولحذ .
توزيع رأس لملال :  - لاسيذ محمذ 

عذيان لملجيذي 8888 حصة.
تم تويين لاسيذ محمذ   : لاتسيير 

عذيان لملجيذي كمسير الشركة.
من  تبتذئ   : لالجتماعية  لاسنة 

فاتح ننانر عتنتهي في 8و دجنبر.

باملحكمة  تم    : لا ايوني  لإلنذلع 
بتاريخ  لاذهب  بولد  لالبتذلئية 
 894/2022 تحت    20/05/2022
عبااسجل لاتجاري تحت رقم وو86).
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 STE HORIZON
MANAGEMENT

SARL AU
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
10/05/2022  تم إنشاء شركة دلت 
عحيذ  بشريك  لملحذعد   لملسؤعاية 

بالخصائص لاتااية: 
 Horizon«  : لاتسمية 

.» management
لاشركة  هذف  نتولق   : لانشاط 

باملغرب عبالخارج ب :
لإلسترلتيجية  في  لملصاحبة   -

علاتنظيم علإلدلر ...
  88 لارقم   : لالجتماعي  لمل ر 
 ( لاش ة  لاوالء  عمار  سمية شارع 

لاذلخلة. 
99  سنة لبتذءل من تاريخ   : لملذ  

لاتأسيس .
رأس لملال : حذد في مبلغ 888.888 
درهم م سم إلى 8888 حصة من فئة 

888 درهم الولحذ .
لاسيذ لمين   -   : توزيع رأس لملال 

بنمسوود 8888 حصة.
لمين  لاسيذ  تويين  تم   : لاتسيير 

بنمسوود كمسير الشركة.
من  تبتذئ   : لالجتماعية  لاسنة 

فاتح ننانر عتنتهي في 8و دجنبر.
باملحكمة  تم    : لا ايوني  لإلنذلع 
بتاريخ  لاذهب  بولد  لالبتذلئية 
 893/2022 تحت   20/05/2022
عبااسجل لاتجاري تحت رقم 8و86).
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SOCIETE NAJEM HASSAN
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  بمساهم علحذ
بـتاريخ  لاورفـي  الو ـذ  تـبوا 
قـوليـيــن  عضــع  تـــم   ،(8.85.(8((

لاـشـركة دلت لملميزلت لاـتاايـة :

 SOCIETE NAJEM  : لاتسميـــة 

.HASSAN

دلت  شركة   : لاشكل لا ايوني  

لملسؤعاية لملحذعد  بمساهم علحذ.

تصذنر،  لستيرلد،   -  : لملوضـــوع 

تسويق، شرلء عبيع لملالبس، لألحذنة 

علاوطور.

لملالبس  شرلء  بيع،  -لستيرلد، 

علانسيج.  لملالبس  صناعات  عجميع 

تصنيع عإيتاج جميع أيولع لملالبس.... 

للخ
رقم  زي ة بوملان،   : لمل ـر لارئـيسـي 

87، يهج عبذ   لاويون.

لارأسمال : حذد في مبلغ 888.888 

حصة من   8.888 درهم م سمة إلى 

بااكامل  عتملكها  درهـم   888 فئة 

لاسيذ حمز  لملرلبط 

لاسيذ  تـسـير من طــرف    : لإلدلر  

حمز  لملرلبط

بكتابة  تم   :  لإلنذلع لا ايوني 
لاضبط باملحكمة لالبتـذلئـية بااويون 

رقم  تحت   24/05/2022 بتاريخ 

عتم تسجيلها بااسجل   1441/2022

 : لاتجاري تحت لارقم لاتحليلي عذد 

. 8789
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ZAMUCHI PECHE
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  بمساهم علحذ
بـتاريخ  لاورفـي  الو ـذ  تـبوا 

قـوليـيــن  عضــع  تـــم   ،20/05/2022

لاـشـركة دلت لملميزلت لاـتاايـة 

              ZAMUCHI PECHE : لاتسميـــة

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

لملوضـــوع : - بيع لألسماك لاطازجة 

علملجمذ  بالجملة.

- جميع لألنشطة لملتول ة  بااصيذ 
لابحري  

طول  على  لابحري  لاصيذ   -

لاسولحل لاوطنية علابحرية...للخ
حي   ،888 رقم   : لارئـيسـي  لمل ـر 

للحجري ، لاويون.
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لارأسمال : حذد في مبلغ 888.888 

حصة من   8.888 درهم م سمة إلى 

م سمة  الولحذ ،  درهم   888 فئة 

كاآلتي :

لاصغري                     لاكبير  عبذ  لاسيذ 

688 حصة

مو�ضى               لبو  لاسميع  عبذ  لاسيذ 

88  حصة 

لاسيذ  تـسـير من طــرف    : لإلدلر  

عبذ لاكبير لاصغري ع ل لاسيذ عبذ 

لاسميع لبو مو�ضى.  

بكتابة  تم   :  لإلنذلع لا ايوني 

لاضبط باملحكمة لالبتـذلئـية بااويون 

رقم  تحت   24/05/2022 بتاريخ 

عتم تسجيلها بااسجل    1439/2022

 : لاتجاري تحت لارقم لاتحليلي عذد 

. 8785
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 MOON AFRIQUE

CONSTRUCTION

S.A.R.L D’AU

توذنالت قايويية
لاولحذ  لملساهم  قرلر  إثر  على 

ملساهم   22/02/2019 بتاريخ 

 MOON AFRIQUE« شركة 

دلت  شـركة    »  CONSTRUCTION

لملسؤعاية لملحـذعد  بمساهم علحذ، 

درهم   888.888 رأسمـااها  لابـااغ 

مذننة   799 رقم   : م رها  علاكـائن 

لاوحذ  لاوكااة 88 بلوك B،  لاويون 

ت ـرر:

حل لاشركة

تويين لاسيذ عبذ للجليل صهير  

كمصفي الشركة

كتـابة  اذى  لا ـايوني  لإلنذلع  تم 

لاضـبط باملحـكمة لالبتذلئية بااويون 

رقم  تحت   24/05/2022 بتـاريخ 

.1444/2022
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MOON AFRIQUE TRAVAUX
S.A.R.L D’AU

توذنالت قايويية
لاولحذ  لملساهم  قرلر  إثر  على 
ملساهم شركة   20/05/2022 بتاريخ 
  »MOON AFRIQUE TRAVAUX«
لملحـذعد   لملسؤعاية  دلت  شـركة 
رأسمـااها  لابـااغ  علحذ،  بمساهم 
 : م رها  علاكـائن  درهم   888.888
   ،F بلوك   88 لاوكااة  مذننة لاوحذ  

رقم   8و7 لاويون ت ـرر:
حل لاشركة

تويين لاسيذ عبذ للجليل صهير  
كمصفي الشركة

كتـابة  اذى  لا ـايوني  لإلنذلع  تم 
لاضـبط باملحـكمة لالبتذلئية بااويون 
رقم  تحت   24/05/2022 بتـاريخ 

.1445/2022
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 STE. NARCOGOLD
SARL AU

 ADRESSE : SECTEUR21, BLOC L
 RUE MIMOSA N°11 HAY RIAD

RABAT
بتاريخ  لاورفي  لاو ذ  بم ت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   (8(( ماي   88
لملسؤعاية  دلت  شركة  ياركوكواذ 
لملحذعد  بشريك عحيذ علاتي تحمل 

للخصائص لاتااية :
ش.م.م  ياركوكواذ   : لاتسمية 

بشريك علحذ.
لمل ر لإلجتماعي : سكتور 8) بلوك 
88 حي لارياض  ل شارع ميموز  رقم 

لارباط.
لاهذف لإلجتماعي :
تصذنر / لستيرلد.

أشغال متوذد .
تجار   في أجهز  لاكمبيوتر.

: تسير لاشركة من طرف  لاتسيير 
لاسيذ أنوب دحا�ضي بطاقة لاتوريف 

.A66 (لاوطنية  و
رأسمال لاشركة : 888.888 درهم 
حصة كل حصة   8888 م سمة إلى 
888 درهم الحصة لاولحذ   من فئة 

كلها افائذ  لاسيذ أنوب دحا�ضي.

من  لبتذلء  سنة    99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ عضع 

لاسجل لاتجاري.

ننانر  فاتح  من   : لملااية  لاسنة 

ديسمبر من كل سنة ما عذل  8و  إلى 

تاريخ  من  فيها  تبتذئ  لألعلى  لاسنة 

لاتسجيل.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   87 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8)8688.
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STE. FIDUCIAIRE ZITOUNI

S.A.R.L A.U

AU CAPITAL DE : 100.000.00 DH

 SIEGE SOCIAL : AV. MED V N°55 RUE

 AL MAHKAMA APP N°8 وER ETAGE EL

 KELAA DES SRAGHNA

E-mail : lavieeco-55@hotmail.fr

 STE. EL GHOUATE NEGOCE
SARL

تصفية شركة
بشركة  لاوحيذ  لاشريك  قرر 

 EL GHOUATE NEGOCE  SARL

ش.م.م رأسمااها 888.888.88 درهم 

عيوجذ م رها لإلجتماعي بذعلر لعالد 

لاولد  بوعلي  لعالد  جماعة  عليليش 

ب لوة لاسرلغنة.

خالل للجمع لاوام لاغير لاوادي 

الشركة علملنو ذ بتاريخ 5 ماي ))8) 

يصه كما نلي :

لاشركة  تصفية  على  لملصادقة 

لملذكور  أعاله.

حميذ  لاسيذ  لست ااة  قبول 

لاغولت من مهامه كمسير الشركة.

لاغولت  حميذ  لاسيذ  تويين 

جميع  عتخويله  الشركة  كمصفي 

لاصالحيات اهذل لاغرض.

تحذنذ م ر لاتصفية بذعلر أعالد 

لاولد  بوعلي  لعالد  جماعة  عليليش 

ب لوة لاسرلغنة.

تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 

بتاريخ لاسرلغنة  ب لوة   لإلبتذلئية 

 88 ماي ))8) تحت رقم 2022/227.
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STE PRESSING
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

بشريك عحيذ
رأس مال لاشركة :  88.888.88 

درهم

بم ت�ضى ع ذ عرفي حرريوم  ) 

ماي ))8) باارباط تم تأسيس شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  بالخصائص 

لاتااية :

.STE PRESSING : لاتسمية

لاهذف :

تصبين عغسيل لملالبس.
 88.888.88  : لاشركة  مال  رأس 

درهم م سمة إلى 888 حصة من فئة 

888.88 درهم الحصة لاولحذ .

 58 لعباحو  إسماعيل  لاسيذ 

حصة.

علاسيذ محمذ لزرعلل 58 حصة.

لمل ر لإلجتماعي : 85 شارع لألبطال 
رقم   لارباط.

لاتسيير : لاسيذ إسماعيل لعباحو 

عمحمذ لزرعلل.

لملذ  : مذ  لاشركة 99 سنة.
لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  تم 

باملحكمة لاتجارية باارباط تحت رقم 

.859985
بمثابة م تطف عبيان

244 P

YD CONSULTING
S.A.R.L AU

شركة دلت لملسؤعاة لملحذعد  

اشريك علحذ
رأس مااها : 88.888 درهم

م رها لإلجتماعي : موطن بومار  8و، 

ش ة 8 زي ة موالي لحمذ اوكيلي 

حسان لارباط

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  اشريك علحذ

بم ت�ضى ع ذ عرفي حرر باارباط 

عضع  تم   ،(8(( أبريل   (8 بتاريخ 

دلت  اشركة  لألسا�ضي  لا ايون 

تحت  عداك  لملحذعد   لملسؤعاية 

لملوطيات لاتااية:
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 YD CONSULTING  : لاتسمية 
.S.A.R.L AU

لاهذف : هذف لاشركة هو :
للخذمات  جميع  ت ذنم 
عم ذمي  عللخذمات  لإلستشارية 
عسيلة  عأي  الشركات  لألعمال 
مجال  عن  لانظر  بغض  لستثمارية 
هيئة  ألي  عكذاك  األفرلد  تذخلهم، 

عامة أع شبه عامة.
في  لستشارية  خذمات 
علإلدلر   علاتنظيم  لإلسترلتيجية 
علاضرلئب عأيظمة لملولومات علملولرد 
من  علإلتصال،  علاتسويق  لابشرية 

لاتصميم إلى لاتنفيذ.
علملساعذ   لملشور   خذمات 
علاتذريب علملساعذ  في إنشاء عدعم 

لاشركات.
لاذعرلت  أع  لألحذلث  تتظيم 

لاتذريبية أع لانذعلت.
لملشاركة لملباشر  أع غير لملباشر  
أع  لاشركات  جميع  في  الشركة، 
لاتي  أع  إنشاؤها  تم  لاتي  لاشركات 
سيتم إنشاؤها، عال سيما عن طريق 
إنشاء شركات جذنذ  أع مساهمات 
أع رعانة أع لشترلكات أع شرلء أعرلق 
عمليات  أع  أع ح وق شركات  مااية 
في  جمويات  أع  أعتحاافات  ليذماج 

مشاركة.
لملشاركة لملباشر  أع غير لملباشر  
لملن واة  لملوامالت  جميع  في 
علاتجارية علملااية، علابناء إما بمفرده 
ثااثة ألنة  أع باإلشترلك مع أطرلف  
من  شكل  بأي  شركات  أع  جمويات 
لألشكال من خالل ت ذنم مساعذتها 
بااطري ة لاتي تناسبها،إما عن طريق 
لاتذخل لملباشر، إما عسيط، أع عن 
طريق مساهمة عينية، أع عن طريق 

لإلكتتاب.
لملوامالت  جميع  عام،  عبشكل 
لاصناعية أع  لاتجارية  أع   لملااية 
 أع لملن واة أع لاو ارية لاتي قذ تتولق 
بشكل مباشر أع غير مباشر بموضوع 
لاشركة أع بأي أشياء مماثلة أع دلت 
تسهل  أن  لملحتمل  من  علاتي  صلة، 

تشغيلها أع تطويرها أع توسيوها.

نوم  من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس.

بومار   موطن   : لإلجتماعي  لمل ر 

8و، ش ة 8 زي ة موالي لحمذ اوكيلي 

حسان لارباط.
درهم   88.888.88  : لملال  رأس 

كل  قيمة  حصة   888 على  موزع 

عأسنذت  حررت  درهم   888 حصة 

كلها الشريك لاوحيذ لاسيذ نوسف 

لاذحاعي.

نوسف  لاسيذ  عين   : لاتسيير 

غير  ملذ   الشركة  مسيرل  لاذحاعي 

محذعد .

فاتح  من   : لإلجتماعية  لاسنة 

سنة  أعل   إن  ديسمبر  8و  إلى  ننانر 

8و  نوم  تنتهي  سوف  إجتماعية 

ديسمبر ))8).

لإلحتياط  اتكوين   %  5  : لألرباح 

لا ايوني علاباقي نوزع على لاشركاء.

بكتابة   : لا ايوني  لإلنذلع  تم 

باملحكمة لاتجارية باارباط  لاضبط  
لاسجل  رقم   (8(( ماي  بتاريخ  ) 

لاتجاري 58 868.
بمثابة م تطف عبيان

لملسير
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STE. SOGAVI SA
شركة مجهواة لالسم

رأسمااها لإلجتماعي : 7.888.888 

درهم

لمل ر لإلجتماع : )8 زي ة للجزلئر 

مكناس

بم ت�ضى محضر لملجلس لإلدرلي 

اوحظ ما   (8(( ننانر  و8  لملؤرخ ب 

نلي :

تخفيض رأسمال لاشركة.

في  لازياد   في  لانهائي  لاتح يق 
محضر  في  لمل رر  لاشركة  رأسمال 

 85 بتاريخ  لإلستثنائي  لاوام  للجمع 

 7888.888 8)8) ارفوه من  يوفمبر 

درهم إلى 88888.888 درهم بولسطة 
للجاري  للحساب  من  لالقتطاع 

الشركاء.

لا ايون  من   8 رقم  لابنذ  تغيير 
لألسا�ضي.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ننانر  و8  بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم ) ).
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ASMARA EVENTS
SARL

تأسيس شركة دلت مسؤعاة 
محذعد 

تأسس شركة تحمل  تم  باارباط 
) فبرلنر  لاصفات لاتااية باارباط في 
 ASMARA : لال ب لإلجتماعي   (888

.EVENTS SARL
دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة 

لملسؤعاة لملحذعد .
من  لاغرض   : لإلجتماعي  لاهذف 

لاشركة في كل من لملغرب عللخارج :
لافواايات  مختلف  تنظيم 
علاتضامنية  علارياضية  لاث افية 

عللخذمات لملتول ة بها.
قاعات  مؤجر  للحفالت،  متوهذ 

للحفالت.
عإدلر   عإيتاج  عتنظيم  تنسيق 
الشركات  لافواايات  من  يوع  أي 
علألفرلد، لملهرجايات لافنية علاث افية 
علملوارض  لاترعيجية  علملناسبات 

علانذعلت علملؤتمرلت.
 إطالق لملنتجات، صاالت لاورض 

ععرعض لاتسوق.
لإلفتتاحات،  لألمسيات، 

لالحتفاالت  علملناسبات لملرموقة.
علاوالقات  لاوامة  لاوالقات 

لاصحفية.
لابصري  لاسمعي  لإليتاج 
علاسينما علافيذنو عتصميم للحركة، 
لاصوت  عتسجيل  عريبورتاج صور، 

لاتولصل علإلعالم علألحذلث.
عتأجير  عشرلء  عتصذنر  لستيرلد 
علاتجار  لاوطنية علاذعاية في جميع 

أشكااه.
لملناقصات  جميع  في  لملشاركة 
في  أع  لملغرب  في  للخاصة  أع  لاوامة 

للخارج.

لاتجارية  لاومليات  كل  ععموما 

لاصناعة أع لملااية لملتول ة بطري ة 

األنشطة  مباشر   غير  أع  مباشر  

تطوير  في  تساهم  لاتي  أع  لملذكور  

لاشركة.
درهم   88.888.88  : لملال  رأس 

م سمة إلى 888 حصة من فئة 888 

درهم الحصة.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
لمل ر لإلجتماعي : زلعية بهت ععلدي 

سبو 8 ش ة 8 أكذلل لارباط.

لاتسيير : لاسيذ رشيذ عماري.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتسجيل  رقم  باارباط  لاتجارية 

بااسجل لاتجاري 98)9)8.
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 AROMEK
SARL AU

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  من شريك علحذ

  تم تأسيس شركة تحمل لاصفات 

لاتااية باارباط 9 ماي ))8) .

 AROMEK  :        لال ب لالجتماعي

.SARL AU

شركة   : لاصفة لا ايويية         

دلت لملسؤعايات لملحذعد  من شريك 

علحذ .

غرض   : لالجتماعي  لاهذف 

أع  لملغرب  في  سولء   لاشركة، 

في للخارج باألصااة عن يفسها عباانيابة 

لا يام  هو   ، باملشاركة  أع  لاغير   عن 

بما نلي:

م اعل أعمال مختلفة. 

باملساحات  لاتشجير  أعمال 

للخضرلء عصياية أيظمة لاري.

تهيئة مساحات لاتشجير.

مجاالت  في  لستشارلت  ت ذنم 

لختصاص لاشركة.
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تم تحذنذ رأس لملال   : رأس لملال 
(مائة  درهم   888.888.88 بمبلغ  
(أاف)   8888 أاف درهم) م سم إلى 
حصة ب يمة 888 درهم (مائة درهم)  
على  لاوحيذ  المساهم  مخصصة 

لانحو لاتالي :
لاسيذ محمذ مكاعي علوي: 8888   

حصة.
من  لبتذلء  سنة   99 لملذ : 

لاتأسيس لانهائي.
إلى  ننانر  فاتح  من  لملااية:  لاسنة 
8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
لمل ر لالجتماعي: زلعية بهت ععلدي 

سبو، 8، ش ة 8 أكذلل- لارباط
مكاعي  لاسيذ محمذ  لاتسيير:   

علوي.
لملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتسجيل  رقم  باارباط  لاتجارية 

بااسجل لاتجاري  65و868.
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BIG LEAP
SARL AU

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  من شريك علحذ

  تم تأسيس شركة تحمل لاصفات 
لاتااية باارباط 7) أبريل))8) .

 BIG LEAP لالجتماعي:   لال ب 
. SARL AU

دلت  شركة  لا ايويية:  لاصفة 
شريك  من  لملحذعد   لملسؤعايات 

علحذ .
لاهذف لالجتماعي      : لاغرض من 
لاشركة هو في كل من لملغرب عللخارج  

بشكل مباشر أع غير مباشر:
لملشاريع  عتطوير  إدلر  

لاتكنواوجية علالبتكارية.
لاتسويق،  لإلدلرية،  لالستشارلت 

لاوالمات لاتجارية، لالستشارلت .
لإليتريت  عبر  لملبيوات  لاتذريب، 

لاتجار  لإلاكترعيية.
دعم  بشأن  لالتصال  لستشارلت 
لاشركات في تنفيذ حمالتها لاترعيجية 

علاوالمات لاتجارية.

 يشمل هذل لانشاط، بطري ة غير 
 atl عشرلء  لملكون لإلبذلعي،   شاملة، 
عbtl عمساحة إعاليية رقمية، عتنظيم 
إلى جميع  باإلضافة  لألحذلث  عإدلر  
لاسمعي  علإليتاج  لاطباعة  عمليات 
لافوتوغرلفي.  التصوير  لابصري 

لملولقع علاتطبي ات.
لستيرلد عتصذنر.

لملال  تم تحذنذ رأس  لملال:  رأس 
(مائة أاف  بمبلغ  100.00,00 درهم 
درهم) م سم إلى 8888 (أاف) حصة 
 ، درهم)  (مائة  درهم   888 ب يمة 
على  لاوحيذ  المساهم  مخصصة 

لانحو لاتالي:
   8888 مرلرد :  محمذ  لاسيذ 

حصة.
من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي.
إلى  ننانر  فاتح  من  لملااية:  لاسنة 
8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
لمل ر لالجتماعي: زلعية بهت ععلدي 

سبو، 8، ش ة 8 أكذلل- لارباط.
لاتسيير:   لاسيذ محمذ مرلرد .                               
لملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتسجيل  رقم  باارباط  لاتجارية 

بااسجل لاتجاري85و868.
249 P  

 AMYOKA
SARL

أميوكا ش.م.م
ش.م.م برأسمال : 888.888 درهم
تأسيس شركة محذعد  لملسؤعاية

أبريل   5 بو ذ عرفي مؤرخ بتاريخ 
بتاريخ  باارباط  عمسجل   (8((
لا ايون  عضع  تم   (8(( أبريل   (8
لألسا�ضي اشركة محذعد  لملسؤعاية 

خصائصها كااتالي :
ش.م.م  أميوكا   : لاتسمية 

.AMYOKA  SARL
لاشركاء :

لاسيذ نوسف قشيش ب.ع عذد 
.AB(75885

عذد  ب.ع  قشيش  أمل  لاسيذ  
.AB8989 و

لاتجار    : لاشركة  أهذلف 
للحيوليية  المنتجات  لإلاكترعيية 

عملح اتها.
شارع    88  : لإلجتماعي  لمل ر 
للحسن لاثاني لاطابق لاثاني لاش ة 

رقم 5 دنور للجامع لارباط.
من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملذ  

تسجيل لاشركة بااسجل لاتجاري.
درهم   888.888  : لارأسمال 
فئة  من  حصة   8.888 إلى  م سمة 
لاشركاء  بين  موزعة  درهم   888

كااتالي :
588 حصة السيذ نوسف قشيش 

ع588 حصة السيذ  أمل قشيش.
نوسف  لاسيذ  عين   : لاتسيير 
غير  ملذ   الشركة  مسير  قشيش 

محذعد .
لاسنة لإلجتماعية: من فاتح ننانر 

إلى 8و ديسمبر .
تسجيل  تم   : لاتجاري  لاسجل 
ملذننة  لاتجاري  بااسجل  لاشركة 
 (8 نوم   859865 لارباط تحت عذد 

أبريل ))8).
م تطف عبيان لإلشهار
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 DADES CONSULTING
SARL AU

تأسيس شركة
بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ باارباط 
محذعد   شركة  تأسيس  تم  قذ 
علاتي  عحيذ  شريك  دلت  لملسؤعاية 

تحمل للخصائص لاتااية :
 DADES  : لاتسمية 

.        CONSULTING
لاصفة لا ايويية :   شركة محذعد  

لملسؤعاية دلت شريك عحيذ.
لالستشارلت   : لالجتماعي  لاهذف 
لإلدلرية (لالستشارلت ، دعم لاتذريب  
لستشارلت  لالسترلتيجي  لاتشخيص 

لاتطوير لملؤس�ضي علاتنظيمي). 
 10 .000 ,00 : رأسمال لاشركة  

درهم.
من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ   

لاتأسيس لانهائي.

5  شارع فرنسا  لمل ر لإلجتماعي : 
ش ة 8 أكذلل –لارباط .

لاتسيير : لاسيذ بذر سويذ.
لإلنذلع  تم   : لإلنذلع لا ايوني  
اذى  لاتجاري  بااسجل  لا ايوني 
 (5 نوم  باارباط  لاتجارية  لملحكمة 
ماي))8) تحت عذد  97 )8 عرقم 

لاسجل لاتجاري 868587.
251 P

SAMIR BAYYOU     
COMPTABLE AGREE

STE. MEK TRAMED
SARL AU

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  
بشريك علحذ

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
: اشركة   (8(( ماي   86 في   لملؤرخ 
STE  MEK TRAMED دلت لملسؤعاية 
م رها  علحذ  بشريك  لملحذعد  
رياض   58( رقم   8 محل  لإلجتماعي 

لإلسماعلية أيا�ضي مكناس قذ ت رر:
عيادي  لاوحيذ  لملذنر  لست ااة 
باعز  عتسريحه مع إبرلء لاذمة كاملة 
دعن تحفظات عن فتر  إدرلته عتويين 
كمسير  هللا،  عبذ  لالدري�ضي  لاسيذ 

عحيذ الشركة.
لاوثائق  جميع  في  لاشركة  تلتزم 
لاوحيذ  المسير   لاوحيذ  باإلمضاء 

لاسيذ لالدري�ضي عبذ هللا.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  )  بمكناس  لاتجارية 
))8) تحت رقم و898 سجل تجاري 

رقم 8557 .
252 P

SAMIR BAYYOU
Comptable Agréé

STE NEDISUN MAROC
SARL AU

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  
بشريك علحذ

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
اشركة ماي))8)    89 في    لملؤرخ 
دلت   STE NEDISUN MAROC     
علحذ, بشريك  لملحذعد   لملسؤعاية 
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 8 رقم  تجزئة    : لالجتماعي  م رها   
جماعة  لكرعبوايس  تجزئة   8.8 ت 
سيذي سليمان مول لاكيفان مكناس 

قذ ت رر:   
ملكيتها  توود  سهم   (8888 بيع 
للى لاسيذ  السيذ بوجموة لارلي�ضي  

عبذ لاوزيز عرباني .
- لست ااة لملذنر لاوحيذ بوجموة 
لاذمة  إبرلء  مع  عتسريحه  لارلي�ضي  
فتر   عن  تحفظات  دعن  كاملة 
لاوزيز  عبذ  لاسيذ  عتويين  إدلرته 
لابطاقة لاوطنية رقم  عرباني حامل  

U66688 ، كمسير عحيذ.
تلتزم لاشركة في جميع لاوثائق   -
لاوحيذ  المسير  لاوحيذ  باإلمضاء 

لاسيذ عبذ لاوزيز عرباني.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ بمكناس   لاتجارية 
    8989 رقم  تحت  ماي))8)   (5  

سجل تجاري رقم و668 .
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LABO BAGHDADI
SARL  AU

رأسمااها : 888.888.88 درهم
لمل ر لإلجتماعي : تجزئة بن نوسف 
عمار  رقم 89 لاش ة رقم و حي علد 

لاذهب تمار 
بم ت�ضى ع ذ عرفي بتاريخ 9 ماي 
))8) تم تأسيس شركة تحمل لسم 
تتوفر  ش.د.م.م.د.ش.ع  البوبغذلدي 

على لملميزلت لاتااية :
بن  تجزئة   : لإلجتماعي  لمل ر 
و  89 لاش ة رقم  نوسف عمار  رقم 

حي علد لاذهب تمار .
لاهذف لإلجتماعي :

صانع لألسنان.
مذ  لالستمرلر : 99 سنة.

درهم   888.888.88  : لملال  رأس 
 888 8888 حصةمن فئة  م سم إلى 

درهم موزع كما نلي :
 8888 لابغذلدي  سمير  لاسيذ 

حصة.
تم تويين لاسيذ سمير   : لاتسيير 
لابغذلدي كمسير الشركة ملذ  زمنية 

غير محذعد .

من  تبتذئ   : لإلجتماعية  لاسنة 

فاتح ننانر عتنتهي في 8و ديسمبر.

لألرباح : بوذ لقتطاع 5 % اتكوين 

نوزع  لا ايوني  لإلحتياط  صنذعق 

لاباقي على لاشركاء حسب حصصهم.

باملحكمة   : لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاسجل  تحت  بتمار   لإلبتذلئية 

لاتجاري رقم 69و6و8.
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STE. VISION CERAM
SARL

RC : 133091

DISSOULUTION ANTICIPEE
فاتح  بتاريخ  عرفي  ع ذ  حسب 

 VISION CERAM أبريل ))8) شركة
درهم   888888.88 رأسمااها   SARL

عم رها لإلجتماعي شارع حاج حسن 
ما  ت رر  لارباط  لاوكاري  حي   ( رقم 

نلي :

بتاريخ  بااترل�ضي  لاشركة  فسخ 

فاتح أبريل ))8).

مغوللي  عمرع  لاسيذ  تويين 

كمصفي الشركة.

 : لاشركة  تصفية  م ر  تحذنذ 
شارع حاج حسن رقم ) حي لاوكاري 

لارباط.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية باارباط بتاريخ87 ماي))8) 

تحت لارقم و78 )8.
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 ORT2L
SARL AU

لملسجل  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تأسيس  تم    (8(( ماي  بتاريخ   

لملحذعد   لملسؤعاية  دلت   شركة 

تحمل  لاتي  لاوحيذ  لاشريك  عدلت 

للخصائص لاتااية :

.  ORT(L : لاتسمية

.SARL AU : لاصفة لا ايويية

لاهذف لإلجتماعي :

بيع آالت عتجهيزلت عأدعلت لملكتب 

عرلقة عطباعة عمولوميات.

 888888.88  : لاشركة  رأسمال 

8888 حصة من  م سمة إلى  درهم  

فئة 888 درهم الحصة لاولحذ .

 8888 للخضر  عادنل  لاسيذ 

حصة.

من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

8و ديسمبر من كل سنة.
زي ة محمذ   77  : لمل ر لإلجتماعي 

لسميحة لاطابق 8 لاذلرلابيضاء.

لملسير : لاسيذ عادنل للخضر.

تحت  لاتجاري  بااسجل  لات ييذ 
 (8(( ماي   (5 بتاريخ   87798 رقم 

بااذلرلابيضاء  لاتجارية  باملحكمة 

لاسجل لاتجاري رقم 895  5.
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SENS CONSTRUCTION
SARL AU

لملسجل  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تأسيس  تم   (8(( ماي  بتاريخ   

لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 

تحمل  لاتي  لاوحيذ  لاشريك  عدلت 

للخصائص لاتااية :

 SENS لاتسمية: 

.CONSTRUCTION

.SARL AU : لاصفة لا ايويية

لاهذف لإلجتماعي :

 بيع لآلالت عمولد لابناء عللخشب.

أشغال لابناء.
 888888.88  : لاشركة  رأسمال 

8888 حصة من  إلى  درهم م سمة 

فئة 888 درهم الحصة لاولحذ  .

 8888 للخضر  عادنل  لاسيذ 

حصة.

لملذ  : 99 سنة لبتذلء من تاريخ 

لاتأسيس لانهائي .

لاسنة لملااية : من فاتح ننانر إلى 

8و ديسمبر من كل سنة.

لمل ر لإلجتماعي : 77 زي ة محمذ 

لسميحة لاطابق 8 لاذلرلابيضاء.

لملسير:  لاسيذ عادنل للخضر.

تحت  لاتجاري  بااسجل  لات ييذ 
 (8(( ماي   89 بتاريخ   87(87 رقم 
بااذلرلابيضاء  لاتجارية  باملحكمة 

لاسجل لاتجاري رقم 559و 5.
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  Société IMPACT PARTNERS
S.A.R.L.AU

 رأسمااها: 888.888.88 درهم 
RC N° : 121123

لالستثنائي  لاوام  للجمع  قــرر 
أبريل    88 بتاريخ  علملنو ذ  الشركة، 

))8) للحل لملسبق الشركة.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  عتم 
ماي  بتاريخ   )  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم))9 )8  .
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ZALMA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رياض لأليذاس عمار  56 ش ة )) 
لاطابق لارلبع حي لارياض لارباط

لإلستثنائي  لاوام  للجمع  إثر  على 
بتاريخ 87مارس ))8) ت رر  ما نلي :

 GMS من  لاشركة  تسمية  تغيير 
.ZALMA إلى VOYAGES

عقذ تم لإلنذلع لا ايوني باملحكمة 
لاتجارية باارباط بتاريخ 6 ماي ))8) 

تحت رقمو8و )8  .
259 P

GMS VOYAGES
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
68 شارع الاة لاي وت ملت ى 

مصطفى لملواني رقم 66 لاطابق 
لاثاني لاذلرلابيضاء

على إثر للجمع لاوام لإلستثنائي   
بتاريخ  8 فبرلنر ))8) ت رر  ما نلي :

جذلنني  عذيان  لاسيذ  تويين 
مسيرل عحيذل الشركة بوذ لست ااة 

لاسيذ  حمومي سلمى.
عقذ تم لإلنذلع لا ايوني باملحكمة 
مارس   8 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 885898.
260 P 
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شركة البيل في  ش.م

رأسمااها لاتجاري : 88).896.و8) 

درهم

م رها لإلجتماعي : كلم 3,5 طريق 

زعير لاسوي�ضي لارباط

لاسجل لاتجاري : وو 7)

بم ت�ضى محضر لملجلس لإلدلري 

اشركة البيل في ش.م لملنو ذ بتاريخ 

87 مارس ))8) ت رر ما نلي :

 : لإلدلري  المجلس  رئيس  تويين 

لملغربي  حذني  رشيذ  لاسيذ  تويين 

فبرلنر  فاتح  بتاريخ  لملزدلد  للجنسية 

المجلس  رئيسا  بصفرع   8959

لإلدلري اشركة البيل في ش.م لبتذلء 

قبل  علاذي   (8(( ماي  فاتح  من 

باملهمة لملسنذ  إايه.

تويين مذنر  عامة الشركة :

من   58 لملاد   مل تضيات  تطبي ا 

87-95 قرر لملجلس لإلدلري  لا ايون 

الشركة تويين لاسيذ  يولل بن عمرع 

بفاس  علملزدلد   للجنسية  مغربية 

كمذنر    8977 سبتمبر   85 بتاريخ 

ماي  فاتح  من  لبتذلء  الشركة  عامة 

.(8((

بن  يولل  لاسيذ   قبلت  حيث 

عمرع باملهمة لملسنذ  إايها.

إنشاء لالجنة لإلسترلتيجية :

من   58 تطبي ا مل تضيات لملاد    

87-95 قرر لملجلس لإلدلري  لا ايون 

إسترلتيجية  لجنة  إنشاء  الشركة 

بناني   زهير  لاسيذ  قبل  من  ترأس 

بتاريخ علملزدلد  للجنسية   مغربي 

 87 أبريل 8968.

بناني  زهير  لاسيذ  قبل  حيث 

باملهمة لملسنذ  إايه.

لملحكمة  في  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (8 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 65و زهير بناني.

261 P

MAROC TECHNOLOGIE
شركة دلت مسؤعاية محذعد 

رأسمااها : 88.888و درهم
لا ر لإلجتماعي : 59 زي ة لعكيمذن 

أكذلل لارباط
لارقم لاضريبي : 5 و88وو

لاسجل لاتجاري رقم : 7787)
لستمرلر لاشركة

قررت لاشريكة لاوحيذ  في شركة 
بتاريخ   MAROC TECHNOLOGIE
))8) عذم فسخ لاشركة  8) مارس 
على لارغم من مكون لألمولل لاذلتية 
لارأسمال  ربع  عن  ت ل  أصبحت 

لإلجتماعي.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  )  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 895 )8.
ملخص من أجل لانشر

لملتصرف
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JRH CONSULTING

SARL

 ASBETWEN
SARL AU

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

تم تأسيس شركة تحمل لاصفات 
لاتااية : بتاريخ و) أبريل ))8) .

 ASBETWEN : لال ب لإلجتماعي
.SARL AU

دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة 
لاشريك  دلت  لملحذعد   لملسؤعاية 

لاوحيذ.
اها  لاشركة   : لإلجتماعي  لاهذف  
هذف أنضا في لملغرب كما في للخارج.

تاجر.
لستيرلد عتصذنر.

تاجر مستلزمات لملكاتب.
لملوامالت  جميع  عام  عبشكل 
لملااية لاتجارية أع لاصاعية أع لملااية 
أع لاو ارية لملتول ة بشكل مباشر أع 
غير مباشر بموضوع لاشركة أعاصالح 
لاتواعن  داك  في  بما  مصالحها، 
بجميع أشكااه مع جميع لاومليات أع 
لاشركات أع لاشركات لاتي اذيها كائن 

مماثل أع ملحق.

درهم   888.888.88  : لملال  رأس 
فئة  من  حصة   8888 إلى  م سمة 

888 درهم الحصة .
 8888 لاسيذ  عولطف لاذلعدي 

حصة.
من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي.
من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 
8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
لإليبوات  حي   : لإلجتماعي  لمل ر 
زي ة للخيرلاذ  رقم ) زي ة عين لالوح 

رقم )8 مكرر سال.
لاتسيير : لاسيذ  سلمى بوهرية.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتسجيل  رقم  بسال  لإلبتذلئية 

بااسجل لاتجاري 5995و.
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HAPPY BURGER
SARL AU

غير  لاوام  للجمع  ع ذ  بوذ 
لاوادي الشركة بتاريخ )8 ماي ))8) 
تجاري  متجر  لاتالي  بامل ر  لملوجود  
تجزئة   5 طابق سفلي عمار    ( رقم 

لاذهبية لاصخيرلت تمار .
بيع للحصص لإلجتماعية : لاسيذ 
حصة   8888 نبيع  لإلاه زريذ   عبذ 
 HAPPY إجتماعية نمتلكها بااشركة 

BURGER  السيذ حمز  بلف يه.
مسير  عتويين  لملسير  لست ااة 

جذنذ.
لست ااة لاسيذ عبذ لإلاه زريذ  
عتويين لاسيذ حمز  بلف يه كمسير 

جذنذ الشركة.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   87 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت  لارقم و)88.
264 P

بالتين سبيس
شركة دلت مسؤعاية محذعد 

 دلت لاشريك لاوحيذ
ن ذر  رأسمااها : 88.888.88 درهم

بتاريخ مؤرخ  عرفي  ع ذ   بوذ 
للجمع  لتفق   (8(( فبرلنر   ((  

شركة  سبيس  بالتين  اشركة  لاوام 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ ن ذر رأسمااها ب 88.888.88 

درهم.

على ما نلي :

قررللجمع   : لاشركة  م ر  تغيير 

لاوام تغيير م ر لاشركة من سيذي 

حفيظ وC تمار  عين عتيق إلى تاج ) 

تجزئة 86 تمار  لاصخيرلت.

لألساسية  لا وليين  تحيين 

الشركة.

لانظام  تحيين  لاوام  للجمع  قرر 

لألسا�ضي الشركة.

:بااسجل  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

باملحكمة  لاضبط   بكتابة  لاتجاري 

ماي  و)  بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 855 )8.
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MESTAILA TRAVAUX
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
رأس مااها : 888.888.88 درهم

مركزها لإلجتماعي : 85 شارع لألبطال 
رقم   أكذلل لارباط

بم �ضى ع ذ عرفي حرر باارباط 

تأسست   (8(8 سبتمبر  8و  بتاريخ 

محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة 

باملولصفات لاتااية :

 MESTAILA  : لاتسمية 

.TRAVAUX

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

مسؤعاية محذعد .

لاغرض 

 أشغال مختلفة عأشغال لابناء.

نصل   : لإلجتماعية  للحصص 
 888888 إلى  لإلجتماعي  رأسمااها 

درهم مكون من 8888 حصة من فئة 

بشكل  محرر   الولحذ   درهم   888

كامل عمحرر  كااتالي :

 588 لملااك  عبذ  سطيلة  لاسيذ 

حصة.

لاسيذ مستوري محمذ 588 حصة.
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لألبطال رقم    شارع   85  : لمل ر 

أكذلل لارباط.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

8و ديسمبر.

لبتذلء  99سنة   : لا ايويية  لملذ  

من لاتسجيل في لاسجل لاتجاري.

لاسيذلن سطيلة  عين   : لاتسيير 

عبذ لملااك عمستوري محمذ مسيرلن 

الشركة ملذ  غير محذعد .

بااسجل  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجاري باملحكمة لاتجارية باارباط 

رقم  تحت   (8(8 ديسمبر  نوم  8 

.8(8668
ملخص قصذ
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MH AFRICA
SARL AU

بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ بتاريخ 

5 ماي ))8)، تم تأسيس شركة دلت 

عحيذ،  بشريك  لملحذعد   لملسؤعاية 

دلت للخصائص لاتااية :

.MH AFRICA : لالسم لالجتماعي

لاغرض لاتجاري : لستيرلد عتصذنر 

لملولد لاكهربائية علالاكترعيية عأنضا 

لاتمثيل لاتجاري.

زي ة   5  : لالجتماعي  لمل ر 

تانسيفت، أكذلل لارباط.

رلس لملال : 8.888) درهم م سمة 

درهم   888 حصة من فئة   (88 إلى 

علي  محمذ  لاسيذ  لسم  في  كلها 

حادعدع.

لا يذ  تاريخ  سنة من   99  : لملذ  

بااسجل لاتجاري.

من  لألعلى  سنولت  و   : لاتسيير 

طرف بن جذي إدريس.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   87 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8)، تحت رقم 7)5و.

بااسجل  لاشركة  ت ييذ  تم 

لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاتجاري 

باارباط تحت رقم 67)868.

267 P

MAISON LUBINA
شركة دلت مسؤعاية محذعد 

دلت لاشريك لاوحيذ
لاسجل لاتجاري باارباط

تأسيس شركة
بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شركة   ،(8(( مارس   (5
دلت مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ خصائصها كااتالي :
.MAISON LUBINA : لاتسمية

ييذعم  عنذ   : لالجتماعي  لمل ر 
شارع للحسن لاثاني،   ، 88 باارباط 
ش ة 5، لاطابق لاثاني، دنور للجامع.

لملذ  : 99 سنة.
لاهذف لالجتماعي : هذف لاشركة 
خارجه  أع  لملغرب  دلخل  سولء 

لحسابها أع لحساب لآلخرين :
في  لالستشار   للحفالت،  ممون 

لاتسير، تنظيم لال اءلت عللحفالت.
رأس لملال : حذد في مبلغ 88.888 
درهم م سمة إلى 888 درهم الحصة 
888% من  لاولحذ  مذفوعة بنسبة 
قبل لملساهمة لاوحيذ  لاسيذ  ابنى 

قاصذ.
تم تويين لاسيذ  ابنى   : لاتسيير 

قاصذ كمسير  الشركة.
بتوقيع  لاشركة  تلتزم   : لاتوقيع 
لاو ود  لجميع  قاصذ  ابنى  لاسيذ  

علملوامالت.
تم اذى كتابة   : لإلنذلع لا ايوني 
باارباط  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
عتم ت ييذها بااسجل لاتجاري تحت 
رقم 67 868 بتاريخ  ) ماي ))8).
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مكتب لالستشار  » CCM CONSEILS« ش م م
رقم 6و8 شارع لا اهر  لاطابق لألعل

ش ة رقم ) كومطرلف 8 تمار 
لاهاتف: 8 )  76و85
لافاكس:    76  76و85

TOUAB CONSULTANT
 SARL AU

لاكائن م رها : عمار  5 ش ة 7 
لملسير  و شارع لملجذ يو وب 

لملنصور لارباط
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تأسيس  تم  قذ   (8(( ماي   5 في 
 TOUAB CONSULTANT شركة 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت   SARLAU
تحمل  لاتي  ع  لاوحيذ  لاشريك  دلت 

للخصائص لاتااية.
 TOUAB  : لاتسمية 

.CONSULTANT SARLAU
دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.   
 888.888  : لاشركة  رأسمال 

درهم.
مكتب   : لالجتماعي  لاهذف 

لاذرلسات علاهنذسة.
لاشركاء : ملود تولب 8888 حصة.
مسير  تولب  ملود   : لاتسيير 

الشركة.
من فاتح ننانر للى   : لاسنة لملااية 
8و دجنبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لالعلى تبتذئ من  تاريخ لاتسجيل.   
لات ييذ  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
بااسجل لاتجاري باملحكمة لاتجارية 

باارباط  تحت رقم 65 868.
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 AMBITION PROMOTION

IMMOBILIERE
 SARL

رأسمااها 888.888 درهم
سجل تجاري رقم 8و59و  سال
 تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  بشريك عحيذ
في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   ،(8(( أبريل   85
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
باملميزلت  عحيذ  بشريك  لملحذعد  

لاتااية:
الشركة :       لا ايوني  لالسم 
 AMBITION PROMOTION

.IMMOBILIERE  SARL
لالنواش   : لالجـــتماعي  لاهـــذف 

لاو اري، أشغال لابناء، لاتجار . 
رأسمال لاشركـة : 888.888 درهم 
فئة  من  حصة   8888 إلى  م سمة 

888  درهم.

صابر  بخاري  لاسيذ   : لاشركاء 

588 حصة.

لاسيذ بخاري محمذ   588 حصة.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ     

لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ عضع 

لاسجل لاتجاري.

:  من فاتح ننانر إلى   لاسنة لملااية 

8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.

مرع   إقامة   : لالجتماعي  لملـــــــــــ ر 

عمار  C ش ة و8 سال للجذنذ .

صابر  بخاري  لاسيذ   : لاتسيير 

علاسيذ بخاري محمذ.

لا ايوني اذى كتابة  تم لإلنذلع   

لالبتذلئية  لملحكمة  اذى  لاضبط 

بسال بتاريخ 88 ماي ))8) تحت رقم 

8 88و.
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STE MAISON RIF
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 1ERE ETAGE

IMM IGUAR AZOUGAGH

AL-HOCEIMA
فوق  لملنو ذ  لاوام  للجمع  قرر 

لاواد  بتاريخ 9 ماي ))8)، اشركة :

.STE MAISON RIF SARL AU

إضافة نشاط :

.PROMOTEUR IMMOBILIER

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (5 لالبتذلئية بالحسيمة بتاريخ 

))8)، تحت رقم 6و8.
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STE GRAND BETON
بم ت�ضى قرلر للجمع لاوام لاغير 

لاوادي لملنو ذ نوم )) فبرلنر ))8) 

.GRAND BETON اشركة

لاسيذ  من  حصة   8888 تفويت 

دهبي محسن علاسيذ مذلني محمذ 

لاذي  حميذ  لارعلم�ضي  لاسيذ  للى 

قذرها  حصة   8888 نمتلك  أصبح 

888.888 درهم. 



10035 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 

 : السيذ  علاتسيير  لإلمضاء 

لارعلم�ضي حميذ بوذ لست ااة لاسيذ 

دهبي محسن.  

تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 

  (67( رقم  تحت  بفاس  لاتجارية 

رقم  تحت   ،(8(( ماي  و)  بتاريخ 

لاسجل لاتجاري 769 ).
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IMPULSE VALUE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  

بشريك عحيذ

في  لملؤرخ  عرفي،  ع ذ  بموجب 

لابيضاء،  بااذلر   (8(( أبريل   88

مسؤعاية  دلت  شركة  تأسيس  تم 

تكمن  عحيذ،  بشريك  محذعد  

مميزلتها في ما نلي :

 ،IMPULSE VALUE  : لاتسمية 

محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة 

بشريك عحيذ.

لابيضاء  لاذلر   : لالجتماعي  لمل ر 

موالي  شارع  عرير،  أنت  زي ة  و8 

نوسف، لاذلر لابيضاء.

لاهذف لالجتماعي :

علاتطوير  علاتسويق  لالستشار ، 

(بجميع  لاتجارية  علالسترلتيجية 

عنشر  لاتوصيات  مع  أشكااها) 

لإلجرلءلت.

لالستشار ، عتنفيذ جميع مشاريع 

عإدلر  لملولرد لابشرية.

علاتذقيق  للخذمات  جميع  أدلء 

علالستشارلت.

علاشرلء  عام  بشكل  لملتاجر  

علالستيرلد  علاومواة  لآلجل  علابيع 

علاشحن  علاتمثيل  علاتصذنر 

لجميع  لاوامة  علاتجار   علاسمسر  

علاسلع  علألدعلت  علألجهز   لملولد 

علملولد للخام علاسلع لملصنوة.

لاشريك لاوحيذ :

لاسيذ مرلد لمكامل، لملزدلد بتاريخ 

7 أبريل 8986 بااذلر لابيضاء، عحامل 

.BH(8888بطاقة تسجيل رقم و

مرلد  لاسيذ  تويين  تم   : لاتسيير 

أبريل   7 بتاريخ  لملزدلد  لمكامل، 

8986 بااذلر لابيضاء، عحامل بطاقة 

كمسير   ،BH(88888و تسجيل رقم 

عحيذ الشركة افتر  غير محذد .

في  لاشركة  مذ   حذدت   : لملذ  

من تسجيلها  إبتذلء  سنة عداك   99

بااسجل لاتجاري.
رأسمال لاشركة : 88.888 درهم، 

فئة  من  حصة،   888 إلى  م سمة 

888 درهم اكل منها، مرقمة من 8 إلى 

888 مذفوعة بااكامل عنذ لالكتتاب 

بناء  لاوحيذ  الشريك  علملخصصة 

على مساهمته.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

8و ديسمبر.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بااذلر لابيضاء عداك بتاريخ 

87 ماي ))8)، تحت رقم  8و )8.
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SECAM
S A

في  لملؤرخ  عرفي  ع ذ  بموجب 

لابيضاء،  بااذلر   ،(8(( أبريل  و) 

تكمن  مساهمة،  شركة  تأسيس  تم 

مميزلتها في ما نلي :

شركة   ،SECAM  : لاتسمية 

مساهمة.

لابيضاء  لاذلر   : لالجتماعي  لمل ر 

8و8، شارع أيفا، إقامة أزعر، مكتب 
رقم 88 - ب.

لستغالل   : لالجتماعي  لاهذف 

لمل ااع عمولقع لاتوذنن.

علاتسويق  علالستغالل  لابحث 

البناء  لملخصصة  لملنتجات  لجميع 

علاهنذسة لملذيية.

تجهيز عتسويق منتجات لاتوذنن.

بيع جميع لملنتجات لملشت ة من 

لملوادن.

موذلت  عبيع  عتأجير  لستيرلد 

لاتوذنن علستغالل لمل ااع.

لاتجارية،  لملوامالت  إتمام جميع 

عساطة جميع منتجات عمولد لابناء.

لاشركة  تسير   : لإلدلر   مجلس 
ثالث  ملذ   لإلدلر   من طرف مجلس 

سنولت علملتكون من :
 ،EUREKA PARTICIPATION
محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة 
 88.888 مااها  رلس  عحيذ،  بشريك 
درهم، م رها في لاذلر لابيضاء، 8و8 
مكتب رقم  إقامة أزعر،  أيفا،  شارع 
- ب مسجل في لاسجل لاتجاري   88
عيمثلها  8887و   رقم  لاذلر لابيضاء 

لاسيذ مرعلن لايوسفي.
 AFRICA EXPLORATION
دلت  شركة   HOLDING ،AEH
عحيذ،  بشريك  محذعد   مسؤعاية 
م رها في  درهم،   88.888 رأس مااها 
لاذلر لابيضاء 8و8 شارع أيفا، إقامة 
ب مسجلة في   -  88 أزعر مكتب رقم 
لاسجل لاتجاري الذلر لابيضاء تحت 
عيمثلها لاسيذ عثمان    (9779 رقم 

لايوسفي.
للحامل  لاسيذ عثمان لايوسفي، 
رقم  لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة 
BE75( 67، لا اطن بااذلر لابيضاء 

88) شارع مكة، كاايفورييا.
للحامل  لاسيذ مرعلن لايوسفي، 
رقم  لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة 
BE7988 6، لا اطن بااذلر لابيضاء 

88) شارع مكة، كاايفورييا.
عينة   : للحسابات  مرلقب  تويين 
 FIREC ET ASSOCIES لاشركة 
لملمثلة من طرف لاسيذ عبذ لاوالي 
بغذلدي كمرلقب عمذقق للحسابات 
للخبرلء  هيئة  في  علملسجلة  الشركة 

لملحاسبين باملغرب.
عين   : لاوام  لملذنر  رئيس  تويين 
عثمان  لاسيذ  لإلدلر   مجلس 
لاتوريف  ابطاقة  للحامل  لايوسفي 
لا اطن   ،BE75( 67 رقم  لاوطنية 
مكة  شارع   (88 لابيضاء  بااذلر 
عام  كمذنر  كرئيس  كاايفورييا، 

الشركة.
 : لملنتذب  لاوام  لملذنر  تويين 
مرعلن  لاسيذ  لإلدلر   مجلس  عين 
لاتوريف  ابطاقة  للحامل  لايوسفي 
لا اطن   ،BE7988 6 رقم  لاوطنية 
مكة  شارع   (88 لابيضاء  بااذلر 

كاايفورييا كمذنر عام منتذب.

في  لاشركة  مذ   حذدت   : لملذ  

من تسجيلها  عداك لبتذلء  99 سنة، 

بااسجل لاتجاري.

88.888و   : لاشركة  رأسمال 

سهم بمائة  888و  درهم م سمة إلى 

888 درهم اكل منها تمثل مساهمات 

ي ذنة عمرقمة من 8 إلى 888و.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

8و ديسمبر.

لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 

بااذلر  لاتجارية  باملحكمة  لا ايوني 

 (8(( 89 ماي  لابيضاء عداك بتاريخ 

تحت رقم 698 )8.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 0537902978

GSM : 06612596

STE MOHITRAM TRAVAUX
SARL AU

 ADRESSE : 101 AV MOULAY

 ABDELAZIZ RCE SANAWBAR

BUR N°4 KENITRA

RC : 65205

بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

علملسجل   ،(8(( 88 مارس 

 ،(8(( مارس   86 بتاريخ  باا نيطر  

عضع لا ايون لألسا�ضي اشركة دلت 

علحذ  بشريك  محذعد   مسؤعاية 

حيث   ،MOHITRAM TRAVAUX

تحمل  اشركة  تأسيس   : نلي  ما  تم 

للخصائص لاتااية :

 MOHITRAM  : لاتسمية 

.TRAVAUX

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

مسؤعاية محذعد  بشريك علحذ.

 888.888 في  حذد   : لملال  رأس 

قسمة   8888 إلى  م سمة  درهم 

لجتماعية من فئة 888 درهم افائذ :

 AL RAMADAN FAHD لاسيذ 

8888 حصة.
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لاهذف : حفر لآلبار.

شارع   888  : لالجتماعي  لمل ر 

لاصنوبر  إقامة  لاوزيز  عبذ  موالي 

مكتب رقم  8 لا نيطر .

لملذ  : 99 سنة.

 AL لاسيذ  عين   : لاتسيير 

لاوحيذ  مسير   RAMADAN FAHD

لإلقامة  شهاد   رقم  الشركة 

.GB8888 V

لاتسجيل  مع  لا ايوني  لإلنذلع 

بااسجل لاتجاري تم بكتابة لاضبط 

باملحكمة لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

 98(76 رقم  تحت   ،(8(( ماي   9

بااسجل  ع8855  لإلنذلع  بااسجل 

لاترتيبي ع85)65 بااسجل لاتحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 0537902978

GSM : 06612596

STE BOUZOUR
SARL AU

 ADRESSE : KODIAT MAAMAR

 KARIAT BEN AOUDA SOUK EL

ARBAA

RC : 27665

بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

باا نيطر   علملسجل   ،(8(( 9 ماي 
))8)، عضع لا ايون  88 ماي  بتاريخ 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

 ،BOUZOUR محذعد  بشريك علحذ

اشركة  تأسيس   : نلي  ما  تم  حيث 

تحمل للخصائص لاتااية :

.BOUZOUR : لاتسمية

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

مسؤعاية محذعد  بشريك علحذ.

 888.888 في  حذد   : لملال  رأس 

قسمة   8888 إلى  م سمة  درهم 

لجتماعية من فئة 888 درهم افائذ  :

 8888 طارق  بلخليفي  لاسيذ 

حصة.

لاهذف : لستغالل منبث.

لمومر  كودنة   : لالجتماعي  لمل ر 

قرية بنوود  سوق أربواء.

لملذ  : 99 سنة.

طارق  لاسيذ  عين   : لاتسيير 

مسير   GB85بطاقته  8و بلخليفي 

لاوحيذ الشركة.

لاتسجيل  مع  لا ايوني  لإلنذلع 

بااسجل لاتجاري تم بكتابة لاضبط 

أربواء  بسوق  لالبتذلئية  باملحكمة 

تحت   ،(8(( ماي  لاغرب بتاريخ  ) 

68) بااسجل لاترتيبي ع7665)  عذد 

بااسجل لاتحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 0537902978

GSM : 06612596

STE LIDARI TRANS
SARL

 ADRESSE : CITE BADRE

GROUPE B N°868

SOUK EL ARBAA 

RC : 27177

عام  جمع  محضر  بم ت�ضى 

لستثنائي الشركة لملنو ذ في   مارس 

))8) علملسجل بسوق لألربواء لاغرب 

بتاريخ 86 مارس ))8)، قرر ما نلي :

دلت  اشركة  لانهائي  لاتفكيك 

 LIDARI TRANS  مسؤعاية محذعد

ش د م عتويين لاسيذ للخودلري خااذ 

الشركة  مفكك   GB568 9 بطاقته 

من  لاصالحيات  جميع  تخويله  عتم 

لملتول ة  لاومليات  كل  إنهاء  أجل 

بااتفكيك.

بكتابة  تم  لا ايوني  لإلنذلع 

بسوق  لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 

 51/2022 رقم  تحت  لاغرب  أربواء 

بتاريخ 8) أبريل ))8).
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

 AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 0537902978
GSM : 06612596

STE HAJOUY CARLUXE
SARL

 ADRESSE : DOUAR OULED
BEN SBAA RMEL FALAH

SOUK EL ARBAA 
RC : 27235

عام  جمع  محضر  بم ت�ضى 
لستثنائي الشركة لملنو ذ في 6) أبريل 
لألربواء  بسوق  علملسجل   ،(8((
قرر   ،(8(( أبريل   (6 لاغرب بتاريخ 

ما نلي :
دلت  اشركة  لانهائي  لاتفكيك 
 HAJOUY CAR محذعد   مسؤعاية 
لاسيذ  عتويين  م،  م  د  ش   LUXE
بطاقته  لاكريم  عبذ  للحجوي 
عتم  الشركة  مفكك   GB855 5(
من  لاصالحيات  جمع  تخويله 
لملتول ة  لاومليات  كل  إنهاء  أجل 

بااتفكيك.
بكتابة  تم  لا ايوني  لإلنذلع 
بسوق  لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 
 2022/61 رقم  تحت  لاغرب  أربواء 

بتاريخ 8) ماي ))8).
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 STE GENERALE AFRICA
 TECHNOLOGIES &
SERVICES - SGATS

S A S
RC : N° 381001

لإلدلر   مجلس  محضر  بم ت�ضى 
تم   ،(8(( فبرلنر  بتاريخ    لملنو ذ 

إتخاد لا رلرلت لاتااية :
 PASCAL، لاسيذ  لست ااة 
منصب  من   PHILIPPE، GARCET

رئيس مجلس إدلر  لاشركة.
 MICHEL، لاسيذ  تويين 
 JEAN،  GABULON PHILIPPE
رقم  لافرن�ضي  لاسفر  لجولز  للحامل 
عكرئيس مجلس إدلر    15FV32356

لاشركة.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ لابيضاء  بااذلر   لاتجارية 
رقم  تحت   ،(8(( مارس   88  

7و5 )8.
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 STE COMPOSITE
INDUSTRIE MAROC

شركة دلت مسؤعاية محذعد  
بشريك عحيذ

RC N° 167791
لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 
لالستثنائية  ال رلرلت  لاوادي  لاغير 
و8  بتاريخ  لملنو ذ  لاوحيذ  الشريك 
لا رلرلت  إتخاد  تم   ،(8(( أبريل 

لاتااية :
من  لاشركة  رأسمال  رفع 
8.888.888) درهم إلى 65.888.888 
درهم    5.888.888 بما قذره  درهم، 
حصة    58.888 خلق  تم  حيث 
درهم الحصة   888 جذنذ  من فئة 

لاولحذ .
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  )  بتاز ،  لالبتذلئية 

))8)، تحت رقم 5889)8.
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ECORAB
شركة دلت مسؤعاية محذعد  

بشريك وحيد
في  لملؤرخ  عرفي،  ع ذ  بموجب 
لابيضاء،  بااذلر   (8(( أبريل   88
مسؤعاية  دلت  شركة  تأسيس  تم 
تكمن  عحيذ،  بشريك  محذعد  

مميزلتها في ما نلي :
لاتسمية : ECORAB، شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  بشريك عحيذ.
لابيضاء  لاذلر   : لالجتماعي  لمل ر 
88 شارع للحرية لاطابق و، ش ة 5.

إستشار    : لالجتماعي  لاهذف 
لملولرد  لاوظيفي،  لاتن ل  ميذلن  في 

لابشرية، عهجر  لاكفاءلت.
لاذعم في مجال تنمية لاشخصية 
لالجتماعية  لألعاية  علإلسوافات 

علانفسية.
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لالجتماعي  لإلدماج  تذلبير  تنفيذ 

علالقتصادي.

تنظيم جميع لانذعلت علاذعرلت 

لاتذريبية.

لا يام بجميع عمليات لالستشار  

علملساعذ .

لاشريك لاوحيذ :

 RANDOLF لاسيذ  

للجنسية،  أملاني   ،WORDEMANN

في   8968 مارس   ( بتاريخ  لملزدلد 

عم يم   ،MONCHENGLADBACH

مذخل  شارع محمذ للخامس،   7 في 

 88 موسك برستيجيا هفريادج رقم 

مرلكش، عحامل بطاقة تسجيل رقم 

.E8(7و8وA

لاسيذ  تويين  تم   : لاتسيير 

RANDOLF WORDEMANN أملاني 

مارس   ( بتاريخ  لملزدلد  للجنسية، 

 ،MONCHENGLADBACH 8968 في

للخامس،  محمذ  شارع   7 في  عم يم 

هفريادج  برستيجيا  موسك  مذخل 

بطاقة  عحامل  مرلكش،   88 رقم 

تسجيل رقم Aو8وE(7 كمسير عحيذ 

الشركة افتر  غير محذعد .

في  لاشركة  مذ   حذدت   : لملذ  

من تسجيلها  لبتذلء  سنة عداك   99

بااسجل لاتجاري.

رلسمال لاشركة : 88.888 درهم، 

فئة  من  حصة   888 إلى  م سمة 

888 درهم الحصة لاولحذ ، مرقمة 

محرر  بااكامل عنذ   888 إلى   8 من 

لالكتتاب.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

8و ديسمبر.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

عداك  لابيضاء،  بااذلر  لاتجارية 

رقم  تحت   ،(8(( ماي   89 بتاريخ 

.8( 8 8
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CAF PROMO

شركة محذعد  لملسؤعاية

رأسمااها : 888.888 درهم

لمل ر لالجتماعي : ) زي ة 6 أكتوبر، 

لاطابق  ، لارقم 8، حي رلسين، 

لاذلر لابيضاء

لاسجل لاتجاري : 5 8.) و

بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ بااذلر 

لابيضاء في   مارس 886)، عسجل في 

88 مارس 886)، ت رر ما نلي :

تفويت حصص لاسيذ لسماعيل 

لملحذعد   لاشركة  في  للجليل  بنوبذ 

افائذ    CAF PROMO لملسؤعاية 

محذعد   شركة   HOLBIS لاشركة 

عحيذ،  مساهم  دلت  لملسؤعاية 

عم رها  درهم   888.888 رأسمااها 

زي ة   ( لابيضاء،  بااذلر  لالجتماعي 

حي   ،8 لارقم  لاطابق  ،  أكتوبر،   6

مسجلة في لاسجل لاتجاري  رلسين، 

بااذلر لابيضاء تحت رقم و5.89 و.

لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 

 ،CAF PROMO لاغير لاوادي اشركة

لملنو ذ  لملسؤعاية،  محذعد   شركة 

مارس  بتاريخ    لابيضاء  بااذلر 

886)، ت رر ما نلي :

من  حصة   588 تفويت  مواننة 

طرف لاسيذ لسماعيل بنوبذ للجليل 

شركة   HOLBIS لاشركة  افائذ  

مساهم  دلت  لملسؤعاية  محذعد  

عحيذ.

من لانظام  ع8   7 تغيير لافصول 

 CAF PROMO الشركة  لألسا�ضي 

يتيجة ملا سبق.

لاسجل  في  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجاري المحكمة لالبتذلئية بااذلر 

 ،(886 مارس   (6 بتاريخ  لابيضاء 

تحت رقم  9998.
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سوفيجكس

شركة دلت مسؤعاية محذعد 

رلسمااها : 888.888 درهم

رقم 6و شارع عالل بن لحمذ جليز، مرلكش

LIONCEAUX DE L’ATLAS
شركة دلت مسؤعاية محذعد 

رلسمااها : 8.888) درهم

فنذق مرلكش محور للحرية، 

مرلكش

رقم لاسجل لاتجاري : 88.897

لاوام  للجمع  ملحضر  تبوا 

لالستثنائي بتاريخ 7) أبريل ))8) تم 

ت رير ما نلي :

 888.888 من  لملال  رأس  زياد  

طريق  عن  درهم   (.888.888 إلى 

لملساهمة لان ذنة.

من  ع7   6 المادتين  توذنل نسبي 

لأليظمة لألساسية.

لست ااة مذنر مساعذ.

تويين مسير مشارك جذنذ.

لالمضاء لالجتماعي.

توذنل لانظام لالسا�ضي.

لازياد   في رأس مال لاشركة بمبلغ 

8.988.888 درهم من أجل رفوه من 

درهم من   (.888.888 إلى   888.888

حصة جذنذ    89.888 خالل إنشاء 

عن طريق لملساهمة لان ذنة ب يمة 

888 درهم اكل حصة.

حصة   89.888 في  لالكتتاب  تم 

قبل  من  بااكامل  عدفوها  جذنذ  

من خالل   STAND IMMOB شركة 

لملساهمة لان ذنة.

 AMAL CITY شركة  تولن 

 NISRINE لاسيذ   ممثلة من طرف 
لاتنازل   EL UAZANI SAGHER

لاتفضيلي  لالكتتاب  في  ح ها  عن 

علملولف ة على زياد  رأس لملال.

لملال  رأس  زياد   فأن  عبااتالي 

نتم  درهم   8.988.888 لابااغة 

تنفيذها بشكل نهائي عمنتظم يتيجة 

ع7   6 توذنل لملادتين  ملا عرد أعاله، 

على  لملوذل  لألسا�ضي  لانظام  من 

لانحو لاتالي :

لمل ذمة  لالشترلكات  م ذلر 

الشركة 888.888.) درهم.

 AMAL CITY SARL شركة 

58.888 درهم.

 STAND IMMOB SARL شركة 

8.958.888 درهم.

لملجموع : 888.888.) درهم.

لملاد  7 : رأس لملال.

بمبلغ  لملال  رأس  تحذنذ  تم 

غلى  م سمة  درهم   (.888.888

8.888) حصة لجتماعية ب يمة 888 

درهم اكل منها مذفوعة عمخصصة 

نتناسب مع مساهمات  بما  الشركاء 

كل منهم عهي :

 588  AMAL CITY SARL شركة 

حصة.

 STAND IMMOB SARL شركة 

89.588 درهم.

حصة   (8.888  : لملجموع  في 

لجتماعية.

جابر  محمذ  لاسيذ  لست ااة 

لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  عللحامل 

)K( 99 من منصبه كمذنر الشركة 

عمنحه إبرلء دمة كاملة عنهائية عبذعن 

تحفظ حتى لآلن، ت رر تويين لاسيذ 

مشاركا  مذنرل  برلد   لاوالي  عبذ 

لاوالي  عبذ  لاسيذ  نصرح  الشركة. 

تم  لاتي  لاوظيفة  ن بل  بأيه  برلد  

نوجذ  ال  أيه  إلى  مشيرل  بها،  تكليفه 

عائق أع عجز يووق قبواه لاوظيفة 

لاشركة ملزمة  لملذكور  أع تنفيذها. 

بها  لملتول ة  لألعمال  بجميع  قايويا 

ألحذ  لملنفصل  لاتوقيع  خالل  من 

لملسييرنن لملشاركين إما توقيع لاسيذ 

لاسيذ  توقيع  أع  برلد   لاوالي  عبذ 

سامي برلد .

تحيين لانظام لالسا�ضي الشركة.

لإلنذلع لا ايوني :

باملحكمة  لاضبط  بكتابة  تم 

ماي  نوم  )  بمرلكش  لاتجارية 

))8)، تحت رقم )687و8.
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ACHEMED TRANS
SARL

لاوام  للجمع  قرلر  بم ت�ضى 
بتاريخ  بتمار   لملنو ذ  لاوادي  لاغير 
)) أبريل ))8)، قرر لاشركاء اشركة 

.ACHEMED TRANS SARL
 ،8 ش ة   : لالجتماعي  م رها 
)7 ج سكتور    لاطابق لاسفلي رقم 

تجزئة  ) هكتار تمار  ما نلي :
جميع  بيع  على  لاتصذنق 

للحصص :
حصة لاتي تمتلكها لالنسة:   588
شخص  في  لملمثلة  لشمالل  لالء 
علاذها لاسيذ لحمذ أشمالل للحامل 
 A7رقم  858و لاوطنية  البطاقة 
أشمالل  محمذ  لاسيذ  افائذ  
رقم  لاوطنية  البطاقة  عللحامل 

.A7(5679
لاتي تمتلكها لالنسة  حصة    98
شخص  في  لملمثلة  أشمالل  أيفال 
علاذها لاسيذ أحمذ أشمالل للحامل 
 A7رقم  858و لاوطنية  البطاقة 
أشمالل  محمذ  لاسيذ  افائذ  

.A7(5679
لاسيذ  نمتلكها  لاتي  حصص   88
لاسيذ  افائذ   أشمالل  مصطفى 
البطاقة  عللحامل  أشمالل  محمذ 
عبااتالي   A7(5679 رقم  لاوطنية 
نصبح توزيع للحصص على لاشكل 

لاتالي :
 8888 لشمالل  محمذ  لاسيذ 

حصة.
لملجموع : 8888 حصة.

تحويل لاشكل لا ايوني من شركة 
شركة  إلى  محذعد   مسؤعاية  دلت 
بشريك  محذعد   مسؤعاية  دلت 

عحيذ.
لشمالل  لحمذ  لاسيذ  لست ااة 
من  أشمالل  فاطمة  علاسيذ  

منصبيهما كمسيرلن الشركة.
أشمالل  محمذ  لاسيذ  تويين 
رقم  لاوطنية  البطاقة  للحامل 
ج   7( رقم  ب  علا اطن   A7(5679
تمار ،  هكتار  تجزئة  )  سكتور   
غير  ملذ   الشركة  عحيذ  كمسير 

محذعد .

ع86   85  ،7  ،6  ،8 لابنود  تغيير 

ال ايون لألسا�ضي.

كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتمار   لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 

رقم  تحت   (8(( ماي  بتاريخ  ) 

.886(

سجل تجاري رقم 878)و8.
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MED RAMI
 AVIS DE DISSOLUTION

ANTICIPEE

تصفية مسب ة
اشركة  لاوحيذ  لاشريك  قرر 

شركة دلت مسؤعاية   MED RAMI

محذعد  دلت شريك عحيذ رلسمااها 

بااذلر  م رها  درهم   888.888

لملومن،  عبذ  شارع  87و  لابيضاء 

لملسجلة بااسجل  حي لملستشفيات، 

بتاريخ    88877 لاتجاري تحت رقم 

9) أبريل ))8) ما نلي :

تصفية مسب ة الشركة عتصفيتها 

 ،(8(( أبريل   (9 تاريخ  من  لبتذلء 

لمل ر  في  لملحذد  لاتصفية  عم ر 

لالجتماعي الشركة.

مذ   طولل  كمصفي  تحذنذ  تم 

محمذ  لاسيذ  الشركة  لاتصفية 
رقم  لاوطنية  البطاقة  للحامل  رلمي 

BE8(876 عتحذنذ صالحياته.

رلمي  محمذ  لاسيذ  مهام  ليتهاء 

كمسير الشركة.

كاتبة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بااذلر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

لابيضاء بتاريخ و) ماي ))8)، تحت 
رقم 986 )8.
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JAIR LAVAGE
لاتصفية

عفق محضر للجمع لاوام لملنو ذ 

بامل ر   (8(( فبرلنر   (8 بتاريخ 

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لالجتماعي 

رلس  عحيذ  شريك  دلت  لملحذعد  

مااها 888.888 درهم.

لاكائنة ب ش ة 8 عمار  8و موالي 
لحمذ لاوكيلي حسان لارباط.

قرر لاشركاء ما نلي :
تصفية لاشركة.

بامل ر  لاتصفية  م ر  تحذنذ 
لالجنماعي.

الاة  لاسيذ   لملصفي  تويين 
لملهام  هذه  مذ   تحذنذ  جير،  سناء 

علاصالحيات.
أسئلة مختلفة.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية باارباط تحت رقم  65و)8 

بتاريخ 8 أبريل ))8).
لاسجل لاتجاري رقم 8688 8.
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STE GAMA FOR SAY
SARL

فسخ الشركة
بم ت�ضى محضر لا رلر لالستثنائي 
 (8(( أبريل   89 بتاريخ  باارباط 

الشركة ت رر ما نلي :
من  لبتذلء  لاشركة  اهذه  لافسخ 
تاريخ 89 أبريل ))8)، عتويين لاسيذ 
كما  ناسين ستاني لملصفي الشركة، 
توين م ر لاتصفية بامل ر لالجتماعي 

الشركة :
وو)  رقم  لملسير   حي   5 أمال 

يو وب لملنصور لارباط.
كتابة  اذى  لا ايوني  لالنذلع  تم 
باارباط  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
رقم  تحت   ،(8(( ماي  بتاريخ  ) 

.8( 986
287 P

 STE METALLURGIE DE
L'ANTI-ATLAS
شركة مساهمة

رلسمااها : 58.888.888 درهم
م رها لالجتماعي : شارع للحسن 
لاثاني، لملحانطة عمار  للخياطي 
طابق و، ش ة رقم 5 تارعدليت
لاسجل لاتجاري رقم : 7و87

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بموجب 
لانظام  عضع  تم   ،(8(( مارس   ( 

مميزلتها  مساهمة  اشركة  لالسا�ضي 

كما نلي :

 STE METALLURGIE  : لاتسمية 
.DE L’ANTI-ATLAS

لاشكل : شركة مساهمة.
لملوالجة علاتحويل من   : لاغرض 
في  علاتجار   لاومليات،  خالل جميع 
عمنتجاتها  جميع للخامات علملوادن، 

لاثايوية عسبائكها.
لملوادن،  ليولع  جميع  تثمين 

علملخلفات أع لانفانات.
علاذرلسات  لالعمال  جميع 
علاهنذسة  علاتوذننية،  لملوذيية 
لملذيية علابناء علاهنذسة عللخذمات، 
أطرلف  اصالح  مخصصة  موالج 
للخامات  ليولع  لجميع  ثااثة  لخرى 

عللخلفات علانفانات.
في  عموما  علاتجار   لاصناعة 
لاتوذنن،  أشكال  جميع  منتجات 
عكذاك منتجاتها لاثايوية عمشت اتها.

جميع  عن  علاتن يب  لابحت   -
عدرلستها  لملوذيية  لارعلسب 

علستغالاها.
بشكل  عتجارتها  لملوادن  صناعة 
لاثايوية  منتجاتها  عكذاك  عام 

عمشت اتها.
تصميم عحياز  عدرلسة علستغالل 
علاتنازل باي شكل من لالشكال عن 
عبرلءلت  لاتجارية  لاوالمات  جميع 
علالخترلعات  علاومليات  لالخترلع 
دلت لاصلة لملباشر  أع غير مباشر  

باالنشطة لدياه.
كل  في  لشكااها  بجميع  لملشاركة 
لاشركات لع لاصناعات لع لاتجارلت 
لملذكور   لالشياء  من  باي  لملتول ة 

أعاله.
أي  من  لاومليات  ععموما جميع 
طبيوة لملرتبطة باحذ من لالغرلض 

لملذكور  أعاله.
لملذ  : 99 سنة.

للحسن  شارع   : لاشركة  م ر 
للخياطي،  عمار   لملحانطة،  لاثاني، 

طابق و، ش ة رقم 5 تارعدليت.
تحذنذ  تم   : لاشركة  رلسمال 
رلسمال لاشركة في مبلغ 58.888.888 
درهم لمل سم للى 588.888 سهم من 
888 درهم اكل  فئة لاولحذ   ب يمة 

سهم تحرر ب يمة لاربع.
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لاشركة  لدلر   نتولى   : لالدلر  

و  عتسييرها مجلس لدلر  مكون من 

للى )8 متصرفا.

عين لانظام لالسا�ضي كمتصرفين 

لعلئل :

في  لملزدلد  لاتومي،  عماد  لاسيذ 

جنسية  من  و896،  أغسطس  و8 

مغربية، لا اطن ب )8 شارع اوفيزنني 

البطاقة  للحامل   ،PH بويطولز 

 B 88599 رقم  لاوطنية  لاتوريف 

كورايس.

شركة  تيرلمنين،  تيفنوت  شركة 

لملغربي،  ال ايون  خاضوة  مساهمة 
لاكائن  درهم،   (.685.888 رلسمااها 

سايتر،  توين  بااذلرلابيضاء،  م رها 
برج »أ« زلعية شارع لازرقطوني عشارع 

لمل يذ   لملواريف  للخضرلء،  لملسير  

و858  رقم  تحت  لاتجاري  بااسجل 

نمثلها لاسيذ نوسف  بااذلرلابيضاء 

للحجام.

شركة  ماننين  كواذ  ع ا  شركة 

لملغربي،  ال ايون  خاضوة  مساهمة 
لاكائن  درهم،   688.888 رلسمااها 

توين سايتير،  م رها بااذلرلابيضاء، 
برج  »ل« زلعية شارع لازرقطوني عشارع 

لمل يذ   لملواريف  للخضرلء،  لملسير  

بااسجل لاتجاري تحت رقم 69.595 

نمثلها لاسيذ محمذ  بااذلرلابيضاء، 

عسيم لاشرلنبي.
مساهمة  شركة  ريمينيكس 
رلسمااها   خاضوة ال ايون لملغربي،  

م رها  لاكائن  درهم،   8(.9((.788

برج   سايتير،  توين  بااذلرلابيضاء، 
عشارع  لازرقطوني  شارع  زلعية  »ل« 

لمل يذ   لملواريف  للخضرلء،  لملسير  

بااسجل لاتجاري تحت رقم 888.و  

يولل  لاسيذ   نمثلها  بااذلرلابيضاء، 

لازين.

عبصفته منتذبا الحسابات شركة 

لملمثلة  توريتون«  »فيذلرعك كرليت 

من طرف لاسيذ فيصل مكولر، شركة 
 8.888.888 رلسمااها  مساهمة، 

لاكائن م رها بااذلرلابيضاء،  درهم، 

7 شارع لدريس لاسالعي 8868).

االحتياطي   %  5  : لالرباح  توزيع 
لا ايوني، كل لحتياطي لجباري.

لانصيب  لاوامة  للجموية  تحذد 
شكل  علي  المساهمين  لملمنوح 

ربيحات.
بكتابة  لا ايوني  لالنذلع  تم 
لالبتذلئية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
 ،(8(( ماي  و)  بتاريخ  بتارعدليت 

تحت رقم 88).
رقم  تحت  لاشركة  تسجيل  تم 
اذى  لاتجاري  بااسجل  7و87، 
لملحكمة لالبتذلئية بتارعدليت بتاريخ 

و) ماي ))8).
النسخة علالشار 
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دنولن لالستاد لحسن من وش لملوثق لارباط

م ر : شارع عمر لبن للخطابن عمار  88، ش ة 
رقم 6 أكذلل لارباط

لاهايق : و7.7).7.77و.85

لافاكس :  7.7).7.77و.85

 STE AREEM
SARL

رلسمااها : 888.888 درهم
م رها لالجتماعي : لارباط حي 

لارياض شارع لانخيل، لنلو 88، 
عمار  أ، ش ة رقم 85 

لاسجل لاتجاري رقم : 8)7 85
تحويل لمل ر لالجتماعي 

لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 
بتاريخ 8) أبريل ))8)، تل اه لالستاد 
لحسن من وش، قرر كل من لاسيذ  
حبيبة للحربيلي علاسيذ  ريم خلوق 
لملسما   بااشركة  شريكين  بصفتهما 
لمل ر  تحويل  ش.د.م.م.،   ،AREEM
لارباط،  من  الشركة  لالجتماعي 
عزي ة  زعير  طريق  زلعي  لاسوي�ضي، 
للى    (8 رقم  محل  لارفاعي،  لحمذ 
لانخيل،  شارع  لارياض،  لارباط حي 

لنلو 88، عمار  أ، ش ة رقم 85.
باملحكمة  لا ايوني  لالنذلع  تم 
ماي  و)  بتاريخ  باارباط،   لاتجارية 

))8)، تحت رقم 878 )8.
م تطف عبيان

لالستاد لحسن من وش موثق باارباط
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 STE CAPITAL NATURAL
FRUTE

شركة دلت مسؤعاية محذعد 
رلسمااها : 888.888 درهم

م رها : دعلر لعالد نوسف لابحار  
أعالد عياد سوق لربواء لاغرب
لاسجل لاتجاري رقم : و767)

 9 بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
حصة   658 تحويل  تم   ،(8(( ماي 
شردعد  نونس  لاسيذ  نملكه  لاتي 
لاسيذ  افائذ   لاشركة  من حصص 
عبذ للحكيم لملهذلعيلتصبح مجموع 
 8888 علابااغة  لاشركة  حصص 

حصة م سمة على لاشكل لاتالي :
 858  ... شردعد  نونس  لاسيذ 

حصة.
 ... لملهذلعي  للحكيم  عبذ  لاسيذ 

858 حصة.
لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى  
))8) تم ت رر  9 ماي  لملنو ذ بتاريخ 

ما نلي :
ترخيص تحويل للحصص.

للى  لالجتماعي  لمل ر  تحويل 
نوسف  لعالد  دعلر  لاتالي  لاونولن 
قياد  لابحار  أعالد عياد سوق لربواء 

لاغرب.
تحيين لا ايون لالسا�ضي الشركة.

باملحكمة  لاتسجيل  بيان 
لالبتذلئية بسوق لربواء لاغرب تحت 

رقم و767) بتاريخ 5) ماي ))8).
290 P

STE LE COUTIER DU NEUF
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : DOMICILIE CHEZ

 GEFISCOMPTE SERVICES 12 BIS
RUE LIBAN N°3 OCEAN RABAT

بم ت�ضى  ع ذ عرفي مؤرخ بتاريخ 
قذ تأسست شركة   ،(8(( ماي  و8 

لاتي تحمل للخصائص لاتااية :
 LE COURTIER DU  : لاتسمية 

.NEUF
دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة 

مسؤعاية محذعد .

تطوير   : لالجتماعي  لاهذف 
لاو ارلت عت سيمها.

 888.888  : لاشركة  رلسمال 
درهم.

من فاتح ننانر للى   : لاسنة لملااية 
8و ديسمبر من كل سنة ماعذل لاسنة 

لالعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
زي ة  مكرر   8(  : لمل ر لالجتماعي 

ابنان رقم و لملحيط لارباط.
لاتسيير : أييطت مهمة لاتسيير للى 
لاسيذ  مويية بنكيرلن علاسيذ ر�ضى 

بنكيرلن افتر  غير محذعد .
بااسجل  لا ايوني  لالنذلع  تم 
لاسجل  رقم  باارباط،  لاتجاري 

لاتجاري 7  868.
291 P

STE SF FIXITEL
شركة دلت مسؤعاية محذعد 

دلت شريك عحيذ
بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  عضع  تم   ،(8(( ماي   86
لملسوؤاية  دلت  اشركة  لالسا�ضي 
دلت  عحيذ  بشريك  لملحذعد  

للخصائص لاتااية :
 STE SF  : لالجتماعي  لاتسمية 

.FIXITEL
بيع لاهولتف   : لاهذف لالجتماعي 
تاجر  متحرك)،  أع  (ثابت  عملح اتها 
أع  (تاجر  علاتصذنر  علالستيرلد 

عسيط).
شارع   (5 رقم   : لالجتماعي  لمل ر 

لنت عطا حي لاوحذ  لا رية سال.
لملذ  لالجتماعية : 99 سنة.

حذد   : لالجتماعي  لارلسمال  
 888.888 مبلغ  في  لاشركة  رلسمال 
حصة من   8888 درهم موزعة على 
درهم الحصة عزعت كما   888 فئة 

نلي :
 8888  ... هرلس  فيصل  لاسيذ 

حصة.
لاسنة لالجتماعية : تبذأ من فاتح 

ننانر للى 8و ديسمبر من كل سنة.
لاتسيير : تم تويين لاسيذ فيصل 
غير  ملذ   الشركة  كمسير  هرلس 

محذعد .
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بمكتب  لا ايوني  لالنذلع  تم 
بسال  لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 

تحت رقم 5999و.
292 P

مكتب لملحاسبة الطويجيغولز
ش.د.م.م.

شارع محمذ للخامس، زي ة مارسيليا لقامة 
المادرلك لاطابق لاثاني رقم   بطنجة

شركة أصيلة صوبارفي
ش.ذ.م.م.ش.و

 STE ASILAH SOPARFI
SARL AU

م رها لالجتماعي : )  طريق لملجمع 
أصيلة
توذنل

بموجب محضر لا رلر لالستثنائي 
ننانر   (5 بتاريخ  لاوحيذ  الشريك 

8)8)، تم ت رير ما نلي :
بوذ لن عانن لاشريك لاوحيذ أن 
اها أي نشاط عأنة  لاشركة ام توذ 
نفسخ  أن  قرر  عالخصوم،  أصول 
عتم  لالعلن  قبل  لملذكور   لاشركة 

تويينه مصفيا الشركة.
نحذد  أن  لاوحيذ  لاشريك  قرر 

م ر لاتصفية في يفس لاونولن :
)  طريق لملجمع، أصيلة.

بكتابة  لا ايوني  لالنذلع  تم 
بطنجة  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
بتاريخ و فبرلنر 8)8)، تحت رقم 6).

موجز عبيان
مكتب لملحاسبة الطويجيغولز 
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 STE HORIZON NORD
IMMOBILIER

SARL AU
م رها لالجتماعي : 5 شارع نوسف 
لبن تاشفين لاطابق لاثاني رقم و 

طنجة
لاسجل لاتجاري رقم : 57 7)8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم لعذلد لا ايون   ،(8(( أبريل   (8
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لالسا�ضي 
باملميزلت  عحيذ،  بشريك  لملحذعد  

لاتااية :

لاتسمية : أعريزعن يور لموبليي.
مسؤعاية  دلت  شركة   : لاشكل 

محذعد  بشريك عحيذ.
منوش   : لالجتماعي  لاغرض 

ع اري.
رلسمال  حذد   : لاشركة  رلسمال 
درهم   888.888 مبلغ  في  لاشركة 
فئة  من  حصة   8888 للى  م سمة 

888 درهم.
من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتاسيس لانهائي.
5 شارع نوسف    : لمل ر لالجتماعي 
و   رقم  لاثاني  لاطابق  تاشفين  لبن 

طنجة.
للحصص لان ذنة علاوينية :

 888.888  .. ربيع  أمين  لاسيذ 
درهم ..... 8888 حصة.

عين لاسيذ   : لسم مسير لاشركة 
أمرين ربيع مسير عحيذ الشركة ملذ  

غير محذد .
لاشركة  تلتزم  سوف   : لالمضاء 
لاتي تخصها  الو ود  باانسبة  قايويا 
لاسيذ  المسير  لاوحيذ  باالمضاء 

لمرين ربيع.
بكتابة  لا ايوني  لالنذلع  تم 
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
))8)، تحت  و) ماي  بطنجة بتاريخ 

رقم و58 .
294 P

 STE INTERVENTION
 RAPIDE SERVICE

SARL
 SIEGE : 15 AV AL ABTAL N°4

AGDAL RABAT
 : في  لاورفي  لاو ذ  تاريخ تسجيل 
))8) باارباط، علاتي تحمل  و) ماي 

للخصائص لاتااية :
لاهذف لالجتماعي : حرلسة لملباني 

لاوامة أع للخاصة.
درهم   888.888  : لارأسمال 
فئة  من  حصة   8888 للى  م سمة 
درهم الحصة لاولحذ  موزعة   888

بين لاشركاء على لاشكل لاتالي :

لاسيذ غادى طه .. 588 حصة.
 588  ... سلوى  هادي  لاسيذ  

حصة.
لاتأسيس  من  سنة   99  : لملذ  
لاسجل  عضع  تاريخ  من  أي  لانهائي 

لاتجاري.
من فاتح ننانر للى   : لاسنة لملااية 
8و ديسمبر من كل سنة ماعذل لاسنة 

لالعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
شارع   85  : لالجتماعي  لمل ر 

لالبطال رقم   لكذلل لارباط.
لملسير : هادي سلوى.

 : لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  رقم 
باملحكمة لاتجارية باارباط تحت رقم 

وو9 )8 بتاريخ  ) ماي ))8).
295 P

 STE S&Y
SARL

تاسيس شركة
.STE S&Y SARL : لاتسمية

لمذلدلت   : لالجتماعي  لاهذف   
لابناء  أشغال  لملكتبية،  لالولزم 
أشغال  مذيية،  هنذسية  عغيرها، 
حفر لالبار علان ل  لالرض علاتطهير، 

علالوجستيك.
رلسمال لاشركة : 888.888 درهم 
فئة  من  حصة   8888 للى  م سمة 

888 درهم الحصة لاولحذ .
بطاقة  رقم  علعرلب  نوسف 
توريفه 6وAD8888،  حصته 988.

رقم  لستيتو  سميحة   : لملسير  
بطاقة توريفها AD887( 8، حصتها 

.888
رقم لاتسجيل باملحكمة لالبتذلئية 
تحت   ،(8(( ماي   86 بتمار  بتاريخ 

رقم 88)6و8.
296 P

STE OSLINE
SARL AU

تاسيس شركة
 STE OSLINE SARL  : لاتسمية 

.AU
لاهذف لالجتماعي : ي ل لابضائع، 
بيع  علملستخذمين،  لالشخاص  ي ل 

ليتاج عتخزين عي ل للحبوب  عشرلء، 
علا طاني علستغالل لملطاحن.

رلسمال لاشركة : 888.888 درهم 
فئة  من  حصة   8888 للى  م سمة 

888 درهم الحصة لاولحذ .
توريفه  بطاقة  رقم  هنا   حميذ 

X(6(888،  8888 حصة.
لملسير : حميذ هنا.

رقم لاتسجيل باملحكمة لالبتذلئية 
تحت   ،(8(( ماي   87 بتمار  بتاريخ 

رقم 87)868.
297 P

 STE  ELECTRA ZAER
SARL AU

بيع عتفويت حصص شركة
.STE ELECTRA ZAER : لاتسمية

عشرلء  بيع    : لالجتماعي  لاهذف 
مختلفة  أشغال  لملنزاية،  لالجهز  

علابناء علاتجار .
رلسمال لاشركة : 888.888 درهم 
فئة  من  حصة   8888 للى  م سمة 

888 درهم الحصة لاولحذ .
من  حصة   588 عبيع  تفويت  تم 
لانبي ملغالي رقم بطاقة  عبذ  طرف  
عبذ  السيذ   ،AD 8(59 توريفه 
توريفه  بطاقته  رقم  ملغالي  هللا 
 8888 نسبته  اتصبح   AD8998وو

حصة.
باملحكمة  هذل  تسجيل  عتم 
أبريل   (8 بتاريخ  بتمار   لالبتذلئية 

))8)، تحت رقم 8785و8..
298 P

STE SO BAZ
SARL

بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
تم تاسيس شركة   ،(8(( ننانر   (6  

عصفاتها كااتالي :
ي ل  مختلفة  خذمات   : لاهذف 
لالشخاص، لان ل على حساب لاغير، 
ي ل لابضائع  علان ل علالوجستيك، 
تجهيز  علابناء،  لالنشاءلت  خذمات 
لاهنذسة  لالبار،  عحفر  لاطرقات 
علاتنظيف  علاتنظيف  لملذيية 

لاصناعي.
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888.888 درهم مكون   : رلسمااها 
 888 حصة  اكل  حصة   8888 من 

درهم موزعة كااتااية :
 588  ... محفوظ  رحمة  لاسيذ  

حصة.
 588  .... خربوش  زهور  لاسيذ  

حصة.
لبرلهيم  زي ة   56 رقم   : لمل ر 
 ( رقم  لاش ة   56 لاومار   لارعدلني 

اوسيو لارباط.
مذتها : 99 سنة.

لملسيرنن : لاسيذ  رحمة محفوظ 
علاسيذ  زهور خربوش.

باملحكمة  لا ايوني  لالنذلع  تم 
أبريل   (8 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8)، تحت رقم 8)8956.
299 P

 STE ROHAYOS
SARL

تاسيس شركة
.STE RIHAYOS SARL : لاتسمية
ي ل للحبوب   : لاهذف لالجتماعي 
لافالحية،  لملولد  عشرلء  بيع  علاتبن، 

لان ل علالوجستيك.
رلسمال لاشركة : 888.888 درهم 
فئة  من  حصة   8888 للى  م سمة 

888 درهم الحصة لاولحذ .
بطاقة  رقم  لاسميلي   مصطفى 

توريفه 8786وAD،  حصته 588.
 حنان لملتوكل رقم بطاقة توريفها 

AD88 888، حصتها 588.
رقم لاتسجيل باملحكمة لالبتذلئية 
تحت   ،(8(( ماي   8( بتمار  بتاريخ 

رقم 65)6و8.
300 P

 STE GROUPE ITALFORCE
INTERNATIONAL

SARL AU
لاسجل لاتجاري رقم : 5668

تأسيس شركة
لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 
 ،(889 مارس   7 لاتاسيس لملؤرخ في 
قذ تم تاسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  دلت لاشريك لاوحيذ تحمل 

للخصائص لاتااية :

 GROUPEMENT  : لاتسمية 
 ITALFORCE INTERNATIONAL

.SARL AU
للحرلسة   : لالجتماعي  لاهذف 

للخاصة.
للحسن  شارع   : لالجتماعي  لمل ر 

لاثاني كوملة 8 لاطابق لاثاني.
رلسمال : 888.888 درهم م سمة 

كااتالي :
8888 حصة   .. لاسيذ عمر لحلو 

من فئة 888 درهم الحصة.
لاتسيير : لحلو عمر.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  
لاتاسيس لانهائي.

من فاتح ننانر للى   : لاسنة لملااية 
8و ديسمبر من كل سنة ماعذل لاسنة 

لالعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
باملحكمة  لا ايوني  لالنذلع  تم 
بتاريخ سليمان  ببن   لالبتذلئية 

 7 مارس 889)، تحت رقم 868).
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 STE GROUPE ITALFORCE
 NET

SARL AU
لاسجل لاتجاري رقم : و577

تاسيس شركة
لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 
 ،(889 ماي  8و  لاتاسيس لملؤرخ في 
قذ تم تاسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  دلت لاشريك لاوحيذ تحمل 

للخصائص لاتااية :
 GROUPE  : لاتسمية 

.ITALFORCE NET SARL AU
عشرلء  بيع   : لالجتماعي  لاهذف 

مولد لاتنظيف.
تجزئة  و  رقم   : لالجتماعي  لمل ر 

كوملة بوزيي ة.
رلسمال : 888.888 درهم م سمة 

كااتالي :
8888 حصة   .. لاسيذ عمر لحلو 

من فئة 888 درهم الحصة.
لاتسيير : لحلو عمر.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  
لاتاسيس لانهائي.

من فاتح ننانر للى   : لاسنة لملااية 
8و ديسمبر من كل سنة ماعذل لاسنة 

لالعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
باملحكمة  لا ايوني  لالنذلع  تم 
لالبتذلئية ببن سليمان بتاريخ 8و ماي 

889)، تحت رقم 8 5 .
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STE TEMASOL
.S.A

شركة مساهمة
لاسجل لاتجاري رقم : 55858 

لارباط
تغيير رئيس مجلس لالدلر  علملذنر 

لاوام عمجلس لالدلر 
مجلس  لجتماع  محضر  بموجب 
اشركة  لاوادي  لاوام  عللجمع  لدلر  
TEMASOL بتاريخ 8و مارس ))8)، 
شركة مساهمة برلسمال 588.888.و 
باارباط  لالجتماعي  عم رها  درهم، 
جبل لعكيمذن لقامة اينا،   ،58 رقم 
في  عمسجلة  لكذلل  لالعل،  لاطابق 
تحت رقم  لاسجل لاتجاري الرباط، 

55858 ت رر :
لاسيذ  لست ااة  من  لاتح ق 
من مهامه   ROBERT CRESCITELLI

كرئيس مجلس لالدلر  عمذنر عام.
عالنة لعضاء مجلس لالدلر   لنهاء 
 JACK BENNETT,  ROBERTO
 ،CRESCITELLI , YASSIR ALMIR
 JESSICA BENNETT, KEITH عتويين
 ،MUNCY,  TIMO MOELLER

كأعضاء جذد ملجلس لالدلر .
مجلس  قرلرلت  محضر  على  بناء 
لالدلر  بتاريخ 8و مارس ))8)، ت رر :
 YASSIR ALMIR لاسيذ  تويين 

مذنرل عاما جذنذل.
JESSICA BENNET  تويين لاسيذ

كرئيسة جذنذ .
بكتابة  لا ايوني  لالنذلع  تم 
باارباط  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
رقم  تحت   ،(8(( ماي   89 بتاريخ 

.8( 888
لارئيس
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 STE DEANS CONSULTING
 BUILD

SARL
شركة دلت مسؤعاية محذعد 

تاسيس شركة
بتاريخ لاشركاء  قرلر   بموجب 
تاسيس  ت رر   ،(8(( مارس   (5  
شركة دلت مسؤعاية محذعد ، عتبوا 
اذاك فانها تتكون من لاسيذ نونس 
جملي علاسيذ لنوب موي�ضى علاسيذ 

مرعلن لالبرلهيمي.
 STE DEANS  : لاشركة  تسمية 

.CONSULTING BUILD SARL
لالنواش   : لاشركة  نشاط 
علعمال  لابناء  أعمال  لاو اري، 

مختلفة علستيرلد عتصذنر.
زي ة   8 رقم  8و   : لاشركة  م ر 

موالي لحمذ اوكيلي حسان لارباط.
من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملذ  

لحذلثها لافولي.
888.888 درهم م سم   : رلسمال 
درهم   888 حصة ب يمة   8888 على 

الولحذ .
نونس  لاسيذ   : لاتوقيع  لاتسيير 

جملي.
تم لالنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 
ماي   89 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8)، تحت رقم 58و868.
عهذل بمثابة م تطف عبيان
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 CENTRE D'AFFAIRE 
 LA CAPITALE

SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد 

بشريك عحيذ
م رها لالجتماعي : 5 زي ة دمشق 

لاطابق لالعل لاش ة رقم 6 حسان 
لارباط

رلسمااها : 888.888 درهم
لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 
و فبرلنر  لاغير لاوادي لملنو ذ بتاريخ 
تمت لعاد  صياغة لا ايون   ،(8((
لملسؤعاية  دلت  الشركة  لالسا�ضي 
حيث  لاوحيذ  علاشريك  لملحذعد  

ت رر ما نلي :



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8))الجريدة الرسمية   10042

 888 ب يمة  حصة   58 تفويت 
توفيق  لاسيذ  للى  الحصة  درهم 
لاوحيذ  علملسير  لملااك  بنصالح 

الشركة بمجموع 8888 حصة.
باضافة  لاشركة  اغرض  لمتذلد 
مركز أعمال عمركز   : أنشطة أخرى 

لاتوطين لا ايوني الشركات.
تغيير لاشكل لا ايوني الشركة من 

.SARL AU للى  SARL
اذى  لا ايوني  لالنذلع  تم  قذ 
 (7 لملحكمة لاتجارية باارباط بتاريخ 

أبريل ))8)، تحت رقم 897و.
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STE TLH INGENIERIE
شركة محذعد  لملسؤعاية 

دلت لاشريك لاوحيذ
رأسمااها : 888.888 درهم

م رها لالجتماعي : 85 شارع لالبطال 
ش ة رقم  ، أكذلل لارباط

تاسيس شركة
STE TLH INGENIERIE

SARL
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم  قذ  باارباط،   (8(( ماي   88
لملسؤعاية  محذعد   شركة  تاسيس 
تحمل  علاتي  عحيذ،  شريك  دلت 

للخصائص لاتااية :
 STE TLH  : لاتسمية 

.INGENIERIE
مكتب   : لالجتماعي  لاهذف 
لاذرلسات علالستطالعات علابحوث.

شارع   85  : لالجتماعي  لمل ر 
لالبطال ش ة رقم  ، أكذلل لارباط.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  
لاتاسيس.

 888.888  : لاشركة  رلسمال 
درهم.

تودى  لاسيذ  هناء   : لملساهمون 
لاولحة،  باقامة  لا اطنة  لاوشيري، 
 8 8 حي لانهضة  عمار   8 ش ة رقم 

لارباط.
تودى  هناء  لاسيذ    : لاتسيير  
لاولحة،  باقامة  لا اطنة  لاوشيري، 
 8 8 حي لانهضة  عمار   8 ش ة رقم 

لارباط.

باملحكمة  لا ايوني  لالنذلع  تم 
اذى  لاضبط  اذى  لاضبط  بكتابة 
بتاريخ باارباط  لاتجارية   لملحكمة 
 9)  ماي  ))8)، تحت رقم  868589.

عن لاشركة
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شركة ار اوسبيتاليتي 
ش.م.م.

رلسمااها : 88.888 درهم
م رها لالجتماعي : 87 شارع للجاموة 

لاوربية لاناظور
تويين مسير جذنذ

تبوا الو ذ لاورفي لملؤرخ بااناظور 
ت رير  تم   ،(8(( ماي   8(  بتاريخ 

ما نلي :
تغيير لاهوية.

لاتسييرن عين لاسيذ محمذ لمين 
غير  ملذ   الشركة  مسير  لملرلبطين 
محذد . بذال من لاسيذ محمذ رحال 

محمذ أمين.
تتحمل  لاشركة  لن   : لاتوقيع 
مسؤعايتها تجاه توقيع لاسيذ محمذ 

لمين لملرلبطين.
بكتابة  لا ايوني  لالنذلع  تم 
لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 
بااناظور بتاريخ 8) ماي ))8)، تحت 

رقم 788.
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لئتمايية لاكولدي لنوب عسلمى نوفيكاس
مكتب لملحاسبة علالستشار  لا ايويية

رقم 8و لقامة جنان عالل شارع طارق بن زياد 
تمار 

 STE OULGHA FASSI
 TRANSPORT ET TRAVAUX

DIVERS
ش.م.م.ش.ع.

رلسمااها : 888.888 درهم
لاسجل لاتجاري رقم : 7885 سال

بم ت�ضى للجمع لاوام غير لاوادي 
قرر   ،(8(( مارس  فاتح  بتاريخ 
عهبي  مرلد  لاسيذ  لاوحيذ  لاشريك 

لاتوذنالت لاتااية :
لاسيذ  فوت   : للحصص  تفويت 
مرلد عهبي للى لاسيذ لحمذ ببي 8888 
درهم الولحذ ،  888 حصة من فئة 

لالجتماعي  لارلسمال  نصبح  حيث   

 8888 للى  م سمة  درهم   888.888

درهم الولحذ ،   888 حصة من فئة 

في حوز  لاسيذ لحمذ ببي.

لاتسيير : لاسيذ أحمذ ببي  يوتبر 

محذعد ،  غير  ملذ   لاشركة  مسير 

علست ااة لاسيذ مرلد عهبي.

اشركة   : لاتجاري  لالسم  تغيير 

لعاغا فا�ضي الن ل علشغال مختلفة 

 OULGHA FASSI TRANSPORT ET
TRAVAUX DIVERS باالسم لاتجاري 

.SOBATER SARL AU سوبطير

توذنل لا ايون لالسا�ضي الشركة .

بكتابة  لا ايوني  لالنذلع  تم 

بسال  لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 

رقم  تحت   ،(8(( ماي   8( بتاريخ 

8855و.
سوفيكاس
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نقل رانية دعاء

شركة ذات مسؤولية محدودة
رلسمااها : 888.888 درهم

م رها لالجتماعي : مكناس رقم  8 
درب علي بلغازي لازيتون

لاسجل لاتجاري رقم : 6888 

الجمع  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

بتاريخ الشركاء  لاوادي  لاغير   لاوام 

الشركة لملذكور    ،(8(( نوييو   (8  

أعاله ت رر ما نلي :

السيذ سويذ  سهم   588 تفويت 

باني  لاهام  لاسيذ   اصالح  لاسباعي 

بلوربي  سمير  السيذ  سهم  ع588 
ايكون  باني.  لاهام  لاسيذ   اصالح 

مست يل،  لاسباعي  سويذ  لاسيذ 

ممثلة  باني  لاهام  لاسيذ   عتكون 

لاشركة، عاتكون صفة لاشركة »ي ل 

لملسؤعاية  دلت  شركة  دعاء«  رليية 

لملحذعد  بشريك عحيذ.

لالسا�ضي  لانظام  بنود  تغيير 

الشركة لاتي اها عالقة بهذه لاتغيرلت 

و8  اظهير   96-5 ا ايون رقم  (طب ا 

فبرلنر 8997).

باملحكمة  لا ايوني  لالنذلع  تم 
سبتمبر   6 بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

8)8)، تحت رقم 989و.
الخالصة علانشر
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ARTBD ENGINEERING
SARL AU

لاوادي  غير  لاوام  للجمع  قرر 
 (8(( مارس   (5 بتاريخ  لملنو ذ 
 ARTBD ENGINEERING اشركة 
لملسؤعاية  دلت  شركة   SARL AU

لملحذعد  رأسمااها 888.888 درهم.
م رها لالجتماعي : 8و زي ة موالي 
حسان   8 لحمذ لاوكيلي لاش ة رقم 

لارباط، ما نلي :
بوذ لملولف ة على ت رير لملصفي، 

ت رر إنهاء عملية لاتصفية.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (6 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 
عتحت  و588)8  رقم  تحت   (8((

لارقم لاترتيبي و 8و.
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STE AH.NI BATIMENT
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
))8) بتمار  تأسيس شركة  )8 ماي 
بالخصائص  لملسؤعاية  محذعد  

لاتااية :
: أش.إن إي  لاتسمية لالجتماعية 

باتيمول.
لانصر  إقامة   : لالجتماعي  لمل ر 
لملست بل زي ة طارق لبن زياد عمار  

رقم ب تمار .
لاهذف : أشغال لابناء عإصالح.

من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملذ  
إحذلثها لافولي.

من  تبتذئ   : لالجتماعية  لاسنة 
8و من ديسمبر  فاتح ننانر عتنتهي في 

من كل سنة.
في  حذد   : لالجتماعي  لارأسمال 
 8888 درهما م سم على   888.888

حصة ب يمة 888 درهم.
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من  مسير   لاشركة   : لاتسيير 

طرف لاسيذ لحمذ لنت لارلمي لملذ  

لافتحوني  يزلر  علاسيذ  غير محذعد  

ملذ  غير محذد .
لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  رقم 

و6و6و8.

باملحكمة  لاطلب  إنذلع  تم 

ماي  بتاريخ  )  بتمار   لالبتذلئية 

))8) تحت لارقم 8866.
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SOCIETE MEHDIA PARA
SARL

مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

 ،(8(( مارس   85 بتاريخ  عمسجل 

شركة محذعد  لملسؤعاية  تم إنشاء 

علاتي تحمل للخصائص لاتااية :

 SOCIETE MEHDIA  : لاتسمية 

PARA SARL

عشرلء  بيع   : لالجتماعي  لاهذف 

لاطبية  عشبه  لاتجميلية  لملولد 

علاتكميلية باات سيط.

دلريا  أايانس   : لالجتماعي  لمل ر 

طريق  7و  متجر   7 عمار    8 سكتور 

لملهذنة لا نيطر .

مذ  لاشركة : 99 سنة لبتذلء من 

تاريخ لاتأسيس.

لاسيذ   تويين  تم   : لاتسيير 

بويولدر خواة مسير  الشركة.
لاتجاري  بااسجل  لات يذ  رقم 

باملحكمة لالبتذلئية باا نيطر  تحت 
رقم : 98و65.

م تطف عبيان
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MKR MARCO شركة
SARL AU

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم  بسال   (8(( أبريل  بتاريخ  8 

لملسؤعاية  دلت  شركة  تأسيس 

تحمل  عحيذ  بشريك  لملحذعد  

للخصائص لاتااية :

.MKR MARCO : لاتسمية

عممون  م هى  مطوم   : لاهذف 

حفالت.

لاونولن لاتجاري : و8،  8 لاطابق 

لألر�ضي عمار  مرينا 5 بلوك 8 سال.

لارأسمال : حذد رأسمال لاشركة 

 8888 درهم م سم إلى   888.888 في 

درهم الحصة في   888 حصة ب يمة 

حوز  لاسيذ  مريم خام هللا.

تم تويين لاسيذ  مريم   : لاتسيير 

غير  ملذ   الشركة  كمسير   خام هللا 

محذد .

99 سنة  : مذ  عمر لاشركة  لملذ  

من تاريخ لاتأسيس لانهائي.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  تم 

باملحكمة لالبتذلئية بسال تحت رقم 

8و88و بتاريخ 9 ماي ))8).
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MAGIC IT SERVICES
SARL AU

لاسجل لاتجاري 675وو

تغيير شركة
لاتغيير  تم  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

باملميزلت لاتااية :

لاونولن  إلى  لمل ر لالجتماعي  ي ل 

لاتالي حي موللي رشيذ رقم 78 لاويون.

باملحكمة  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 

ماي   86 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 1356/2022.
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N.J.A COMMUNICATION
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رأسمال لاشركة : 888.888 درهم

م ر لالجتماعي : لملكتب للحب�ضي
رقم 85 بومار  زي ة بيرعت لارباط
رقم لاسجل لاتجاري : 7 8685

بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

86 ماي ))8) تم تأسيس شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد  دلت للخصائص 

لاتااية :

لاتسمية :

.N.J.A COMMUNICATION 

لإليتاج لاسمعي   : نشاط لاشركة 

لابصري - لالتصاالت - لألحذلث.

لملكتب للحب�ضي   : م ر لالجتماعي 

رقم 85 بومار  زي ة بيرعت لارباط.

ا ذ تم تحذنذ   : رأسمال لاشركة 

درهم   888.888 رأسمال لاشركة في 

حصة لجتماعية   8888 م سمة إلى 

موزعة  درهم   888 لاولحذ   قيمة 

كااتالي :

78) حصىة  لاسيذ محمذ يجيب 

لجتماعية.

 8(8 لاوزيز  عبذ  اوويني  لاسيذ 

حصىة لجتماعية.

8وو  بوعز   للجولدي  لاسيذ 

حصة.

 78 يجيب  لاذنن  شرف  لاسيذ 

حصة لجتماعية.

حصة   78 اوويني فاطمة  لاسيذ 

لجتماعية.

حصة   78 هبة  اوويني  لاسيذ 

لجتماعية.

حصة   78 جهينة  اوويني  لاسيذ 

لجتماعية.

لملجموع : 8888 حصة لجتماعية.

تويين  تم  ا ذ   : لاشركة  تسيير 

لاسيذ محمذ يجيب للحاملة ابطاقة 

 A85887و رقم  لاوطنية  لاتوريف 

كمسير الشركة ملذ  غير محذعد .

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

باستثناء  سنة  كل  من  ديسمبر  8و 

تاريخ  من  تبتذئ  لاتي  لألعلى  لاسنة 

لات ييذ في لاسجل لاتجاري.

في لاشركة  مذ   تحذنذ  تم   ا ذ 

 99 سنة.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (6 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

 8(5888 لإلنذلع  رقم  تحت   (8((

عرقم لاسجل لاتجاري هو : 7 8685.
النشر علإلعالن
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 JET CONTRACTORS ZONES

INDUSTRIELLES
JCZI SARL

RC : 150805

لاوام لالستثنائي  للجمع  بموجب 

لملنو ذ بتاريخ فاتح فبرلنر ))8) قرر 

ما نلي :

 JET شركة  تسمية  تغيير 

 CONTRACTORS ZONES

إلى   INDUSTRIELLES - JCZI SARL

.Brass Solutions

تمذنذ غرض لاشركة.

لاتوذنل  مع  لا وليين  إصالح 

لملرتبط باا وليين ) ع .

تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 

 (8(( لاتجارية باارباط نوم  ) ماي 

تحت رقم 8)9 )8.

316 P

GLOBAL NORD TRAVAUX
RC 160407

تأسيس شركة 
بتاريخ  لاورفي  لاو ذ  بم ت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   (8(( ماي   (8

لملميزلت  دلت  لملسؤعاية  محذعد  

لاتااية :

 GLOBAL NORD  : لاتسمية 

TRAVAUX

لاوضع لا ايوني : شركة محذعد  

لملسؤعاية.

لملباني  تشييذ   : لاشركة  غرض 

لاسكنية عغير لاسكنية.

ش ة   8و  عمار    : لمل ر لالجتماعي 

حسان  اوكيلي  لحمذ  موالي  بشارع 

لارباط.

رأسمال  تحذنذ  تم   : لارأسمال 

لاشركة في 888.888 درهم.

من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي.

لإلدلر  : تم تويين لاسيذ منصف 

بن عبذ للجليل كمسير الشركة ملذ  

غير محذد .



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8))الجريدة الرسمية   10044

لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 

لاتجارية  لملحكمة  اذى  لا ايوني 

باارباط نوم 8) ماي ))8) تحت رقم 

.8( 8 5

لاشركة  تسجيل  تم   : لاتسجيل 

بااسجل لاتجاري باملحكمة لاتجارية 

باارباط تحت رقم 87 868.

317 P

BH LIVING
SARL AU

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  بشريك عحيذ

أعال : بم ت�ضى ع ذ عرفي حرر في 

لاذلر لابيضاء بتاريخ 6) أبريل ))8) 

اشركة  لألسا�ضي  لانظام  عضع  تم 

بشريك  لملحذعد   لملسؤعاية  دلت 

عحيذ دلت لملميزلت لملبينة فيما نلي :

BH LIVING : لاتسمية

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد  بشريك عحيذ.

بيع   : هي  لاشركة  من  لاغانة 

لاتزنين  عقطع  لألثاث  أجزلء  لألثاث، 

علإلضاء  بالجملة علاتجزئة.

غايذي،  شارع   ، 5 رقم   : لمل ر 

إقامة لاياسمين، حي لملواريف، لاذلر 

لابيضاء.

سنة   99 حذدت مذتها في   : لملذ  

لعتبارل من تاريخ تأسيسها لانهائي.

 888.888  : للجماعي  لملال  رأس 

درهم لملوزع كما نلي :

لاسيذ  سلوى لاشرلنبي 888.888 

درهم - 8888 حصة.

تسير لاشركة من طرف   : لإلدلر  

غير  ملذ   لاشرلنبي  سلوى  لاسيذ  

محذد .

لاسنة للجماعية ما بين فاتح ننانر 

إلى متم ديسمبر.

لا ايوني  لإلنذلع  تم  ا ذ   : ثاييا 

لابيضاء  بااذلر  لاتجارية  باملحكمة 

تحت رقم 7و875.

318 P

AS HOME STYLE
SARL AU

رأسمااها : 888.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : 85 شارع لألبطال

رقم   أكذلل، لارباط
بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،(8(( ماي   86
ستانل«  هوم  س  »أ  لسم  تحمل 
لملميزلت  على  تتوفر  ش.د.م.م.ش.ع 

لاتااية :
لمل ر لالجتماعي : 85 شارع لألبطال 

رقم   أكذلل، لارباط.
لاهذف لالجتماعي :

م اعل أشغال مختلفة.
تاجر أثاث.

علملشاريع  لملخططات  رسم 
لملومارية.

مذ  لالستمرلر : 99 سنة.
درهم   888.888  : لملال  رأس 
م سم إلى 8888 حصة من فئة 888 

درهم موزع كما نلي :
 8888 لاسوذي  لمينة  لاسيذ  

حصة.
لاتسيير : تم تويين لاسيذ  أمينة 
غير  ملذ   الشركة  لاسوذي كمسير  

محذعد .
من  تبتذئ   : لالجتماعية  لاسنة 

فاتح ننانر عتنتهي في 8و ديسمبر.
اتكوين   %5 بوذ لقتطاع   : لألرباح 
نوزع  لا ايوني،  لالحتياط  صنذعق 
لاباقي على لاشركاء حسب حصصهم.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاسجل  تحت  باارباط  لاتجارية 

لاتجاري رقم و)8685.
319 P

ISYA SERVICES
SARL

رأسمااها : 888.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : عمار  8و لاش ة 
رقم 8 زي ة لحمذ اوكيلي حسان 

لارباط
بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،(8(( ماي   8(
سرفيس«  »ليسيا  لسم  تحمل 
ش.د.م.م. تتوفر على لملميزلت لاتااية :

لمل ر لالجتماعي : عمار  8و لاش ة 
حسان  اوكيلي  لحمذ  زي ة   8 رقم 

لارباط.
لاهذف لالجتماعي :

في  مصمم  محلل  مبرمج 
لملولوميات.تاجر أجهز  لاكومبيوتر.

لستيرلد عتصذنر.
مذ  لالستمرلر : 99 سنة.

درهم   888.888  : لملال  رأس 
م سم إلى 8888 حصة من فئة 888 

درهم موزع كما نلي :
 788 لاطوهري  أشرف  لاسيذ 

حصة.
لاسيذ  مريم لدرعلت 88و حصة.
لاتسيير : تم تويين لاسيذ أشرف 
غير  ملذ   الشركة  كمسير  لاطوهري 

محذعد .
من  تبتذئ   : لالجتماعية  لاسنة 

فاتح ننانر عتنتهي في 8و ديسمبر.
اتكوين   %5 بوذ لقتطاع   : لألرباح 
نوزع  لا ايوني،  لالحتياط  صنذعق 
لاباقي على لاشركاء حسب حصصهم.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاسجل  تحت  باارباط  لاتجارية 

لاتجاري رقم 868559.
320 P

COSY TRAVELLER
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
قذ   (8(( أبريل   (8 بتاريخ  لارباط 
مسؤعاية  دلت  شركة  تأسيس  تم 

محذعد  بشريك علحذ.
 COSY TRAVELLER  : لاتسمية 

SARL AU
لاهذف لالجتماعي : 

لان ل لاسياحي.
لان ل لاشخ�ضي.

رأسمال لاشركة : 888.888 درهم 
فئة  من  حصة   8888 إلى  م سمة 

888 درهم الحصة لاولحذ .
لاشكل  على  لاشركاء  بين  موزعة 

لاتالي : خااذ علولن 8888 حصة.
من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  
لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ عضع 

لاسجل لاتجاري.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 
8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
ش ة    8 رقم   : لالجتماعي  لمل ر 
أكذلل  عمير  عاذ  فال  شارع   8 رقم 

لارباط.
لملسير  : خااذ علولن.

 : لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  رقم 
5و8688.

تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 
لاتجارية باارباط بتاريخ 9 ماي ))8) 

تحت رقم وو  )8.
321 P

MOBIPHONE RABAT
SARL AU

غير  لاوام  للجمع  ع ذ  بوذ 
لاوادي الشركة بتاريخ 8) ماي ))8) 
لملوجود  بامل ر لاتالي : رقم 887 مكرر 

زي ة فرحات حشاد قبيبات لارباط.
تغيير لمل ر :

887 مكرر  تم تغيير لمل ر من رقم 
لارباط  زي ة فرحات حشاد قبيبات 

إلى حي لملسير  8 رقم )88 تمار .
لاتجارية  باملحكمة  لإلنذلع  تم 
تحت   (8(( ماي  و)  باارباط بتاريخ 

رقم 865 )8.
322 P

 LYNX CONSTRUCTION ET
MAINTENANCE

SARL AU
RC : 160489

تأسيس شركة محذعد  لملسؤعاية 
عشريك عحيذ

لألسا�ضي  لا ايون  بم ت�ضى 
 (8(( أبريل   (9 بتاريخ  لملؤرخ 
لسم  تحمل  شركة  تأسيس  ت رر 
 LYNX CONSTRUCTION ET
مسؤعاية  دلت   MAINTENANCE
خاصيتها  عحيذ  عشريك  محذعد  

كااتالي :
 LYNX  : لاتسمية 
 CONSTRUCTION ET
مسؤعاية  دلت   MAINTENANCE

محذعد  عشريك عحيذ.
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لاشركة تمارس نشاطها   : لاهذف 
باملغرب عخارجه :

لملوذيية  لإلنشاءلت  أعمال 
عصيايتها.

لستيرلد عتصذنر.
يظام إيذلر عكاميرل مرلقبة عحمانة 

من للحريق.
أعمال مختلفة.

لمل ر لالجتماعي : م ر لاشركة حذد 
في لاونولن لاتالي : 85، شارع لألبطال، 

ش ة رقم  ، أكذلل، لارباط.
لملذ  لا ايويية : تأسست لاشركة 
تاريخ  من  لبتذلء  سنة   99 ملذ  

لاتأسيس لانهائي اها.
رأسمال   : لالجتماعي  لارأسمال 
لاشركة حذد في مبلغ 888.888 درهم 
 888 من  حصة   8888 إلى  قسمت 
عيمثل  كليا  دفع  حصة  اكل  درهم 
مساهمة أيجزت ي ذل افائذ  لاشركة 
بما  »نحيى ركيك«  من طرف لاسيذ 

م ذلره 888.888 درهم.
بااكامل  للحصص  هذه  تذفع 

عتخصص كلها الشركة.
لاسيذ  لاشركة  يسير   : لاتسيير 
 86 زي ة  ب  لا اطن  ركيك  نحيى 
ع بة حي  للحوزي  تجزئة   لابهاايل 
للجنسية،  مغربي  لسفي،  يافع  بن 
 8985 ننانر   89 بتاريخ  مزدلد 
بأسفي، حامل البطاقة لاوطنية رقم 

.H  8888
في  لا ايوني  لإلنذلع  إجرلء  تم 
بتاريخ باارباط  لاتجارية   لملحكمة 
لاتحليلي  بااسجل   ،(8(( ماي   (5
عبااسجل   ،8( 958 رقم  تحت 

لازمني تحت رقم 788و.
323 P

ZEROUALA CONCEPT
SARL AU

 AVENUE AL QODS HAY
 AOUAMA COMPLEXE
ANOUAR 2 BLOC B RDC

TANGER
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  بشريك عحيذ
سجل  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم   (8(( أبريل   (8 بتاريخ  بطنجة 
اشركة  لألسا�ضي  لا ايون  عضع 
 ZEROUALA CONCEPT SARL AU

دلت لملميزلت لاتااية :

لاشريك :

لاسيذ عبذ لملنوم زرعلاة مغربي 

ماي   8( بتاريخ  مزدلد  للجنسية 

بسيذي لايمني طنجة أصيلة   8998

لايمني  سيذي  ب رية  علاساكن 

أصيلة  دلئر   لايمني  سيذي  قياد  

لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  عللحامل 

 88 و)8وKA5 صالحة إلى غانة  رقم 

ديسمبر 5)8).

 ZEROUALA  : لاتسمية 

 CONCEPT SARL AU

لاغرض :

 BOULANGERIE, CREMERIE,

 FABRICATION DE GATEAUX,

 CONFESERIES PREPARATION

 DES GLACES ET SORBETS,

 PATISSRIE, PAINS SPECIAUX,

.TRAITEUR

لارأسمال : حذد رأسمال لاشركة 

في 888.888 درهم م سمة إلى 8888 

الحصة  درهم   888 فئة  من  حصة 

لاولحذ  لكتتبت عسذدت كما نلي :

 8888 لاسيذ عبذ لملنوم زرعلاة 

حصة.

 AVENUE  : لالجتماعي  لمل ر 

 AL QODS HAY AOUAMA

 COMPLEXE ANOUAR ( BLOC B

RDC TANGER

لملذ  : 99 سنة.

عبذ  لاسيذ  تويين  تم   : لاتسيير 

للجنسية  مغربي  زرعلاة  لملنوم 

8998 بسيذي  )8 ماي  مزدلد بتاريخ 

ب  علاساكن  أصيلة  طنجة  لايمني 

سيذي  قياد   لايماني  سيذي  قرية 

لايماني دلئر  أصيلة عللحامل ابطاقة 

 KA5و)8و رقم  لاوطنية  لاتوريف 

 (8(5 ديسمبر   88 صالحة إلى غانة 

مسيرل الشركة ملذ  غير محذعد .

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

تحت   (8(( ماي   88 بطنجة بتاريخ 

رقم 878 .
بمثابة م تطف عبيان

324 P

MUSA S CONCEPT
SARL AU

 4EME ETG N°21 RESIDENCE
 CHAOUIA AV YOUSSEF IBN
TACHFINE RUE RACHID RADA

TANGER
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
سجل  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
بطنجة بتاريخ 88 ماي ))8) تم عضع 
 MUSA اشركة  لألسا�ضي  لا ايون 
لملميزلت  دلت   S CONCEPT SARL

لاتااية :
لاشركاء :

مو�ضى  بن  لاذنن  يور  لاسيذ 
بتاريخ مزدلد  للجنسية   مغربي 
بااورلئش   8968 أكتوبر  8و 
إقامة  لاوشاق  زي ة   8 علاساكن ب 
88 طنجة   مارييل لاطابق لارلبع رقم 
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  عللحامل 
غانة إلى  صالحة   G985 8  رقم 

و) نوييو 8و8).
لاسيذ  سلوى بن مو�ضى مغربية 
سبتمبر   (8 للجنسية مزدلد  بتاريخ 
بزي ة  علاساكنة  باا نيطر    8965
لاوشاق إقامة مارييل لاطابق لارلبع 
البطاقة  عللحاملة  طنجة    88 رقم 
صالحة إلى   L87((88 لاوطنية رقم 

غانة و) نوييو 8و8).
 MUSA S CONCEPT  : لاتسمية 

 SARL
لاغرض :

 FABRICATION D’ARTICLES
.ARTISANAUX

لارأسمال : حذد رأسمال لاشركة 
في 888.888 درهم م سمة إلى 8888 
الحصة  درهم   888 فئة  من  حصة 

لاولحذ  لكتتبت عسذدت كما نلي :
 588 لاسيذ يورلاذنن بن مو�ضى 

حصة.
 588 مو�ضى  بن  سلوى  لاسيذ  

حصة.
لارلبع  لاطابق   : لالجتماعي  لمل ر 
8) إقامة لاشاعية شارع نوسف  رقم 
لبن تاشفين زي ة رشيذ ر�ضى طنجة 
رقم  لاوطنية  البطاقة  عللحاملة 
L87((88 صالحة إلى غانة و) نوييو 
غير  ملذ   الشركة  مسيرلن  8و8) 

محذعد .

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 7)  .
بمثابة م تطف عبيان

325 P

لئتمايية تكنيك أسيسطانس ش.د.م.م

888، شارع علي لاوهذ، طنجة

STE CITY FORGE

SARL AU

 لاشركة سيتي فورج ش.د.م.م 

دلت لاشريك لاولحذ

رأسمااها : 888.888 درهم

م رها لالجتماعي : طنجة 7  شارع 

لملكسيك، لاطابق )، ش ة رقم 8

س.ت : 7599و

إغالق لاتصفية نهائيا
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بموجب 

 لملنو ذ بطنجة بتاريخ 88 أبريل ))8) 

فورج«  »سيتي  لملسما   الشركة 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  ش.د.م.م 

م رها  درهم،   888.888 رأسمااها 

شارع    7 بطنجة  لالجتماعي 

 ،8 رقم  ش ة   ( لاطابق  لملكسيك، 

لاسيذ لملختار ميمون بصفته لملسير 

لجميع  علملااك  الشركة  لاوحيذ 

للحصص لالجتماعية قرر ما نلي :

إغالق  ت رير  على  لملصادقة 

الشركة  لملسب ة  لاتصفية  مسطر  

لاسيذ  لملصفي  طرف  من  لمل ذمة 

دمته  إخالء  مع  ميمون،  لملختار 

عهكذل،  الشركة  كمصفي  اوكااته 

إقرلر إغالق عتصفية لاشركة »سيتي 

لاشريك  دلت  ش.د.م.م  فورج« 

لاوحيذ نهائيا بتاريخ 88 أبريل ))8).

تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 

 لاتجارية بطنجة بتاريخ  ) ماي ))8) 

تحت رقم  88 5).
م تطف عبيان لانشر

لئتمايية تكنيك أسيسطانس

326 P
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EUROLOGISTIQUE INVEST
 شركة دلت مسؤعاية محذعد  

دلت لاشريك لاولحذ
رأسمااها : 888.888 درهم 
من لاسيذ محمذ بن لبرلهيم

إلى لاسيذ عبذ لاهادي بواكوط
تحيين لا ايون لألسا�ضي الشركة
محضر لملصادقة على تفويت 

للحصص لالجتماعية
تفويت للحصص لالجتماعية

طرف  من  محرر  ع ذ  بم ت�ضى 
موث ة  لاووفي،  صوييا  لألستاد  
 (8(( مارس   8 بتاريخ  باارباط 
لجتماعية  حصص  تفويت  تم 
 EUROLOGISTIQUE شركة  في 
دلت  شركة   INVESTMENT
لاوحيذ  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاولحذ عداك كااتالي :
لاسيذ محمذ بن لبرلهيم، للحامل 
.GA8ابطاقة لاتوريف لاوطنية رقم 98 و
جميع  عحول  عفوت  باع 
شركة  في  لالجتماعية  حصصه 
 EUROLOGISTIQUE INVESTMENT
لاهادي  عبذ  لاسيذ  إلى   SARL AU
لاتوريف  ابطاقة  للحامل  بواكوط، 

.Y8(9 (9 لاوطنية رقم
 : لالجتماعية  للحصص  تويين 
حصة لجتماعية مملوكة من   8888
شركة  في  لبرلهيم  بن  محمذ  لاسيذ 
 EUROLOGISTIQUE INVESTMENT

.SARL AU
عبم ت�ضى ع ذ محرر من طرف 
موث ة  لاووفي،  صوييا  لألستاد  
تم   (8(( مارس   8 بتاريخ  باارباط 
لألساسية  لا وليين  تحيين  كذاك 

الشركة.
عبم ت�ضى ع ذ محرر من طرف 
موث ة  لاووفي،  صوييا  لألستاد  
 (8(( مارس   8 بتاريخ  باارباط 
تفويت  على  لملصادقة  محضر  تم 

للحصص لالجتماعية في لاشركة.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 لاتجارية باارباط بتاريخ 5) ماي ))8) 

تحت رقم 9و9 )8.
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 STE GARDIENNAGE

INTERVENTION
SARL AU

 شركة دلت مسؤعاية محذعد  

عدلت شريك علحذ

ن ذر رأسمااها ب : 888.888 درهم

لمل ر لالجتماعي : لارقم   زي ة علد 

زيز، لاطابق لاثااث، لاش ة رقم 7، 

أكذلل - لارباط

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   ،(8(( ماي   88

تحمل للخصائص لاتااية :

 STE GARDIENNAGE : لاتسمية

.INTERVENTION

دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة 

مسؤعاية محذعد  عدلت شريك علحذ.

لاهذف لالجتماعي : شركة حرلسة 

عأمن لملباني لاوامة أع للخاصة.

درهم   888.888  : لملال  رأس 

فئة  من  حصة   8888 إلى  م سمة 

888 درهم الحصة.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي.

ننانر  فاتح  من   : لملااية  لاسنة 

ديسمبر من كل سنة ما عذل  8و  إلى 

لاسنة لألعلى تبتذئ من تاريخ تأسيس 

لاشركة إلى 8و ديسمبر.

زي ة  لارقم  ،   : لالجتماعي  لمل ر 

لاش ة  لاثااث،  لاطابق  زيز،   علد 

رقم 7، أكذلل، لارباط.

لاتسيير : لاسيذ لملصطفى هاشمي، 

للحامل ابطاقة لاتوريف لاوطنية رقم 

687وAD88 كمسير عحيذ في لاشركة 

ملذ  غير محذعد .

توزيع لألرباح : من لألرباح لاصافية 

تؤخذ 5% اتكوين لالحتياط لا ايوني 

علاباقي نوزع بين لاشركاء.

تم لإلنذلع لا ايوني بكتابة لاضبط 

بتاريخ  باارباط  لاتجارية  باملحكمة 

 8( 9 5 تحت رقم   (8(( ماي   (5 

.(RC N°868 85(
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ART NETTOYAGE MAROC
SARL AU

 شركة دلت مسؤعاية محذعد  

عدلت شريك علحذ

ن ذر رأسمااها ب : 888.888 درهم

لمل ر لالجتماعي : لارقم   زي ة علد 

زيز، لاطابق لاثااث، لاش ة رقم 7، 

أكذلل - لارباط

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

تم تأسيس شركة   ،(8(( أبريل  8و 

تحمل للخصائص لاتااية :

 ART NETTOYAGE  : لاتسمية 

.MAROC

دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة 

مسؤعاية محذعد  عدلت شريك علحذ.

في  م اعل   : لالجتماعي  لاهذف 

لاتجارية  علملحالت  لملتاجر  تنظيف 

علاش ق.

درهم   888.888  : لملال  رأس 

فئة  من  حصة   8888 إلى  م سمة 

888 درهم الحصة.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي.

ننانر  فاتح  من   : لملااية  لاسنة 

ديسمبر من كل سنة ما عذل  8و  إلى 

لاسنة لألعلى تبتذئ من تاريخ تأسيس 

لاشركة إلى 8و ديسمبر.

زي ة  لارقم  ،   : لالجتماعي  لمل ر 

لاش ة  لاثااث،  لاطابق  زيز،   علد 

رقم 7، أكذلل، لارباط.

لاتسيير : لاسيذ لملصطفى هاشمي، 

للحامل ابطاقة لاتوريف لاوطنية رقم 

687وAD88 كمسير عحيذ في لاشركة 

ملذ  غير محذعد .

توزيع لألرباح : من لألرباح لاصافية 

تؤخذ 5% اتكوين لالحتياط لا ايوني 

علاباقي نوزع بين لاشركاء.

تم لإلنذلع لا ايوني بكتابة لاضبط 

بتاريخ  باارباط  لاتجارية  باملحكمة 

 8( 89( تحت رقم   (8(( ماي   (  

.(RC N°868 7و(
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 CENTRALE GARDIENNAGE
SURVEILLANCE MAROC

SARL AU
 شركة دلت مسؤعاية محذعد  

عدلت شريك علحذ
ن ذر رأسمااها ب : 888.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : لارقم 5  شارع 
فرنسا، لاش ة رقم 8، أكذلل - 

لارباط
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
88 ماي  ))8) عمسجل في  أبريل  8و 
تحمل  شركة  تأسيس  تم   ،(8((

للخصائص لاتااية :
 CENTRALE  : لاتسمية 
 GARDIENNAGE SURVEILLANCE

.MAROC
دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة 
مسؤعاية محذعد  عدلت شريك علحذ.
لاهذف لالجتماعي : شركة حرلسة 

عأمن لملباني لاوامة أع للخاصة.
درهم   888.888  : لملال  رأس 
فئة  من  حصة   8888 إلى  م سمة 

888 درهم الحصة.
من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي.
ننانر  فاتح  من   : لملااية  لاسنة 
ديسمبر من كل سنة ما عذل  8و  إلى 
لاسنة لألعلى تبتذئ من تاريخ تأسيس 

لاشركة إلى 8و ديسمبر.
شارع    5 لارقم   : لمل ر لالجتماعي 
 - أكذلل   ،8 رقم  لاش ة  فرنسا، 

لارباط.
لاتسيير : لاسيذ لملصطفى هاشمي، 
للحامل ابطاقة لاتوريف لاوطنية رقم 
687وAD88 كمسير عحيذ في لاشركة 

ملذ  غير محذعد .
توزيع لألرباح : من لألرباح لاصافية 
تؤخذ 5% اتكوين لالحتياط لا ايوني 

علاباقي نوزع بين لاشركاء.
تم لإلنذلع لا ايوني بكتابة لاضبط 
بتاريخ  باارباط  لاتجارية  باملحكمة 
و89 )8  تحت رقم   (8(( ماي   (  

.(RC N°868 9و(
330 P
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 MOULINS DES

TOUARGHAS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  

بشريك علحذ

رأسمااها : 888.)67.) درهم

م رها لالجتماعي : باارباط، 

لاسوي�ضي 95) شارع محمذ 

لاسادس

رقم لاسجل لاتجاري : 57 6)

تل اه  بم ت�ضى ع ذ توثي ي   -  8

لألستاد عصام لطريبة، موثق باارباط 

فوتت   ،(8(8 سبتمبر   (8 بتاريخ 

لاشركة PREMIUM ESPACE شركة 

رأسمااها  محذعد ،  مسؤعاية  دلت 

5.888.888 درهم، م رها لالجتماعي 

باارباط، حي لارياض، زي ة لاذابوت، 
لاتجاري  بااسجل  م يذ    8 رقم 

مجموع   885 89 باارباط تحت رقم 

 (6.(788 أي  لالجتماعية  حصصها 

في  تملكها  لاتي  لجتماعية  حصة 

 MOULINS لملسما   لاشركة 

دلت  شركة   DES TOUARGHAS

علحذ،  بشريك  محذعد   مسؤعاية 

 JULIA لملسما   لاشركة  افائذ  

رأسمااها  مجهواة،  شركة   INVEST

8.888.888 درهم، م رها لالجتماعي 

باارباط، لاسوي�ضي 95) شارع محمذ 

م يذ  باملحكمة لاتجارية  لاسادس، 

باارباط تحت رقم 5 5و88.

تل اه  بم ت�ضى ع ذ توثي ي   -  (

لألستاد عصام لطريبة، موثق باارباط 

تم تحيين   ،(8(8 8) سبتمبر  بتاريخ 

 MOULINS لانظام لألسا�ضي الشركة

دلت  شركة   DES TOUARGHAS

علحذ  بشريك  محذعد   مسؤعاية 

للحصص  بيع  او ذ  تبوا  عداك 

لالجتماعية لاسااف لاذكر. 

و - تم لإلنذلع لا ايوني علاتسجيل 

باملحكمة  لاتجاري  بااسجل  لملوذل 

أكتوبر   (6 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

8)8) تحت رقم و987.
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 MOULINS DES

TOUARGHAS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  

بشريك علحذ

رأسمااها : 888.)67.) درهم

م رها لالجتماعي : باارباط، 

لاسوي�ضي 95) شارع محمذ 

لاسادس

رقم لاسجل لاتجاري : 57 6)

8 - بم ت�ضى محضر للجمع لاوام 

لالستثنائي مؤرخ في 5 أكتوبر 8)8)، 

ت رر ما نلي :

الشركة  لمل ر لالجتماعي  ي ل   - أ 

 MOULINS DES TOUARGHAS

محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة 

شارع  تمار ،  من  عحيذ  بشريك 

لاصناعية  لملنط ة  لاثاني،  للحسن 

شارع   (95 لاسوي�ضي  لارباط،  إلى 

محمذ لاسادس.

لالجتماعية  لاتسمية  تغيير   - ب 

 MOULINS DES الشركة 

TOUARGHAS شركة دلت مسؤعاية 

اتصبح  علحذ،  بشريك  محذعد  

.BEST CHALLENGE

تل اه  بم ت�ضى ع ذ توثي ي   -  (

لألستاد عصام لطريبة، موثق باارباط 

لست اات   ،(8(8 سبتمبر   (8 بتاريخ 

لاسيذ  فاطمة لازهرلء لملذنوري من 

 MOULINS مهامها كمسير  الشركة

تويين  عتم   DES TOUARGHAS

اهذه  كمسير  لازين  سويذ  لاسيذ 

لاشركة ملذ  غير محذعد . 

تل اه  بم ت�ضى ع ذ توثي ي   - و 

لألستاد عصام لطريبة، موثق باارباط 

تحيين  تم   (8(8 أكتوبر   8( بتاريخ 

لانظام لألسا�ضي الشركة عداك تبوا 

الومليات لاساافة لاذكر.

  - تم لإلنذلع لا ايوني علاتسجيل 

باملحكمة  لاتجاري  بااسجل  لملوذل 

مارس  بتاريخ  8  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8799.
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 GENERALE

 CONSTRUCTION

 AMENAGEMENT ET

RESEAU DIVERS
GCARD

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

 بشريك علحذ

رأسمااها : 588.888 درهم

 لمل ر لالجتماعي : زي ة زمزم، 

عمار   و، مكتب  ، لا نيطر 

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

باا نيطر ، تم عضع لا ايون لألسا�ضي 

لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  اشركة 

لملولصفات  دلت  علحذ  بشريك 

لاتااية: 

 GENERALE  : لاتسمية 

 CONSTRUCTION AMENAGEMENT

.ET RESEAU DIVERS SARL AU

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

لملسؤعاية لملحذعد  بشريك علحذ.

زمزم،  :  زي ة  لالجتماعي  لمل ر 

عمار   و، مكتب  ، لا نيطر .

موضوع لاشركة :

لملختلفة  لألشغال  في   لمل اعاة 

أع لابناء ؛

لمل اعاة في لملنشآ  لملوذيية ؛

لمل اعاة في أعمال لاصرف لاصحي 

عمياه لاشرب.

رأسمال  : حذد  لاشركة  رأسمال 

درهم   588.888 مبلغ  في  لاشركة 

لجتماعية  حصة   5888 إلى  م سم 

ب يمة 888 درهم الولحذ .

لملذ  : 99 سنة.

لاسيذ   إلى  أسنذ   : لاتسيير 

بوشنافة عفاء.

لاسنة لملااية : من فاتح ننانر إلى 

8و ديسمبر.
لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  تم 

باملحكمة لالبتذلئية باا نيطر  تحت 

رقم و8 65.
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AHJIL TRANS
 شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رأسمااها : 888.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : مكتب رقم و 

ناسمين 5)، شارع يو وب لملنصور، 
لا نيطر 

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
باا نيطر ، تم عضع لا ايون لألسا�ضي 
اشركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت 

لملولصفات لاتااية :
.AHJIL TRANS SARL : لاتسمية

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 
لملسؤعاية لملحذعد .

و  رقم  مكتب   : لالجتماعي  لمل ر 
ناسمين 5)، شارع يو وب لملنصور، 

لا نيطر .
موضوع لاشركة :

لمل اعاة في ي ل لابضائع ؛
لالستيرلد علاتصذنر.

رأسمال  : حذد  لاشركة  رأسمال 
درهم   888.888 مبلغ  في  لاشركة 
لجتماعية  حصة   8888 إلى  م سم 

ب يمة 888 درهم الولحذ .
لملذ  : 99 سنة.

لاتسيير : أسنذ إلى لاسيذ أحمذ 
سالمي علاسيذ للجياللي لا رمودي.

لاسنة لملااية : من فاتح ننانر إلى 
8و ديسمبر.

لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  تم 
باملحكمة لالبتذلئية باا نيطر  تحت 

رقم 69)65 بتاريخ )8 ماي ))8).
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MASSA 24H
 SARL AU

بم ت�ضى لاو ذ لاورفي لملحرر في 
تم   (8(( ماي   (6 بتاريخ  لا نيطر  
لالتفاق على لا ايون لألسا�ضي اشركة 

دلت للخصائص لاتااية :
 MASSA 24H SARL  : لاتسمية 

.AU
دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 
لملسؤعاية لملحذعد  دلت مساهم علحذ.
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منها  مختلفة  أنشطة   : لاغرض 

لاصحافة علإلعالم علاتولصل لاطبع 

علانشر.
لملركز لالجتماعي : زلعية زي ة شالح 

 88-7 إقامة بن عمر  عزي ة غايذي  

مكتب رقم 5 لا نيطر .

درهم   888.888  : لارأسمال 

حصة لجتماعية   8888 م سمة إلى 

ب يمة 888 درهم الحصة لاولحذ .

لاسنة لالجتماعية : من فاتح ننانر 

إلى 8و ديسمبر من كل سنة.

لالحتياطي لا ايوني   %5  : لألرباح 

علاباقي بوذ لملذلعاة.

اتسيير  قايوييا  عين   : لاتسيير 

بلويذ   : محذعد   غير  عملذ   لاشركة 

كرعم.

لملحكمة  في  لاشركة  تسجيل  تم 

ماي   (6 بتاريخ  لا نيطر   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 87 65.
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DEVCON IMMOBILIER
 SARL AU

بم ت�ضى لاو ذ لاورفي لملحرر في 

تم   (8(( ماي   (6 بتاريخ  لا نيطر  

لالتفاق على لا ايون لألسا�ضي اشركة 

دلت للخصائص لاتااية :

 DEVCON  : لاتسمية 

.IMMOBILIER SARL AU

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

مساهم  دلت  لملحذعد   لملسؤعاية 

علحذ.

لاغرض : بناء، مرعج لاو ارلت.

شارع    8  : لالجتماعي  لملركز 

إنمان،  إقامة  لاصذنق،  أبوبكر 

مكتب )، لا نيطر .

درهم   888.888  : لارأسمال 

حصة لجتماعية   8888 م سمة إلى 

ب يمة 888 درهم الحصة لاولحذ .

لاسنة لالجتماعية : من فاتح ننانر 

إلى 8و ديسمبر من كل سنة.

لالحتياطي لا ايوني   %5  : لألرباح 

علاباقي بوذ لملذلعاة.

اتسيير  قايوييا  عين   : لاتسيير 

لاشركة عملذ  غير محذعد  : عولد بن 

عبذ لملحسن لاوولد.

لملحكمة  في  لاشركة  تسجيل  تم 

ماي   (6 بتاريخ  لا نيطر   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم و688و.
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IZROUDEN IMMOBILIER
ش.د.م.م

 دلت شريك علحذ

حل لاشركة
مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم   (8(( ماي  و8  نوم  باا نيطر  

تحذنذ ما نلي تبوا المحضر.

ليحالل مسبق الشركة.

لاسيذ  عرلش   : تسمية لملصفي 

خذنجة.

 : لاتصفية  فيه  تمت  لاذي  لمل ر 

قصبة  تجزئة   (878 رقم  لا نيطر  

مهذنة.

كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 

باا نيطر  بتاريخ 5) ماي ))8) تحت 
رقم 86 98.

الضبط علانشر
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ALLO TRAVEL
ش.د.م.م

 دلت شريك علحذ

قفل تصفية لاشركة
مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم   (8(( أبريل   88 نوم  باا نيطر  

تحذنذ ما نلي تبوا المحضر.

.ALLO TRAVEL قفل تصفية شركة

إبرلء لملصفي.

شطب لاسجل لاتجاري رقم 5و589.

كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 

باا نيطر  بتاريخ 86 ماي ))8) تحت 
رقم  6و98.

الضبط علانشر

338 P

BOCADO KENITRA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

 بشريك علحذ
رأسمااها : 888.888 درهم

لمل ر لالجتماعي : زلعية زي ة صالح 
لاذنن عزي ة للحنصالي عشارع محمذ 

للخامس، عمار  B، مكتب 8)، 
لا نيطر 

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
باا نيطر ، تم عضع لا ايون لألسا�ضي 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  اشركة 
بشريك علحذ دلت لملولصفات لاتااية :
 BOCADO KENITRA  : لاتسمية 

.SARL AU
دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

لملسؤعاية لملحذعد  بشريك علحذ.
لمل ر لالجتماعي : زلعية زي ة صالح 
لاذنن عزي ة للحنصالي عشارع محمذ 
 ،(8 مكتب   ،B عمار   للخامس، 

لا نيطر .
موضوع لاشركة :
FAST-FOOD ؛

.SNACK
رأسمال  : حذد  لاشركة  رأسمال 
درهم   888.888 مبلغ  في  لاشركة 
لجتماعية  حصة   8888 إلى  م سم 

ب يمة 888 درهم الولحذ .
لملذ  : 99 سنة.

لاتسيير : أسنذ إلى لاسيذ لملهذي 
بنذللي نحيى.

لاسنة لملااية : من فاتح ننانر إلى 
8و ديسمبر.

لاتجاري  بااسجل  لات ييذ  تم 
باملحكمة لالبتذلئية باا نيطر  تحت 

رقم 89 65.
339 P

CASH BRIL
لملحرر  لاورفي  لاو ذ  بم ت�ضى 

لالتفاق  تم   (8(( أبريل   9 بتاريخ 
على لا ايون لألسا�ضي الشركة دلت 

للخصائص لاتااية :
.CASH BRIL : لاتسمية

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

لملسؤعاية لملحذعد  دلت شريك علحذ.

لاغرض : 

تحويل لألمولل عللخذمات لملااية 

لألخرى ؛

تجار .

لملركز لالجتماعي : االنطو قصبية، 

سيذي سليمان.

لارأسمال : 88.888 درهم م سمة 

إلى 888 حصة لجتماعية ب يمة 888 

درهم الحصة لاولحذ .

لاسنة لالجتماعية : من فاتح ننانر 

إلى 8و ديسمبر من كل سنة.

لالحتياطي لا ايوني   %5  : لألرباح 

علاباقي بوذ لملذلعاة.

اتسيير  قايوييا  عين   : لاتسيير 

لاسيذ    : لاشركة عملذ  غير محذعد  

بريل غزالن.

باملحكمة  لاشركة  تسجيل  تم 

بتاريخ  سليمان  بسيذي   لالبتذلئية 

و) ماي ))8) تحت رقم 87وو.

340 P

TRESOR BUILDING
SARL

محرر  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

8) ماي ))8) تم تكوين يظام أسا�ضي 

لملحذعد    لملسؤعاية  دلت  اشركة 

خصائصها كااتالي :

.TRESOR BUILDING : لاتسمية

لاهذف : تمارس لاشركة لألهذلف 

لاتااية :
لاو اري  لاتطوير  عمليات  جميع 

أع لابناء أع لات سيم.

زي ة  مكرر   8(  : لمل ر لالجتماعي 

ابنان رم و حي لملحيط لارباط.
 888.888  : رأس لملال لالجتماعي 

حصة قيمة   8888 درهم م سم إلى 

كل علحذ  888 درهم.

تم تويين لاسيذ لنوب   : لاتسيير 

للحامل ابطاقة لاتوريف  لاسحيمي، 

كمسير   AE87(8 7 رقم  لاوطنية 

عحيذ الشركة عملذ  غير محذعد .
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عضع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
لاضبط  كتابة  اذى  لا ايوني  لمللف 
باملحكمة لاتجارية باارباط تحت رقم 

لاسجل لاتجاري 5و8685.
341 P

ZAAITIMANSOUR (ZOYJM
SARL

في  حرر  لستثنائي  قرلر  بم ت�ضى 
قرر   (8(( ماي   (5 بتاريخ  لارباط 
 ZAAITIMANSOUR شركة  شركاء 

ZOYJM SARL) ش.م.م  ما نلي : 
الشركة  نهائية  تصفية 
 ZAAITIMANSOUR (ZOYJM

عشطبها من لاسجل لاتجاري
لاسيذ  الشركة  لملصفي  تويين 
 :  عايذ زيتي، عكذل مكان لاتصفية في  
زي ة موالي   8 رقم  ش ة  8و  عمار  

لحمذ لاوكيلي حسان لارباط.
تم لإلنذلع لا ايوني بكتابة لاضبط 
تحت   باارباط  لاتجارية   باملحكمة 

رقم  و588)8  في 6) ماي ))8).
342 P

Société SIGMA EXPERTS
S.A.R.L 

 رأسمااها : 888.888 درهم
RC N° : 65825

لالستثنائي  لاوام  للجمع  قــرر 
مارس  بتاريخ  8  علملنو ذ  الشركة، 

))8) للحل لملسبق الشركة.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  عتم 
 لاتجارية باارباط بتاريخ 6) ماي ))8) 

تحت رقم 5886)8.
343 P

SOCIETE SOFIAFRA
SARL

شركة دلت مسؤعاية محذعد 
رأسمااها 888.888 درهم

لمل ر لالجتماعي : شارع محمذ 
لاسادس عمار  للحكويية ش ة رقم 

7 - لاويون
لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 
تم   (8(8 ديسمبر   ( بتاريخ  لملبرم 
تغيير لا ايون لألسا�ضي الشركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد  كااتالي :

لستمرلرية لاشركة مع لاورثة.

لاسيذ   : لاشركة  حصص  بيع 
لافاللي غالي علافاللي  لافاللي محمذ، 
(لملمثل من طرف أبيه لاسيذ  بوبكر 
حصصهم  باعو  محمذ)  لافاللي 
حصة إلى لاسيذ    788 لملتكوية من 

لاذبي لا ذميري بشرى.
لالجتماعية  للحصص  توزيع 

للجذنذ  كااتالي :
في  لاشركة  رأسمال  حذد 
 8888 إلى  م سمة  درهم   888.888
درهم الولحذ ،   888 حصة من فئة 

موزعة كااتالي :
  : لاسيذ  لاذبي لا ذميري بشرى 

958 حصة.
 58  : لاسيذ لافياللي عبذ لاوهاب 

حصة.
لاسيذ  لاسابق  لملسير  لست ااة 

لافاللي محمذ.
شريك  غير  جذنذ  مسير  تويين 

الشركة.
لاسيذ للخلوقي محمذ،   : لاتسيير 
 8969 ديسمبر   ( بتاريخ  لملزدلد 
زردلل  و  قطاع   88(8 لاساكن برقم 
عللحامل  سال   - بوقنادل  لاغربية 
رقم  لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة 
غير  لاوحيذ  لملسير  هو   AB76885
ملذ  غير   SOFIAFRA شريك اشركة 
عن  لاوحيذ  لملسؤعل  عهو  محذد  

لإلمضاء.
تغيير عنولن م ر لاشركة : من حي 
لاثاني  لاشطر   ( رقم  رشيذ  موالي 
لاسادس  محمذ  شارع  إلى  لاويون 
 -  7 رقم  ش ة  للحكويية  عمار  

لاويون.
لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
لالبتذلئية  باملحكمة  لا ايوني 
بااويون بتاريخ 85 أبريل ))8) تحت 

رقم لإلنذلع ))8)/8و88.
344 P

سيكيرسات
ش.م.م دلت شريك عحيذ
رأسمااها 88.888) درهم

م رها : و شارع لالشوري لاش ة ) 
باب مرلكش لكذلل لارباط

I - بانو اد للجمع لاوام لالستثنائي 
اشركة    (8(( ماي   88 بتاريخ 
شريك  دلت  ش.م.م  »سيكيرسات« 
لالشوري شارع  و   : م رها  عحيذ 

 لاش ة ) باب مرلكش لكذلل لارباط، 
علملسجلة  درهم   (88.888 رأسمااها 
بااسجل لاتجاري تحت رقم 855875 

باارباط، قذ قرر ما نلي :
لاهذف  صياغة  إعاد    -  8
على   (7.86 لالجتماعي عف ا ال ايون 

لانحو لاتالي :
للحرلسة (حرلسة لألماكن لاوامة 

أع للخاصة).
) - تغيير لاتسمية لالجتماعية من: 
شريك  دلت  ش.م.م  »سيكيرسات« 
كاردنناج«   - »سطالعي  إلى  عحيذ 

ش.م.م دلت شريك عحيذ.
و - ي ل لمل ر لارئي�ضي :

 ( شارع لالشوري لاش ة  و   : من 
باب مرلكش لكذلل لارباط.

إلى : 8) شارع ع بة لاش ة رقم 5 
أكذلل لارباط.

II - عقذ تم لإلنذلع لا ايوني اذى 
لاتجارية  باملحكمة  لاضبط  كتابة 
تحت   (8(( ماي   (6 باارباط بتاريخ 

رقم 5888)8.
بمثابة م تطف عبيان

لملسير لاوحيذ

345 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

    Travaux de comptabilité

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE

 IBNOU EL KHATIB

لاهاتف : 5و885)5و85

Comptable_zaroili@hotmail.fr

STE ANTICO LOCATION  
شركة محذعد  لملسؤعاية دلت 

لاشركة لاوحيذ
رأسمااها لالجتماعي : 588.888 درهم
لمل ر لالجتماعي :  حي لانرجس، علد 

أمليل، تاز 
مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
عضع  تم   (8(( أبريل   (8 بتاريخ 
محذعد   اشركة  لألسا�ضي  لا ايون 
لملسؤعاية دلت لاشريك لاوحيذ دلت 

للخصائص لاتااية :
 STE ANTICO« : لاتسمية 
محذعد   شركة   »LOCATION

لملسؤعاية دلت لاشريك لاوحيذ.
بذعن  لاسيارلت  تأجير   : لاهذف 

سائق.

رأسمال  حذد   : لاشركة  رأسمال 
لاشركة في 588.888 درهم.

لملذ  : حذدت مذ  لاشركة في 99 
سنة لبتذلء من تاريخ تأسيسها.

كمال  لاسيذ  عن   : لاتسيير 
تويت مسيرل الشركة مع تخويله كل 
لاصالحيات التصرف باسم لاشركة.

لمل ر لالجتماعي : حي لانرجس، علد 
أمليل، تاز .

لإلنذلع  تم   : لا ايــوني  لإلنذلع 
لاضبط  كتابة  اذى  لا ايوني 
نوم  بتاز   لالبتذلئية   المحكمة 

 ) ماي ))8) تحت عذد 8)).
إمضاء : كمال تويت

346 P

STE SOTATRAV
SARL

لازياد  في رأسمال لاشركة
بم ت�ضى محضر لجتماع لملنو ذ 
اشركة   (8(8 ديسمبر   (7 بتاريخ 
 588.888 رأسمااها   SOTATRAV
تكنيت  عدلدنة  م رها  لاكائن  درهم 
تزييت  لالخصاص  مركز   (88 رقم 

ت رر ما نلي :
من  لاشركة  رأسمال  في  لازياد  
 8.588.888 إلى  درهم   588.888
درهم بإصذلر 88.888 حصة جذنذ  
لاولحذ   الحصة  درهم   888 ب يمة 
محرر  بكاملها تكتتب عتحرر بإجرلء 
للجارية  للحسابات  مع  م اصة 

الشركة.
بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاضبط باملحكمة لالبتذلئية بتزييت 
رقم  تحت   (8(( مارس   8 بتاريخ 

.84/2022
347 P

STE AIN ZARKA
SARL

شركة لاوين لازرقاء ش.د.م.م
شركة دلت مسؤعاية محذعد 
رأسمااها 8.876.888 درهم

م رها لارئي�ضي باارشيذنة لاحي 
لاشبه لاصناعي طريق مكناس 

لا ذنم
8 - بم ت�ضى محضر للجمع لاوام 
لالستثنائي لملنو ذ من طرف لاشركاء 
لالتفاق  تم   (8(( أبريل   8( بتاريخ 

باإلجماع على لان اط لاتااية :
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أحمذ  لاسيذ  لملرحوم  عفا  

لاسيذ   بإرثه  أحاط  عقذ  لاركرلكي، 
زهر  لنت عكرض، لاسيذ عبذ لاولحذ 

لالطيف  عبذ  لاسيذ  لاركرلكي، 

لاركرلكي،  محمذ  لاسيذ  لاركرلكي، 

لاسيذ  لاركرلكي،  للحق  عبذ  لاسيذ 

خااذ  لاسيذ  لاطااب،  لنت  محمذ 

لنت  أسماء  لاسيذ   لاطااب،  لنت 

لاطااب علاسيذ  ملياء لنت لاطااب.

ععليه فإن لافصل 7 سي ع تغييره 

عتتميمه كااتالي :
 8.876.888 رأسمال لاشركة هو 

حصة   88.768 إلى  م سم  درهم 

ب يمة 888 درهم اكل علحذ  موزعة 

لاشركاء  علاساد   لاسيذلت  على 

بالحصص لاتااية :

لاسيذ  زهر  لنت عكرض :  8و8 

حصة.

 : لاركرلكي  لاولحذ  عبذ  لاسيذ 

و8)) حصة.

 : لاركرلكي  لالطيف  عبذ  لاسيذ 

و8)) حصة.

و8))   : لاركرلكي  محمذ  لاسيذ 

حصة.

لاسيذ عبذ للحق لاركرلكي : و8)) 

حصة.

و7)   : لاسيذ محمذ لنت لاطااب 

حصة.

و7)   : لاسيذ خااذ لنت لاطااب 

حصة.

لاسيذ  أسماء لنت لاطااب : 7و8 

حصة.

7و8   : لنت لاطااب  لاسيذ  ملياء 

حصة.

) - تم لإلنذلع لا ايوني اذى كتابة 

لاضبط باملحكمة لاتجارية بمرلكش، 

رقم  تحت   (8(( ماي   8( بتاريخ 

.2022/289

و - تم ت ييذ لاتغييرلت علإلضافات 

بااسجل لاتجاري اذى كتابة لاضبط 

بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية  باملحكمة 

)8 ماي ))8) تحت رقم 8)86.
الخالصة علإلشهار

348 P

AFIAC REGRAGUI
ش.م.م

لمل ر لالجتماعي : مجموعة عمر ) 
لارقم 8) تابريكت - سال

توذنل
بم ت�ضى للجمع لاوام غير لاوادي 
قررل   (8(( مارس  و  لملنو ذ بتاريخ 
 AFIAC REGRAGUI شركة  شركاء 
: مجموعة عمر  تحت لاونولن لاتالي 

) لارقم 8) تابريكت - سال، ما نلي :
للجمع  ن رر   : لملسير  لست ااة 
لاوام لست ااة لملسير  لاسيذ  أسماء 

لاركرلكي.
ن رر   : جذنذنن  مسيرنن  تويين 
للجمع لاوام تويين مسيرلن جذنذلن 
مسير   لاركرلكي  أسماء  لاسيذ  
لابوودي  لإلاه  علاسيذ عبذ  شريكة 

مسير غير شريك كمسيرلن الشركة.
الشركة  لا ايوني  لاوضع  تم 

حسب لافصل 5-96.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  تاريخ  )  في  بسال  لالبتذلئية 

))8) تحت عذد 8)89و.
349 P

CERAMICAL
ش.م.م بشريك عحيذ

67  لاطابق لألعل شارع لبن هيثم 
حي لاليبواث - سال

لازياد  علملصادقة على رأسمال 
لاشركة - إاغاء أنشطة

لاوام  للجمع  ملحضر  تبوا   -  8
 86 نوم  بسال  لملؤرخ  لالستثنائي 
قرر لاشريك لاوحيذ   (8(8 ديسمبر 
شركة   »CERAMICAL« اشركة 
عحيذ،  بشريك  لملسؤعاية  محذعد  

ما نلي :
من  لاشركة  رأسمال  في  زياد  
 8.888.888 إلى  درهم   588.888
حصة   5888 بخلق  عداك  درهم 
درهم   888 لجتماعية جذنذ  قيمتها 
الحصة جميوها االكتتاب من طرف 
بمجمع  عالتحرير  لاوحيذ  لاشريك 
للجاري  حسابه  مع  باملولزية  لملبااغ 

لملذنن.

لملصادقة على زياد  في لارأسمال.

إاغاء لألنشطة لاتااية :

علافولكه  للخضار  بالجملة  بيع 

عللحليب  علألسماك  علالحوم 

عمشت اته.

مخبز .

توذنل في لا ايون لألسا�ضي.

اذى   : لا ايوني  لإلنذلع   -  (

لملحكمة لالبتذلئية بسال نوم و فبرلنر 

))8) تحت رقم لإلنذلع 78)8و.

350 P

ATLAS DIMA
ش.م.م ش.ع

تجزئة لاصباح رقم 9و، خنيفر 

لاتأسيس
بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   (8(( ماي   88  

بشريك  محذعد   مسؤعاية  دلت 

عحيذ باملولصفات لاتااية :

.ATLAS DIMA : لاتسمية

لملسؤعاية  دلت  شركة   : لاصفة 

لملحذعد  بشريك عحيذ.

تجزئة لاصباح   : لمل ر لالجتماعي 

رقم 9و، خنيفر .

لملولد  عتوزيع  تسويق   : لاغرض 

لحساب  لابضائع  ي ل   - لاغذلئية 

لاغير.

 888.888 في  حذد   : لارأسمال 

درهم موزع  إلى 8.888 حصة موزعة 

على لاشكل لاتالي :

 8888  : لارفالي  عاشور  لاسيذ 

حصة.

: تسير لاشركة من طرف  لاتسيير 

لاسيذ عاشور لارفالي عداك ملذ  غير 

محذد .

لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 

لا ايوني الشركة اذى كتابة لاضبط 

بتاريخ  بخنيفر   لالبتذلئية  باملحكمة 

 ) ماي ))8) تحت رقم 2022/216 

لاسجل لاتجاري رقم و8و .
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PRO-TELLIGENT
LLC SUCCURSAL

تغيير مسير فرع
علملساهم  لملذنر  قرلر  على  بناء 
 PRO Intelligent اشركة  لاوحيذ 
 (8(( مارس  8و  بتاريخ   ،LLC USA
))8)، قرر  87 ماي  علملسجل بتاريخ 
لملتول ة  لاتااية  لاتوذنالت  إجرلء 
 PRO Intelligent  : لاشركة  بفرع 
بإقامة  م رها  لاكائن   ،LLC Maroc
يهي، زي ة كايوي لاطب ة 8، رقم )8، 
طنجة، رقم لاسجل لاتجاري 589)7 :
في  افرعنا  جذنذ  مسير  تويين 
  PRO-TELLIGENT لملغرب،  لارباط، 
لاسيذ   : عهو   LLC SUCCURSAL

بنياشو زكرياء.
 SALANDRA لاسيذ   إقااة 
من   ،GERARDA LUCREZIA
PRO- منصبها كمسير  افرع لملغرب 
أصبح  علاذي   ،TELLIGENT LLC

ساريا لعتبارل من 8) مارس ))8).
بسجل  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ بطنجة  لاتجارية   لملحكمة 

 و) ماي ))8) تحت رقم )و5 .
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SOCIETE VMP CLEANING
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد 
 بشريك عحيذ

بم ت�ضى ع ذ عرفي مبرم بتاريخ 
89 أبريل ))8) باارباط، تم تأسيس 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
شريك عحيذ باملولصفات لآلتية :                                                                                                                          
 SOCIETE«  : لاتجاري  لإلسم 

.»VMP CLEANING
دلت  شركة    : لا ايوني  لاصفة 
مسؤعاية محذعد  دلت شريك عحيذ.
تنظيف   : لالجتماعي  لاهذف 

لاولجهات علملحالت علاش ق.
ش ة  8و  عمار    : لمل ر لالجتماعي 
8 زي ة موالي لحمذ لاوكيلي، حسان 

لارباط.
في  لاشركة  مذ   حذدت   : لملذ  
سنة لبتذلءل من تاريخ تسجيلها   99

بااسجل لاتجاري.
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رأسمال  حذد   : لاشركة  رأسمال 
موزع  درهم،   888.888 في  لاشركة 
على 8888 حصة من فئة 888 درهم.
من  تبتذئ   : لالجتماعية  لاسنة 
ننانر عتنتهي بمتم ديسمبر من  فاتح 

يفس لاسنة.
تسيير  مهمة  أسنذت   : لاتسيير 

لاشركة السيذ عبذ للحاكم بومار.
تم لإلنذلع   : لا ايوني     لإلنذلع 
لا ايوني باملحكمة لاتجارية باارباط 
    8( 9 9 رقم  تحت   868 87 رقم 

بتاريخ 5) ماي ))8).
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SOCIETE SUPER CANDY
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  بشريك عحيذ
بم ت�ضى ع ذ عرفي مبرم بتاريخ 
89 أبريل ))8) باارباط، تم تأسيس 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
شريك عحيذ باملولصفات لآلتية :                                                                                                                          
 SOCIETE«  : لاتجاري  لإلسم 

.»SUPER CANDY
دلت  شركة    : لا ايوني  لاصفة 
مسؤعاية محذعد  دلت شريك عحيذ.
توفير   : لالجتماعي  لاهذف 

مستخذمين، مستخذمين مؤقتين.
ش ة  8و  عمار    : لمل ر لالجتماعي 
8 زي ة موالي لحمذ لاوكيلي، حسان 

لارباط.
في  لاشركة  مذ   حذدت   : لملذ  
سنة لبتذلءل من تاريخ تسجيلها   99

بااسجل لاتجاري.
رأسمال  حذد   : لاشركة  رأسمال 
موزع  درهم،   888.888 في  لاشركة 
على 8888 حصة من فئة 888 درهم.
من  تبتذئ   : لالجتماعية  لاسنة 
ننانر عتنتهي بمتم ديسمبر من  فاتح 

يفس لاسنة.
تسيير  مهمة  أسنذت   : لاتسيير 

لاشركة السيذ عبذ للحاكم بومار.
تم لإلنذلع   : لا ايوني     لإلنذلع 
لا ايوني باملحكمة لاتجارية باارباط 
    8( 95( رقم  تحت   868 98 رقم 

بتاريخ 5) ماي ))8).
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MY HIJAB STORE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رأسمااها 888.888 درهم

لمل ر لالجتماعي : 78) زي ة 87 

للحسنية 8 شارع لمل اعمة لملحمذنة

تأسيس
بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
لا ايون  عضع  تم   (8(( ماي  و)   

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي  

لملحذعد  علاتي تتميز بما نلي :

لإلسم : مي حجاب ستور.

لاهذف : تجار  لملالبس باات سيط 

(مالبس جاهز ).

99 سنة لبتذلء  : حذدت في  لملذ  

من تاريخ تسجيلها بااسجل لاتجاري.
زي ة   (78  : لالجتماعي  لمل ر 

للحسنية 8 شارع لمل اعمة لملحمذنة.
 888.888 في  حذد   : رأسمااها 

8888 حصة بثمن  درهم، م سم إلى 

888 درهم الولحذ  م سمة كااتالي :

لاسيذ  لازهوم ماريا 667 حصة.

ووو  لاسيذ لابيالني عبذ لملومن 

حصة.

لاسيذ  طرف  من  تسير  لاشركة 

ملذ   شريك  غير  مسير  مواد  لازهوم 

غير محذد  مع جميع لاصالحيات.

اذى  لا ايوني  لإلنذلع  عيتم 

باملحمذنة تحت  لالبتذلئية  لملحكمة 
رقم 8868   بتاريخ 6) ماي ))8).
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BEN MOUSSA & ASSOCIES

GAG GAUTHIER
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد 
بتاريخ عرفي  ع ذ   بموجب 

شركة  إنشاء  تم   ،(8(( ماي   88  

دلت مسؤعاية محذعد  بالخصائص 

لاتااية :

 GAG« لاشركة  إسم   : لإلسم 

.»GAUTHIER

لاتوزيع،  إقامة مطوم،   : لاهذف 

لالستشارية،  للخذمات  لاتوصيل، 

عتنظيم للحفالت على لاوموم جميع 

لاومليات لاتجارية، لاسنذلت لملااية 
عغير  مباشر   صلة  دلت  علاو ارية 
لملذكور  أعاله  مباشر  على لألشياء 
تح ي ها  توزز  أن  لملحتمل  من  أع 
مشاركة  أي  جايب  إلى  عتطويرها 
شكل  بأي  مباشر ،  غير  أع  مباشر  
كان في لاشركات لاتي تسعى اتح يق 

أهذلف مماثلة أع دلت صلة.
6  شارع  لمل ر لالجتماعي : ن ع في 
لازرقطوني لاطابق ) لاش ة 6 لاذلر 

لابيضاء.
99 سنة من تاريخ  : تابت في  لملذ  

تشكيله لانهائي.
درهم   88.888 مبلغ   : لملال  رأس 
 888 سهم من فئة   888 إلى  م سم 
درهم السهم لاولحذ مرقمة من 8 إلى 

888 مؤافة على لانحو لاتالي :
 68  : لاسيذ محمذ أمين لاشرلنبي 

سهم.
 : لاسيذ فريذنريك سوذ فيليبير 

88 أسهم.
لاسيذ حمز  اورلي�ضي : 88 أسهم.
لاسيذ مهذي بوهابل : 88 أسهم.

 SOCIETE LILI FOREVER : 10
أسهم.

تسير لاشركة من طرف   : لإلدلر  
لاسيذ محمذ أمين لاشرلنبي علاسيذ 
تم  لاذنن  فيليبير،  سوذ  فريذنريك 
تويينهم كمذنرين قايوييين مشاركين 

افتر  غير محذعد .
أرباح  صافي  توزيع  نتم   : لألرباح 
بنسبة  لاشركاء  جميع  على  لاشركة 
منهم،  اكل  لاوائذ   لألسهم  عذد 
لالحتياطي  اتكوين   %5 خصم  بوذ 

لا ايوني.
تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 
 (5 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 
 ،87858 لارقم  تحت   (8(( ماي 

لاسجل لاتجاري رقم 9 8  5.
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STE MONTAGE JABRI
SARL AU

تأسيس شركة
بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ بااذلر 
تم   (8(( ماي   86 بتاريخ  لابيضاء 

تأسيس شركة باملولصفات لاتااية :

 STE MONTAGE JABRI SARL

.AU

شارع  75  : لالجتماعي   لمل ر 

 869 ننانر لاطابق لألعل لاش ة   88  

لاذلر لابيضاء.

لاهذف لالجتماعي : لا يام بجميع 

موامالت لابناء لملختلفة علاتجار .

دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

بااشريك  لملحذعد   لملسؤعاية 

لاوحيذ.

لارأسمال : 888.888 درهم.

 : لاسيذ سويذ جبير   : للحصص 

8888 حصة.

تم تويين لاسيذ سويذ   : لاتسيير 

رقم  لاوطنية  البطاقة  للحامل  جبير 

وBK585 7 مسيرل الشركة ملذ  غير 

محذد .

من  تبتذئ   : لالجتماعية  لاسنة 

فاتح ننانر إلى 8و ديسمبر.

لملذ  : تم تحذنذها في 99 سنة.

لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 

الذلر  لاتجارية  باملحكمة  لا ايوني 

))8) تحت  5) ماي  بتاريخ  لابيضاء 
5878)8 علاسجل لاتجاري رقم  رقم 

.5  (87
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LIGHTS-BUREAU
شركة محذعد  لملسؤعاية
رأسمااها : 88.888  درهم

م رها لالجتماعي : 66، شارع لملنظر 

لاوام، عين لاشق، لاذلر لابيضاء

س.ت لاذلر لابيضاء رقم 87587)

تخفيض رأسمال لاشركة
ش.م.م أصبحت ش.م.م ش.ع

تغيير لملادتين 6 ع 7 من لا ايون 
لألسا�ضي

لملصادقة علاتبني على لا ايون 
لألسا�ضي لملوذل

لاوام  لملجلس  محضر  بموجب 

لابيضاء  بااذلر  لملؤرخ  لاوادي  غير 

شركاء  صادق   ،(8(( ماي   9 نوم 

على  »LIGHTS-BUREAU«  شركة 

 ما نلي :
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8 - تخفيض رأسمال لاشركة من 

درهم   (88.888 درهم إلى    88.888

عداك بإرجاع الشريك : لاسيذ محمذ 

رأسمال  في  ي ذل  مساهمته  طاعزي 

لاشركة.

لملسؤعاية  محذعد   لاشركة   -  (

لملسؤعاية  أصبحت شركة محذعد  

بشريك عحيذ.

من   7 ع   6 لملادتين  تغيير   - و 

لا ايون لألسا�ضي.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  عبموجب 

ماي   88 نوم  لابيضاء  بااذلر  لملؤرخ 

على  علاتبني  لملصادقة  تمت   ،(8((

LIGHTS-« لا ايون لألسا�ضي ل شركة

BUREAU« ش.م.م ش.ع.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 

 (8(( ماي  نوم  )  لابيضاء  بااذلر 

تحت رقم و87 )8.
عن لملستخلص علابيايات

لملذنرية
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 STE BATI FER INOX

ARTISANT
SARL

توذنل
بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ بااذلر 

تم   (8(( ماي   86 بتاريخ  لابيضاء 

لإلعالن عن توذنالت متول ة بشركة 

 STE BATI FER INOX ARTISANT«

درهم،   88.888 رأسمااها   »SARL

صبري  زي ة   8(  : لالجتماعي  م رها 

 6 رقم  لألعل ش ة  لاطابق  بوجموة 

لاذلر لابيضاء :

تم بيع مجموع حصص   : لألسهم 

لاسيذ عبذ لاوهاب بلوباس للحامل 

 BJ280498 رقم  لاوطنية  البطاقة 

58 حصة افائذ  لاسيذ محمذ  عهي 

جامع للحامل البطاقة لاوطنية رقم 

.M 78888

تحيين لانظام لألسا�ضي.

لاتسيير : أصبحت لاشركة مسير  

من طرف لاسيذ محمذ جامع للحامل 

 M 78888 رقم  لاوطنية  البطاقة 

لست ااة  بوذ  محذد ،  غير  ملذ  

لاسيذ عبذ لاوهاب بلوباس للحامل 

.BJ280498 البطاقة لاوطنية رقم

باملحكمة  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 

 (5 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

88و5)8  رقم  تحت   (8(( ماي 

توذنل رقم  8797.

359 P

FEN WINDOWS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

شريك عحيذ

تأسيس
مسجل  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

))8) قذ تم تأسيس  58 ماي  بتاريخ 

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

شريك عحيذ باملميزلت لاتااية :

.FEN WINDOWS : لاتسمية

لاهذف لالجتماعي : أعمال لانجار  

علالملنيوم.
في  حذد   : لاشركة  رأسمال 

88.888 درهم موزعة إلى 888 حصة 

قذ تم  درهم،   888 لجتماعية ب يمة 

السيذ  علسنادها  بأكملها  تحريرها 

لدريس لاوب�ضي.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ عضع 

لاسجل لاتجاري.

ننانر  فاتح  من   : لملااية  لاسنة 

ديسمبر ما عذل لاسنة لألعلى  8و  إلى 

تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.

لمل ر لالجتماعي : 85 شارع لألبطال 

ش ة رقم   أكذلل لارباط.

من  لاشركة  تسير   : لاتسيير 

طرف لاسيذ لدريس لاوب�ضي للحامل 

رقم  لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة 

AD68(87 عداك ملذ  غير محذعد .
باملحكمة  لاتجاري  لاسجل  رقم 

لاتجارية باارباط : و86855.
م تطف من أجل لإلشهار
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 NORTH AFRICA

MANAGEMENT

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

شريك عحيذ

تأسيس
مسجل  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

قذ  باارباط   (8(( أبريل   (6 بتاريخ 

مسؤعاية  دلت  شركة  تأسيس  تم 

محذعد  باملميزلت لاتااية :

 NORTH AFRICA  : لاتسمية 

.MANAGEMENT

عسيط   : لالجتماعي  لاهذف 

توظيف.

في  حذد   : لاشركة  رأسمال 

 8888 إلى  موزعة  درهم   888.888

درهم،   888 حصة لجتماعية ب يمة 

قذ تم تحريرها بااكامل علملخصصة 

الشركاء بما نتناسب مع مساهماتهم، 

أي :

للحاملة  صيفي  لشرلق  لاسيذ  

 D567565 : رقم  لاوطنية  البطاقة 

588 حصة.

حفيظ  موالي  بنسليمان  لاسيذ 

رقم  لاوطنية  البطاقة  للحامل 

J316994 : 500 حصة.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ عضع 

لاسجل لاتجاري.

ننانر  فاتح  من   : لملااية  لاسنة 

ديسمبر ما عذل لاسنة لألعلى  8و  إلى 

تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.

لمل ر لالجتماعي : 85 شارع لألبطال 

ش ة رقم   أكذلل لارباط.

: تسير لاشركة من طرف  لاتسيير 

للحاملة  صيفي  لشرلق  لاسيذ  

رقم  لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة 

D567565 عداك ملذ  غير محذعد .

باملحكمة  لاتجاري  لاسجل  رقم 

لاتجارية باارباط : 868555.
م تطف من أجل لإلشهار
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 LES INDUSTRIES
ALIMENTAIRES REUNIES

»INDUSALIM«
شركة مساهمة

رأسمااها 88.888.888 درهم
 LOTISSEMENT : لمل ر لالجتماعي
 INDUSALIM AV HASSAN 2 RP

7 SETTAT
لاسجل لاتجاري عذد و)و

جمع عام عادي منو ذ بصفة 
لستثنائية

لست ااة عتويين
لاوام  للجمع  محضر  بموجب 
لستثنائية  بصفة  لملنو ذ  لاوادي 
لتخاد  تم   (8(( ماي   ( بتاريخ 

لا رلرلت لاتااية :
فاطمة  لاسيذ   لست ااة  قبول 

لازهرلء لخليفي كمتصرفة.
لابركة  محمذ  لاسيذ  تويين 

كمتصرف ملذ  6 سنولت.
بكتابة  تم  لا ايوني  لإلنذلع 
لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 
بااسطات بتاريخ 6) ماي ))8) تحت 

رقم 22/162.
عن لانسخة علانص

لملسير
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HELIO SUD INGENERY
SARL

شركة دلت مسؤعاية محذعد 
رأسمااها 88.888 درهم

بم رها لالجتماعي :   ساحة موالي 
للحسن ش ة 8 حسان لارباط
لاسجل لاتجاري رقم 687 )8

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
 (8(8 أكتوبر   86 بتاريخ  لملؤرخ 
م رها  درهم   88.888 عرأسمااها 
للحسن  موالي  ساحة  بـ    لاكائن 
ش ة 8 حسان لارباط قرر مسؤعل 
 HELIO SUD INGENERY لاشركة 

SARL ما نلي :
نهائيا  عتصفيتها  لاشركة  إقفال 
لا ايون  من  8و  الماد   طب ا 
لألسا�ضي  الشركة بم رها لاكائن بـ   
ساحة موالي للحسن ش ة 8 حسان 

لارباط.
إبرلء لاسيذ جيرلرد فيليب هنري 
الشركة  كمصفي  لنفان  ميشيل 

عإعفائة من مهامه.
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باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية باارباط تحت رقم ) 8 )8 

بتاريخ 8) ماي ))8).

363 P

STE NE3H
SARL

شركة دلت مسؤعاية محذعد 
رأسمااها 58.888 درهم

بم رها لالجتماعي : لاكائن بزلعية 

بهت ععلدي سبو 8 ش ة 8 أكذلل  

لارباط

لاسجل لاتجاري رقم و8 7و8

جمع عام عادي منو ذ بصفة 
لستثنائية

لست ااة عتويين
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

 (8(8 نوايو   (8 بتاريخ  لملؤرخ 

م رها  درهم   58.888 عرأسمااها 

 8 سبو  ععلدي  بهت  بزلعية  لاكائن 

لارباط قرر مسؤعل  أكذلل    8 ش ة 

لاشركة STE NE3H SARL ما نلي :

نهائيا  عتصفيتها  لاشركة  إقفال 

طب ا الماد  8و من لا ايون لألسا�ضي  

بهت  بزلعية  لاكائن  بم رها  الشركة 

ععلدي سبو 8 ش ة 8 أكذلل  لارباط.

اشهب  سويذ  لاسيذ  إبرلء 

كمصفي الشركة عإعفائة من مهامه.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية باارباط تحت رقم و 8 )8 

بتاريخ 8) ماي ))8).

364 P

UTX TECHNOLOGY
SARL AU

ععنولن م رها لالجتماعي : رقم 65و 

 RDC 141 / قطاع حي لافردعس ت

تمار 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و66 و8

تغيير لانشاط لالجتماعي
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

لملؤرخ في و8 ديسمبر 8)8) تم تغيير 

لانشاط لالجتماعي الشركة كااتالي :

غرض لاشركة سولء في لملغرب أع 

في للخارج :

تكنواوجيا  مجال  في  خذمة 

لملولومات علاشبكات علابنية لاتحتية 

االتصاصاالت.

تذريب لحترلفي.

أجهز   عتركيب  عشرلء  بيع 

لاكمبيوتر عملح اتها.

لملوذلت  عتركيب  عشرلء  بيع   

لألمنية علاذفاعية.

عتصذنر  علستيرلد  عشرلء  بيع 

لملوذلت لملختلفة.

لستيرلد عتصذنر.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   87 بتاريخ  بتمار   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 8886.

365 P

 HAIT INTERNATIONAL

TRADE COMPANY
SARL AU

ععنولن م رها لالجتماعي : 85 شارع 

سبو ش ة رقم 5 أكذلل لارباط
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

8 98و8

تغيير لسم لاشركة
تغيير لانشاط لالجتماعي

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

لملؤرخ في  8 أبريل ))8) قرر لاشريك 

لاوحيذ ما نلي :

لإلسم  إلى  لاشركة  لسم  تغيير 

 ABCODETRADE SARL  : للجذنذ 

.AU

تغيير لانشاط لالجتماعي الشركة 

كااتالي :

لملولومات  يظم  في  لالستشارلت 

علإلدلر .

لاتمثيل لاتجاري.

لستيرلد عتصذنر.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 888 )8.

366 P

SOISUR
SARL

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد 

تم تأسيس شركة تحمل لاصفات 

لاتااية باارباط في )8 ماي ))8) :

 SOISUR  : لالجتماعي  لال ب 

.SARL

دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة 

لملسؤعاية لملحذعد .

لاهذف لالجتماعي : عرض لاشركة 

في لملغرب عفي للخارج :

لملوذلت  أصناف  عتسويق  تجار  

لالاكترعيية علاكهربائية عللحاسوبية 

عموذلت  علألثمنة  علمليكاييكية 

لاومل.

علاكهرباء  لالاكترعمنية  لاتجار  

محذد   ععناصر  لملولومات  عت نية 

متنوعة.

في  علاذعم  لالستشارلت  ت ذنم 

لالاكترعيية  لاتجار   مجاالت  كافة 

علاكهربائية.

لستيرلد عتصذنر.

تم تحذنذ رأس لملال   : رأس لملال 

إلى  م سم  درهم   888.888 بمبلغ 

درهم   888 ب يمة  حصة   8888

على  لاوحيذ  المساهم  مخصصة 

لانحو لاتالي :

لاسيذ توفيق بنمالي : 588 حصة.

لاسيذ لايمني محمذ : 588 حصة.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتاسيس لانهائي.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.

لمل ر لالجتماعي : زلعية بهت ععلدي 

سبو 8 ش ة 8 أكذلل لارباط.

لاتسيير : لاسيذ توفيق بنمالي.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتسجيل  رقم  باارباط  لاتجارية 

بااسجل لاتجاري 8و8685.

367 P

 MEDITERRANEAN
 DEVELOPEMENT

CONSULTING
SARL

ععنولن م رها لالجتماعي : قطاع 9 
مجمع محاج رياض مبنى 9 لاطابق 
لاثااث ش ة 8 حي لارياض لارباط
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و686 8
بيع للحصص

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
بيع  تم   (8(( أبريل   (5 في  لملؤرخ 

للحصص :
88وو  الحصص  لاكلي  لاتفويت 
محمذ  لاسيذ  نمتلكها  لاتي  حصة 
لاشركة  برأسمال  لاطاهري  لنس 
بحكم  لاوادنة  لاضمايات  بموجب 
ناسين  السيذ  علا ايون  لاولقع 
عالسيذ   حصة)   (788) لملوتشو 
يجا  لملوتشو (688 حصة) عحصص 

لاشركة أصبح كااتالي :
حصة)  6888) لملوتشو   ناسين 

بـ 68.888 درهم.
حصة)   888) لملوتشو  يجا     

 بـ 8.888  درهم.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم )88 )8.
368 P

 SOCIETE BEAUTE ET
CONFIANCE PHARMA

مؤرخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
بـ 86 ماي ))8) بخريبكة تم :

 SOCIETE شركة  تأسيس 
 BEAUTE ET CONFIANCE

.PHARMA
دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

لملسؤعاية لملحذعد  بشريك عحيذ.
 لارأسمال : 888.888 درهم تشتمل
علحذ   كل  قيمة  حصة   8888 على 

888 درهم موزعة كااتالي :
 Q233239 : طارق يياب عطينته 

888 حصة.
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حي  89و  رقم   : لالجتماعي  لمل ر 

لألمل زي ة رفح خريبكة.

لملوذلت  ابيع   : لاشركة  نشاط 

علملنتجات شبه طبية (بارلفارما�ضي).

لاتسيير : توطى جميع لاصالحيات 

 Q(السيذ طارق يياب عطنيته 9و)وو

اتسيير لاشركة ملذ  غير محذعد  عفي 

أعسع يطاق.

من  تحتسب   : للجبائية  لاسنة 

فاتح ننانر إلى 8و ديسمبر اكل سنة.

سنة تبتذئ من تاريخ   99  : لملذ  

تسجيل لا ايون لألسا�ضي.

ملف  عضع   : لا ايوني  لإلنذلع 

لاشركة باملحكمة لالبتذلئية بخريبكة 

بتاريخ و) ماي ))8) تحت رقم 7)).

369 P

ALLAM GHALI COMPANY

SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد 

عدلت شريك عحيذ ش.م.م ش.ع

م رها لالجتماعي : لا طاع و) سكن 

لاهذى نويم عمار  9 ش ة )و حي 

رياض لارباط

سجلها لاتجاري 95و6 8 لارباط

لملؤرخ  لاوام  للجمع  بم ت�ضى 

لملسير  قرر   (8(( مارس   9 بتاريخ 

لاتوذنالت لاتااية :

فسخ لاشركة لاسابق ألعليه.

تويين لاسيذ غالي عالم كمصفي 

الشركة.

و) سكن  لا طاع   : م ر لاتصفية 

حي  )و  ش ة   9 عمار   نويم  لاهذى 

رياض لارباط.

برلء  لملصفي لاسيذ غالي عالم.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

باارباط  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

ماي   (5 بتاريخ   8( 976 تحت رقم 

.(8((
عن لانسخة علانص

370 P

OMTAPLO
SARL AU

تغيير لمل ر لالجتماعي
لا رلرلت  محضر  بم ت�ضى 

لالستثنائية الجمع لاوام لالستثنائي 

 (8(8 أغسطس  و8  الشركة بتاريخ 

تم إقرلر ما نلي :

 ي ل لمل ر لالجتماعي الشركة من :

إلى  تمار   و  خيام  تجزئة   8(8 رقم 

ش ة   GH   عمار  8 جنان لملنصور 

رقم  8 لملذننة للجذنذ  اتامسنا.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتمار   لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 

بتاريخ و) ماي ))8) تحت رقم 8855 

رقم لاسجل لاتجاري 58و6و8.
عن لانسخة علانص

371 P

STE WESHIP LOGISTICS
SARL

لارأسمال : 888.888 درهم

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

باارباط  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

عضع  تم   ،(8(( ماي   (8 بتاريخ 

دلت  اشركة  لألسا�ضي  لا ايون 

لملسؤعاية لملحذعد  دلت للخصائص 

لاتااية :

 WESHIP  : لالجتماعية  لاتسمية 

.LOGISTICS

لاهذف لالجتماعي : م اعل في ي ل 

لابضائع، م اعل في ي ل لألشخاص، 

لالستيرلد علاتصذنر.

لمل ر لالجتماعي : رقم  5و أمال   

لالضافي، ح ي م لارباط.

لملذ  لالجتماعية : 99 سنة لبتذلء 

من تاريخ تأسيسها.

في  حذد   : لالجتماعي  لارلسمال 

مبلغ 888.888 درهم موزع على 8888 

الحصة  درهم   888 فئة  من  حصة 

عزعت كما نلي :

لاسيذ بذر زهير 588 حصة.

لاسيذ لبرلهيم فنان 588 حصة.

لاسنة لالجتماعية : تبذأ من فاتح 

ننانر إلى 8و ديسمبر من كل سنة.

بذر  لاسيذ  تويين  تم   : لاتسيير 
زهير، كمسير عحيذ الشركة ملذ  غير 

محذعد ، عكموقع عحيذ على لاوثائق 

لابنكية.
لاتجاري  لاسجل  إنذلع  تم 

بتاريخ  باارباط  لاتجارية  باملحكمة 

6) ماي ))8) تحت رقم 868575.

372 P

BLANADECOR
بيع للحصص لالجتماعية

تغيير املقر االجتامعي
لاوام  للجمع  محضر  بموجب 

لملنو ذ  لاوادي  لاغير  لالستثنائي 

بتاريخ 8) فبرلنر ))8)، قرر مساهمي 

لاشركة BLANADECOR ما نلي :

بيع للحصص لالجتماعية كااتالي: 
لملساعي  لاوزيز  عبذ  لاسيذ  نبيع 

لاسيذ  إلى  لملساعي  لملهذي  علاسيذ 

أي  لاشركة،  في  حصصهما  جبار 

اكل  درهم   888 ب  حصة   8888

حصة ما يوادل 888.888 درهم.

لا ذنمين  لملسيرنن  لست ااة 

لست ااة   : عتويين مسير جذنذ عحيذ 

علاسيذ  لملساعي  لاوزيز  لاسيذ عبذ 

لملهذي لملساعي من لاشركة عتويين 

ابطاقة  حامل  جبار  رشيذ  لاسيذ 

الشركة  مسير   Z6586و( لاتوريف 

ملذ  غير محذد .

رقم  من   : لالجتماعي  لمل ر  تغيير 
زي ة فم زكيذ حي لافرح لا رية  و) 

سال إلى رقم 5) أنت عطا حي لاوحذ  

لا رية سال.

تغيير لاشكل لا ايوني من شركة 

شركة  إلى  محذعد   مسؤعاية  دلت 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت شريك 

عحيذ.

لاضبط  بمكتب  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  بسال  لالبتذلئية  باملحكمة 

و) ماي ))8)، تحت رقم و  .

373 P

CAFFE DELLA PIZZA
شركة محذعد  لملسؤعاية

دلت شريك عحيذ
رأسمااها 888.888 درهم

لمل ر لالجتماعي : 8) زي ة لاوربية 
لاسوودنة، تمار 
تأسيس رشكة

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم  قذ  باارباط،   (8(( ماي   88
لملسؤعاية  محذعد   شركة  تأسيس 
تحمل  علاتي  عحيذ،  شريك  دلت 

للخصائص لاتااية :
 CAFFE DELLA  : لاتسمية 

.PIZZA
ممون   : لالجتماعي  لاهذف 

عخذمات لملطاعم.
زي ة   ،(8  : لالجتماعي  لمل ر 

لاوربية لاسوودنة، تمار .
من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتاسيس.
 888.888  : لاشركة  رأسمال 

درهم.
لاسيذ عبذ للحكيم   : لملساهمون 
8)، تجزئة أمينة،  برلد ، لا اطن ب 
 ،7.588 كلم  شارع محمذ لاسادس، 

لاسوي�ضي، لارباط.
للحكيم  عبذ  لاسيذ   : لاتسيير 
أمينة،  تجزئة   (8 ب  لا اطن  بارد  
 7588 كلم  لاسادس،  محمذ  شارع 

لاسوي�ضي، لارباط.
لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
اذى  لاضبط  بكتابة  لا ايوني 
لملحكمة لالبتذلئية بتمار  في 7) ماي 
))8) عمسجل تحت رقم و9و6و8.

374 P

RAPID MENAGE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

بشريك عحيذ
لاونولن : شارع حمان لافطولكي 

عمار  5و رقم لملحل و8 حي لانهضة 
سال

تم  لسا�ضي  قايون  بم ت�ضى 
تم   ،(8(8 نوييو  تسجيله بتاريخ  ) 

تأسيس لاشركة.
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.RAPID MENAGE : لالسم
: إصالح عتثبيت لألجهز   لملوضوع 

لالاكترع منزاية عبيع مكوياتها.
رلس لملال : 888.888 درهم.

لاتسيير : لاسيذ حسن لاولوي.
عقذ تم لإلنذلع لا ايوني باملحكمة 
بتاريخ   RCو89 و بسال  لالبتذلئية 

86 أغسطس 8)8).
375 P

STE M2 LILIAMAR
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 15 AV AL ABTAL

APP N° 4 AGDAL RABAT
تبوا ملذلعالت للجمع لاوام لاغير 
لاوادي لملنو ذ نوم ) ديسمبر 8)8) 
تم لالتفاق   M( LILIAMAR اشركة 

على ما نلي :
للحل لملسبق الشركة عتويين كل 
من لاسيذ أنت حمو نوسف حامل ب 

ع ت 5و))A79 مصفيا الشركة.
لا ايوني  لإلنذلع  عضع  تم  عقذ 
اذى لملحكمة لاتجارية باارباط بتاريخ 
9 مارس ))8)، تحت رقم  78))8.
376 P

 PDE FACILITIES
MANAGEMENT

شركة دلت مسؤعاية محذعد  
بشريك عحيذ

رأسمااها : 888.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : 8) زي ة بني 

كياغل، لاسوي�ضي، لارباط
حل مسبق الشركة

لاوام لالستثنائي  للجمع  بموجب 
لاشريك  قرر   ،(888 ماي   7 بتاريخ 
لملسؤعاية  دلت  الشركة  لاوحيذ 

لملحذعد  بشريك عحيذ.
 PDE FACILITIES لملسما  
رأسمااها   ،MANAGEMENT
لالجتماعي  م رها  درهم،   888.888
لاسوي�ضي،  زي ة بني كياغل،   (8 ب 

لارباط ما نلي :

للحل لملسبق الشركة.
الشركة  لالجتماعي  لمل ر  تويين 

كمحل التصفية.
عولس  سليمان  لاسيذ  تويين 

ع له حسام كمصفي.
عقذ تم لإلنذلع لا ايوني باملحكمة 
 96888 لاتجارية باارباط تحت رقم 

بتاريخ فاتح نوييو 888).
377 P

AFRODITA - LA MAISON 
DE BEAUTE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  
بشريك عحيذ

رلسمااها : 888.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : رياض عالد مطاع، 

سكتور و8 لارقم 7)، تمار 
حل مسبق الشركة

لاوام لالستثنائي  للجمع  بموجب 
لاشريك  قرر   ،(888 ماي   7 بتاريخ 
لملسؤعاية  دلت  الشركة  لاوحيذ 

لملحذعد  بشريك عحيذ.
 AFRODITA - LA  : لملسما  
رلسمااها   ،MAISON DE BEAUTE
888.888 درهم، م رها لالجتماعي ب 
لارقم  و8  رياض عالد مطاع، سكتور 

7) - تمار  ما نلي :
للحل لملسبق الشركة.

الشركة  لالجتماعي  لمل ر  تويين 
كمحل التصفية.

عولس  سليمان  لاسيذ  تويين 
ع له حسام كمصفي.

عقذ تم لإلنذلع لا ايوني باملحكمة 
 96888 لاتجارية باارباط تحت رقم 

بتاريخ 5 نوييو 888).
378 P

LA DINETTE
SARL AU

تأسيس رشكة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك عحيذ

مؤرخ  توثي ي  ع ذ  بم ت�ضى 
 ،(8(( أبريل   (7 نوم  لارباط  في 
مسؤعاية  دلت  شركة  تأسيس  تم 
تحمل  عحيذ  بشريك  محذعد  

للخصائص لاتااية :

 LA DINETTE SARL  : لاتسمية 
.AU

لاهذف لالجتماعي : م هى.
رلسمال لاشركة : 888.888 درهم 
م سم إلى 8888 حصة من فئة 888 

درهم الحصة لاولحذ .
لسماعيل حذنن 8888 حصة.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  
لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ عضع 

لاسجل لاتجاري.
من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 
8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
محل  لاولويين  شارع   88  : لمل ر 

رقم ) حسان لارباط.
تسير لاشركة من طرف   : لملسير 
غير  ملذ   حذنن  لسماعيل  لاسيذ 

محذعد .
باملحكمة  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
ماي   (5 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 
بااسجل  لات ييذ  رقم   ،(8((

لاتجاري و8 868.
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STE MENAGEME
SARL
تأسيس

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم  قذ  باارباط،   (8(( 9) مارس 
لملسؤعاية  دلت  شركة  تأسيس 
لملحذعد  تحمل للخصائص لاتااية :
.MENAGEME SARL : لاتسمية

دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة 
شريك  دلت  لملحذعد   لملسؤعاية 

عحيذ.
أعمال لابناء   : لاهذف لالجتماعي 

لملتنوعة.
درهم   888.888  : لملال  رلس 
فئة  من  حصة   8888 إلى  م سمة 

888 درهم الحصة.
من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتاسيس لانهائي.
من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 
8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.

لمل ر لالجتماعي : 99 تجزئة للحاج 
سليماني حي يو وب لملنصور لارباط.
لا ادر  عبذ  لاسيذ   : لاتسيير 

لازلئري.
لاتجارية  باملحكمة  لاتسجيل  تم 
 ،(8(( ماي   87 بتاريخ  باارباط 

لاسجل لاتجاري رقم 95)868.
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STE DYLA ART
SARL

تأسيس شركة
عضع   ،(8(( أبريل  بتاريخ    تم 
باملميزلت  اشركة  منظم  قايون 

لاتااية :
.STE DYLA ART SARL : لاتسمية
دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
في  عسيط  أع  تاجر   : لاهذف 

لالستيرلد علاتصذنر.
شرلء عبيع منتجات (لاوساطة عبر 

لإليترييت).
إعاليات  عكااة  مااك  أع  م اعل 

توظف موظفا علحذل على لألقل.
لألعمال  مركز   : لالجتماعي  لمل ر 
زييت زي ة مسلم تجزئة بوكار لاطابق 
لاثااث لاش ة  8 باب دكااة مرلكش.
في  حذد   : لالجتماعي  لارأسمال 
إلى  م سمة  درهم   888.888 مبلغ 
درهم   888 فئة  من  حصة   8888

موزعة كاآلتي :
لاسيذ  دايلة كورتي 588 حصة.
 588 لاسيذ مهذي عالل بنكيرلن 

حصة.
غير  ملذ   لاشركة  تسير   : لإلدلر  
دايلة  لاسيذ   طرف  من  محذعد  

كورتي علاسيذ مهذي عالل بنكيرلن.
من  تبتذئ   : لالجتماعية  لاسنة 

فاتح ننانر إلى غانة 8و ديسمبر.
99 سنة لبتذلء  : حذدت في  لملذ  

من تاريخ تأسيس لاشركة.
تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 
ماي  و)  بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 
عسجلت  5965و8  تحت رقم   (8((
لاشركة في لاسجل لاتجاري بمرلكش 

تحت رقم 5668)8.
381 P
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 STE AUTO ECOLE

 LAHOUAOUI  S.A.R.L  AU
لإلشهار لا ايوني

قرر بموجب جمع منو ذ بتاريخ  

دلت  شركة  تأسيس   20/04/2022

للخصائص لاتااية.

تسمية  تم  ا ذ   : لاتسمية   .8

لاهولعي«  لاتوليم  »سيار   لاشركة 

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد .

). م ر: م ر لاشركة  تجزئة ماك 

88 حي غفير لا ليوة بانت  للخير رقم 
ملول 

و. رؤعس أمولل: حذد في 888.888  

8888 حصة من  درهم م سومة إلى 

888 درهم الولحذ عموزعة كااتالي.  

لاسيذ لنذنذ محمذ 8888 حصة

لملجموع: 8888   حصة 

من أهذلف لاشركة   لملوضوع:   . 

سيار  لاتوليم 

لنذنذ  لاسيذ  يوتبر  لاتسيير:   .5

غير  ملذ   اشركة  لملسير  محمذ 

محذعد .

علملسير الومليات لابنكية اشركة.  

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ    .6

تأسيسها حسب لملحضر لاتأسي�ضي. 

7. لإلنذلع لا ايوني:  ا ذ تم لإلنذلع 

لالبتذلئية  لملحكمة  اذى  لا ايوني 

تحت   18/05/2022 بتاريخ  بايزكان 
رقم  لاتجاري  لاسجل   ،9(( رقم 

. (68(7
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KARAOUI CARS  SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

وو68) 

تأسيس شركة
لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 

لاتأسي�ضي لملؤرخ في 86أبريل ))8)، 

قذ تم تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ تحمل 

للخصائص لاتااية :

دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

  KARAOUI CARS  :  لاتسمية

ي ل لألفرلد    : لاهذف لالجتماعي  

ييابة عن لالخرين.

لمل رلإلجتماعي  :  بلوك  8 قصبة 

أنت مبارك لملزلر لنت ملول.
درهم،   888.888  : لملال  رأس 

م سم كااتالي :

8888حصة  السيذ أحمذ قرلعي  

ب يمة 888 درهم الحصة.

لاتسيير :  لاسيذ أحمذ قرلعي.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي.

لاسنة  لملااية  : من فاتح ننانر إلى 

8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لالعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.

بمكتبة    : لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  بإيزكان  لالبتذلئية  لملحكمة 

88ماي ))8) تحت رقم 8و9.

383 P

STE MEDZTECH SARL AU
إعـــالن قايــوني

بم ت�ضي ع ذ عرفي لملؤرخ بتاريخ 

بإيزكان تم تأسيس   (8((  /8 /  (5

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت 

لاشخص لاوحيذ تحمل للخصائص 

لاتااية:

 STE MEDZTECH  : لاتسمية 

SARL AU

 88 رقم  قاعة  لالجتماعي:  لمل ر 
زي ة 8887 رقم )8 ترلست ليزكان.

رأس لملال   : 888.888 درهم 

لملذ  : 99 سنة  

لملسير :   لاسيذ محمذ زبير

تثبيت ليضمت  تاجر،   : لانشاط 

لاتأمين ع لالتصال لاسلكي علاالسلكي.

تم لإلنذلع لا ايوني اذي لملحكمة 

لالبتذلئية بايزكان   في 86 /85/ ))8) 

تحت رقم 8)9 .
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  STE BUIDILUXE NOUR
SARL AU

تـــــأســــيس شـــــــركـــــة 
بتاريخ  عرفي  ع ذ  على  بناءل 
لا وليين  تم عضع   ،(8(( أبريل    8
لألساسية اشركة محذعد  لملسؤعاية 
 BUIDILUXE NOUR  : شريك علحذ 

دلت للخصائص لاتااية : 
لاهذف : هذف لاشركة في لملغرب 

كما في للخارج هو:
- خذمات متنوعة علابناء.

حي لمحيريش     : لمل ر لالجتماعي   
كلميم.

لملذ  :  99 سنة
 888.888 في  حذد   : لارأسمال 
حصة   8888 على  م سم  درهم 
لجتماعية ب يمة 888 درهم الولحذ  

عهي في يصيب لاسيذ  : 
حصة    8888 يورلاذنن  بذعح   -

لجتماعية.
عملذ   لاشركة  تسير   : لاتسيير 
غير محذعد  من طرف لاسيذ بذعح 

يورلاذنن.
لالبتذلئية  باملحكمة  لإلنذلع  تم 
تحت   (8(( ماي   5 بتاريخ  بكلميم  
لاسجل  في  علاتسجيل   877 رقم 

لاتجاري تحت رقم 9)8 .  
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ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

 STE BENAISSA FRIGO
.S.A.R.L AU

تأسيس شركة  محذعد  لملسؤعاية 
دلت لاشريك لاوحيذ

بموجب ع ذ عرفي مؤرخ ببيوكرى 
لانظام  عضع  تم   (8(( ماي   88
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
فيما  مميزلتها  تكمن  علاتي  لملحذعد  

نلي 
 STE BENAISSA لاتسمية  

  FRIGO .S.A.R.L AU
 ICE 888 8888 8 و87و 

لاشركة  غرض  نمكن   : لاغرض 
لحساب  أع  للخاص  لحسابها  سولء 
أي دعاة أخرى  عفي  لملغرب  في  لاغير 

فيما نلي

- لشغال لابواستير 

م ر لاشركة : نوجذ م ر لاشركة  

  DOUAR TAKAD SIDI BIBI

  BIOUGRA

 99 لملذ :حذدت مذ  لاشركة في 

سنة لبتذلءل من تاريخ تكوينها لانهائي.
رأسمال  نبلغ   : لاشركة  رأسمال 

 888.888 درهم  أاف  مائة  لاشركة 

م سم إلى أاف حصة دلت مائة 888 

درهم ك يمة لحصة لاولحذ ، 

لاسيذ: لملصطفي لاهطوطي 8888 

حصة.

لاسنة لملااية:تبتذئ في فاتح ننانر 

عتنتهي في 8و دجنبر. 

يسير لاشركة لملصطفي  لاتسيير: 

لاهطوطي ملذ  غير محذعد  

تم لإلنذلع لا ايوني اذي كتابة    

إيزكان   لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 

بتاريخ 8) ماي ))8) تحت عذد  9 9   
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ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

      STE TRANS ZOUIOUINE

.S.A.R.L AU
تأسيس شركة  محذعد  لملسؤعاية 

دلت لاشريك لاوحيذ
بموجب ع ذ عرفي مؤرخ ببيوكرى 

لانظام  عضع  تم   (8(( ماي  و8 

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  دلت لاشريك لاوحيذ علاتي 

تكمن مميزلتها فيما نلي 

 STE TRANS  : لاتسمية 

    ZOUIOUINE .S.A.R.L AU

ICE 88878975888878و

لاشركة  غرض  نمكن  لاغرض: 

لحساب  أع  للخاص  لحسابها  سولء 
أي دعاة أخرى  عفي  لملغرب  في  لاغير 

فيما نلي

- لان ل لالشخاص لحساب لاغير 

م ر لاشركة : نوجذ م ر لاشركة  

 DOUAR BENGMOUD SIDI

 BIBI BIOUGRA

 99 لملذ :حذدت مذ  لاشركة في 

سنة لبتذلءل من تاريخ تكوينها لانهائي.
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رأسمال  نبلغ   : لاشركة  رأسمال 
درهم   888.888 أاف  مائة  لاشركة 
م سم إلى أاف حصة دلت مائة 888 

درهم ك يمة لحصة لاولحذ ، 
لارحيم  عبذ  لازعيوين  لاسيذ: 

8888 حصة.
لاسنة لملااية:تبتذئ في فاتح ننانر 

عتنتهي في 8و دجنبر 
لازعيوين  لاشركة  يسير  لاتسيير: 

عبذ لارحيم ملذ  غير محذعد  
كتابة  اذي  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
إيزكان   لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 
بتاريخ 8) ماي ))8) تحت عذد 8 9    
387 P

بريم
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ  عرفي   ع ذ  بم ت�ضى   
لا ايون  عضع  تم   .(8(( ماي   8 
محذعد   اشركة  لاتاسي�ضي 
تحمل  لاوحيذ   لملسؤعاية لاشريك  

للخصائص لاتااية:
لاـتـسـميـــــــــــــــة :بريم

:  شركة دلت لملسؤعاية  لاشكل  
لملحذعد  لاشريك لاوحيذ 

لاـمـوضـــــوع : لستغالل مخبز .
-و عمار   . لمل ر لارئي�ضي  : مكتب 
 - عياض  لا ا�ضي  شارع   –  65

لمسريات-  لكادنر
مــــــذ  لاشركــــــة   : 99  سنة لبتذلء 

من نوم تأسيسها. 
 888.888   : لاشركـــة  رأسمـــال 
حصة من   8888 درهم م سم على 
فئة 888 درهم  كلها  السيذ بريم لزلد 

رقيب. 
لألربــــــــــــــــــاح   : نتم لقتطاع نسبة % 5 
من لألرباح  االحتياط لا ايوني علاباقي 

حسب ت رير لاشريك لاوحيذ.
تسير لاشركة من   : لاـتسـيـيـــــــــــــر    
طرف لاسيذ بريم لزلد رقيب - مع كل 

صالحيات لاتوقيع.
لاسنـــة لالجتمـاعيـة : من فاتح ننانر 

إلى 8و دجنبـــــر.
اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم  ا ذ 
 86 نـوم  لاتجارية باكادنر   لملحكمة  

ماي ))8) تحت رقم 889889.
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 STE S&A WORLD شركة

 DISTRIBUTION SARL AU

ش. م. م
تأسيس شركة م م 

 : في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   20/05/2022

محذعد  لملسؤعاية تحمل للخصائص 

لاتااية 

 sTE S&Aلسم شركة لاتسمية:   

 WORLD DISTRIBUTION SARL

   AU
تحذد رأسمال   : رأسمال لاشركة 

لاشركة في 888.888 درهم م سم للى 

درهم اكل   888 8888 حصة ب يمة 

حصة مملوكة كما نلي:

  BE7 لاسيذ  سار  محسن  7و -

8888 حصة

لمل ر  تحذد   : لالجتماعي  لمل ر 

دعلر  لالجتماعي الشركة في لاونولن: 

لاصفاء  علد  إدلعكرلن  كوري  تين 

لشتوكة لنت باها

تومل لاشركة  لاهذف لالجتماعي: 

في مجال لالستغالل لافالحي عتصذنر 

للخضر علافولكه.

لاشركة  تسيير  تحذد  لاتسيير: 

من طرف لاسيذ  سار  محسن رقم 

 BE7 ب.عت و 7و

تم لنذلع لمللف لا ايوني الشركة 

إليزكان  لالبتذلئية  لملحكمة  اذى 

تحت رقم  6 9  بتاريخ 20/05/2022

389 P

فولكارز
تأسيس شركة محذعد  لملسؤعاية 

دلت شريك عحيذ 
تم عضع لا ايوني لالسا�ضي اشركة 

محذعد  لملسؤعاية دلت شريك عحيذ 

أبريل   (5 بتاريخ  مؤرخ  عرفي  بو ذ 

))8) خصائصها كااتالي  

لاتسمية : فواكارز.

لاشركاء : بنشرعي نوسف 

لاسيارلت  كرلء   : لهذلف لاشركة 

بذعن سائق -

 ،9 رقم  مكتب   : لالجتماعي  لمل ر 
حي  شارع قنيطر ،   ،( رقم  و،  بلوك 

لملحمذي، لكادنر
درهم   888.888  : لارأسمال   
فئة  من  حصة   8888 للى  م سمة 

888 درهم 
لاتسيير: بنشرعي هذى

لاسنة لالجتماعية : من فاتح ننانر 
للى 8و دجنبر

لملذ  : 99 سنة
لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
لا ايوني باملحكمة لاتجارية باكادنر في 
8) ماي ))8)  تحت رقم 889898.

390 P

STE CENTRE EL-
 MOHAMMADI POUR LA

 CULTURE ET L’EDUCATION
PRIVE SARL AU    SARL AU

ICE : 002999649000015
إعالن عن تأسيس شركة محذعد  

لملسؤعاية
بم ت�ضى ع ذ عرفي محرر بتاريخ 
تم تأسيس شركة    (8(( فبرلنر  و) 
شريك  دلت   لملسؤعاية   محذعد  

عحيذ دلت للخصائص لاتااية: 
STE  CENTRE EL-  : لاتسمية 
 MOHAMMADI POUR LA
 CULTURE  ET L’EDUCATION

 PRIVE SARL.AU
زي ة  رقم  9   : لالجتماعي  لمل ر 
لاسواد   حي  بوعيطة  بلوك  كلميم 

لنت ملول.
لاهذف: مركز لاذعم ع لاتكوين. 

 888.888  : لالجتماعي  لارأسمال 
درهم.

لاتسيير : عبذ هللا لاضويف.
لملذ : 99 سنة.

لاسنة لملااية :  فاتح ننانر حتى8و 
دجنبر .

بااسجل  لاشركة  تسجيل  تم 
   767 رقم   تحت  بإيزكان  لاتجاري 
رقم لاسجل   (8(( أبريل   (8 بتاريخ 

لاتجاري 5978)  .
391 P

 STANDARD شركة
CONCEPT

لاونولن : لاطابق لاثاني رقم 665
بلوك أ تجزئة أيزل لاوليا أكادنر

تأسيس
بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ بتاريخ 
لا ايون  عضع  تم   ،(8(( ماي   86
للخصائص  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاتااية :
 STANDARD : لاتسمية لا ايويية

CONCEPT
دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 

مسؤعاية محذعد .
لاثاني  لاطابق   : لالجتماعي  لمل ر 
لاوليا  أيزل  تجزئة  أ  بلوك   665 رقم 

أكادنر.
مكتب   : لالجتماعي  لاغرض 
لاذرلسات علالستشارلت في لاهنذسة 
لاكهربائية، لاهيذرعايكية، للحرلرية، 
لاسولئل  هنذسة  لاشمسية، 
علاشبكات لملختلفة. هنذسة لاتشييذ 
عإدلر   لملذيية  لاهنذسة  علملباني، 
لملشاريع، مكتب للجذعاة علاتخطيط 

علاتنسيق.
لملوامالت  جميع  عامة  عبصفة 
علملبادالت لاتجارية لاتي من شأنها أن 

تنمي عتوسع من نشاط لاشركة.
في  حذد   : لالجتماعي  لارأسمال 
بااكامل  محرر   درهم   888.888
8888 حصة لجتماعية  عم سمة إلى 
لاولحذ   الحصة  درهم   888 ب يمة 
عموزعة بين لاشركاء حسب لملساهمة 

كما نلي :
8 و   : لملنبهي  بكر  أبو  لاسيذ 
قذرها  بمساهمة  لجتماعية،  حصة 

888. و درهم.
حصة  8وو   : بوايذ  علي  لاسيذ 
لجتماعية، بمساهمة قذرها 888.وو 

درهم.
8وو حصة   : لاسيذ عزيز لاشرقي 
لجتماعية، بمساهمة قذرها 888.وو 

درهم.
لاتسيير : تم تويين لاسيذ أبو بكر 
لملنبهي مسيرل عحيذل الشركة ملذ  غير 

محذعد .
من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملذ  
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تسجيل لاشركة في لاسجل لاتجاري 
باملحكمة لاتجارية بأكادنر.

من  تبتذئ   : لالجتماعية  لاسنة 
فاتح ننانر إلى 8و ديسمبر من كل سنة.
لألرباح  من   %5 تخصم   : لألرباح 
علاباقي  لا ايوني  لالحتياط  اتأسيس 
للجموية  تصرف  تحت  نوضع 

لاومومية الشركة.
بكتابة  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
تحت   ،(8(( ماي   89 بأكادنر بتاريخ 
بااسجل  علملسجلة   .889878 لارقم 

لاتجاري لاتحليلي رقم 78 58.
النشر علابيان

392 P

STE BNIZIKI TRAVAUX
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  اشريك لاولحذ
ICE : 003076372000026

 88 بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
ماي ))8) باكادنر ثم تأسيس شركة 
اشريك  لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  

لاولحذ دلت للخصائص لاتااية :
BNIZIKI TRAVAUX   :   لاتسمية
لمل ر : بلوك ) رقم   لاطابق لألعل 

زي ة بكاي لكادنر.
لملوضوع: هنذسة مذيية-  م اعاة 
بناء  ع  تركيب  لملختلفة  لألعمال 
لاذفيئات لازرلعية-  آاتجار  لاوامة.

في  لارأسمال  حذد  لارأسمال: 
 8888 على  موزعة  درهم   888.888
اكل  درهم   888 قيمة  من  حصة 
علحذ  مسجلة باسم لاسيذ محمذ 

بنيبورك:
بنيبورك  محمذ  لاسيذ 

8888حصة  888.888  درهم
: تسير لاشركة من طرف  لاتسيير 
محمذ بنيبورك ملذ  غير محذعد .                                           
لإلنذلع    : لا ايوني  لإلنذلع 
تم لإلنذلع لا ايوني اذى    : لا ايوني 
لاتجارية  باملحكمة  لاضبط  كتابة 
20/05/2022تحت  بتاريخ  باكادنر 

عذد 889887
393 P

FONCIERE LAILA SARL
رأس مااها 8.888.888 درهم

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد 

بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

بأكادنر  لملسجل  ع   31/03/2022

سجل    05/04/2022 بتاريخ 

تم تأسيس   11263/2022 لملذلخيل 

شركة دلت مسؤعاية محذعد  مسما  
رأسمااها   FONCIERE LAILA SARL

درهم م رها لإلجتماعي   8.888.888
لألعل  لاطابق  جمال  عمار   بأكادنر 
زي ة  رقم    بوكس  و  رقم  لملكتب 

لملورض.

• لاغرض: لإلنواش لاو اري.

جمال  عمار   لارئي�ضي:  لمل ر   •

بوكس  و  رقم  لملكتب  لألعل  لاطابق 
رقم   زي ة لملورض أكادنر.

• لملذ  : 99 سنة.
تم تحذنذ رأسمال   : رأس لملال   •

لاشركة في 8.888.888 درهم م سمة 

درهم   888 من  حصة   88.888 إلى 

حسب  الشركاء  خصصت  الولحذ  

مساهماتهم.

 9888 لبزع:  لبرلهيم  لاسيذ   -

حصة

- لاسيذ رشيذ لبزع  :  58) حصة

- لاسيذ جمال لبزع  : 58)  حصة

 8 8 كناك:  فاطمة  لاسيذ    -

حصة

- لاسيذ  نويمة لبزع :8)8  حصة

- لاسيذ  لمينة لبزع  :8)8  حصة

- لاسيذ  اطيفة لبزع  :8)8 حصة

تسيير  إسناد  تم  لاتسيير:   •

لاشركة  السيذ لبرلهيم لبزع للحامل 
رقم  لاوطنية   لاتوريف  البطاقة  

بذاك  ع  محذد   غير  ،ملذ    J105

تصبح لاشركة ملزمة بتوقيوه.

الشركة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  لاتجارية  باملحكمة 

17/05/2022 تحت عذد )و8898.
لملــــســــــيــــــــر

لاسيذ لبرلهيم لبزع

394 P

مڭا باي نكوص
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

إعالن عن تأسيس
بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   21/04/2022
محذعد  خصائصها  مسؤعاية  دلت 

كااتالي :
 MEGA  لاتسمية: مڭا باي يكوص

  BAY NEGOCE
لاهذف لالجتماعي: 

لالولزم علملوذلت  عبيع  شرلء   -  8
لملكتبية علالعالميات 

) - لاتجار .
لملذ : 99 سنة

دلعد  لنت  دعلر  لالجتماعي:  لمل ر 
لاصفاء ص.ب 878 بيوكرى لشتوكة 

لنت باها.
 888.888  : لالجتماعي  لارأسمال 
8888حصة  إلى  م سمة  درهم 
الحصة  درهم   888 من  لجتماعية 
كااتالي:  الشركاء  منتسبة  لاولحذ ، 
باملائة   58 للحمذلني:  محمذ  لاسيذ 

علاسيذ سويذ لجبلي: 58 باملائة.      
لاشركة  بتسيير  يوهذ  لاتسيير: 
للى لاسيذ محمذ للحمذلني علاسيذ  

سويذ لجبلي.
لإلنذلع  تم  لا ايوني:  لإلنذلع 
لالبتذلئية  لملحكمة  اذى  لا ايوني 
تحت   12/05/2022 بتاريخ  بإيزكان 

رقم 988.
395 P

STE SAMIFISC

STE FIVEGEARS
بم ت�ضى لا ايون لألسا�ضي بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   ،20/01/2022
باملولصفات  لملسؤعاية  محذعد  

: 
ُ
لاتااية

لاتسمية : فانفكير.
.STE FIVEGEARS

بذعن  لاسيارلت  كرلء  لاهذف: 
سائق.

زي ة لانيل رقم   : لمل ر لالجتماعي 
8و أغارلس بوركان لكادنر.

تاريخ  من  لبتذلء  سنة   99 لملذ : 
لاتأسيس.

رأسمااها:  888.888 درهم.

لاتسيير: السيذ بوبكر ررل�ضي.

لاتوقيع: السيذ بوبكر ررل�ضي.

باملحكمة  تم  لا ايوني  لإلنذلع 

بتاريخ  بأكادنر  لاتجارية 

 889896 رقم  تحت   20/05/2022
رقم لاسجل لاتجاري و9 58.      

396 P

FIDUCIAIRE ANZI

SHUN RONG SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

تأسيس شركة 
في    مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

محذعد  باملميزلت لاتااية :

دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة  

لملسؤعاية لملحذعد .

  SHUN RONG:  لاتسمية

تصذنر   : لالجتماعي  لاهذف 

لألسماك  للخضرعلت،  لافولكه، 

لالستغالل   – لازرلعية  علملنتجات 

عتسيير لاضيوات لافالحية.
حي   6(( رقم   : لمل رلإلجتماعي    -

لاوود  لاويون.
درهم،   888.888  : رأساملال   -

م سم كااتالي:

حصة   8 و   : لاسيذ يبيل بومور 

ب يمة 888 درهم الحصة.

حصة   8وو   : زهايك  كي  لاسيذ 

ب يمة 888 درهم الحصة.

لاسيذ محمذ مواود بواون : 8وو 

حصة  ب يمة 888 درهم الحصة.

مجموع 8888 حصة  ب يمة 888 

درهم الحصة اكل فرد.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي.

بومورع  يبيل  لاسيذ   لاتسيير: 

لاسيذ  محمذ مواود بواون  كمسيرنن 

ألجل غير محذعد.

من فاتح نوييو   : لملااية   لاسنة  

إلى8وماي من كل سنة ما عذل لاسنة  

لالعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
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بمكتبة   : لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية  لملحكمة 
88ماي  ))8) تحت رقم1378/22  .
397 P

 SOUHAIM TRS  SARL
RC :8729

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ  عرفي   ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  عضع  تم    26/04/2022
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لاتاسي�ضي 
لملحذعد  تحمل للخصائص لاتااية :
  SOUHAIM TRS  : لاـتـسـميـــــــــــــــة 

 SARL
لملسؤعاية  دلت  :لاشركة  لاشكل 

لملحذعد .
لألشخاص  ي ل   : لاـمـوضـــــوع 
لألشغال  في  /م اعل  لاغير  افائذ  
لاوامة ع لابناء/ ي ل لابضائع افائذ  

لاغير عطنيا عدعايا.
لاـمـ ر لالجـتـماعــي : دعلر بوخشبة، 

لاكذنة لابيضاء، أعالدتانمة.
مــــــذ  لاشركــــــة : 99  سنة. 

رأسمـــال لاشركـــة : مئة لاف درهم 
عبذلاصمذ  لاسيذ   : لاـتسـيـيــــــــــــــــــر 

سوهيم ع لاسيذ عمر اورج.
اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم  ا ذ 
لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط  كتابة 
 : بتاريخ   (88 رقم  تحت  تارعدليت 
لاتجاري  رقم سجلها   19/05/2022

هو:9)87 .
398 P

STE ISRA SERVICES
 Société à Responsabilité Limitée

A.U
Au Capital de 100.000 Dhs

 Siège Social est fixé à : DOUAR
 ABAYNOU GUELMIM
ICE : 003053533000050

تـــأسيــس شركة
تاريخ  ب  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،12/04/2022
بشريك  لملحذعد   لملسؤعاية  دلت 

عحيذ باملميزلت لاتااية :
لاتسمية : لسرلء سيرفيس

لباننو  دعلر   : لالجتماعي  لمل ر 
كلميم.

درهم   888.888 لارأسمـــــــــــــال: 
فئة  من  حصة   8888 على  م سمة 

888 درهم.
لاهـــــــــــــــــذف : محطة للخذمات

لاشــــــــــــــريك لاوحيذ :
* لاسيذ : للحسين مرزعكي 8888 

حصة
لملسير لا ايوني: للحسين مرزعكي

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل   (6 بتاريخ  كلميم  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 169/2022.
399 P

STE AGRILKA  SARL AU  
تأسيس شركــة دلت مسؤعاية 

محذعد 
بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
دلت  تأسست شركة   19/04/2022
باملولصفات  محذعد   مسؤعاية 

لاتااية :
 STE AGRILKA : لاتسمية

لملمتلكات  إدلر    : لملوضوع 
لازرلعية.

للخربة  دعلر   : لالجتماعي  لمل ر 
أعالد ميمون سيذي بيبي بيوكر .

لملبلغ  حذد   : لاشركة  رأسمال 
 8888 درهم مجزأ إلى    888.888 ف 

حصة من فئة  888 درهم الولحذ .
لاتسيير: أسنذ لاتسيير إلى لاسيذ 
محذعد .  غير  ملذ   محمذ  لنلكاغن 
تلتزم  لابنكي،  التوقيع  باانسبة  أما 
السيذ  لاوحيذ  بااتوقيع  لاشركة 

لنلكاغن محمذ.
تأسيس  من  سنة   99  : لملذ  

لاشركة
عقذ تم لإلنذلع لا ايوني بمكتب 
لاضبط باملحكمة لالبتذلئية بإيزكان 
رقم  تحت   27/04/2022 بتاريخ 
عتم تسجيل لاشركة بااسجل   .887

لاتجاري تحت رقم5)68) . 
400 P

 SOCIETE
 TECHNOLOGIQUE

 DES ÉNERGIES, FROID
 INDUSTRIEL ET

CLIMATISATION - STEFIC
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد 
في    لملؤرخ  الو ذ  طب ا 
شركة  تأسيس  تم   12/05/2022
بالخصائص  لملسؤعاية  محذعد  

لاتااية  :
 SOCIETE  : لالسم 
 TECHNOLOGIQUE DES
 ÉNERGIES, FROID INDUSTRIEL

ET CLIMATISATION - STEFIC
لاهذف  : أشغال لابناء ع لألشغال 
لملتنوعة ع لاتركيب لاصحي ع لاتجار 

رأسمال لاشركة: 888.888 درهم 
لاتسيير:  محمذ يجح

تكادنرت  حي  لالجتماعي:  لمل ر 
لاذرلركة أكادنر 

لملذ  : 99 سنة 
الشركة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
باملحكمة لاتجارية باكادنر تحت رقم   
)88998  بتاريخ   23/05/2022 ع تم 
تسجيل لاشركة في لاسجل لاتجاري 

تحت رقم و5858
401 P

 ARCADES NEGOCES شركة
ش.م.م ذات شريك واحد
رأسمااها 888.888   درهم

لمل ر لالجتماعي : شارع للحاج لحبيب 
رقم  88 مكرر تجزئة بوتي إكرعماعي 

لاذشير  إيزكان
تـأسـيـس

توقيع  دي  عرفي  ع ذ  بموجب 
 خاص بتاريخ 03/16/ ))8) علملسجل
تم عضع   (8((  /04/13 بأكادنر نوم 
دلت  اشركة  لألسا�ضي  لا ايون 
للخاصيات  دلت  مسؤعاية محذعد  

لاتااية:
: تهذف لاشركة دلخل  لاـهــذف   .8

لملغرب.  

أيولع  جميع  عتوزيع  تصنيع   •
عبولت لاتلفيف.

لاتوبئة  أكياس  إيتاج عتسويق   •
علاتغليف لملصنوعة من مولد قابلة 
التحلل  عقابلة  للحيوي  التحلل 

لاضوئي.
عبيع جميع مولد  • تسويق عشرلء 

تغليف لملولد لاغذلئية علاصناعية.
علالستغالل  علالمتياز  لاتملك   •
لاتجارية  علاوالمات  أشكااه  بكافة 
علاومليات  لالخترلع  عبرلءلت 
علملنشآت  علاشهر   علاترلخيص 

لاصناعية علاتجارية.
تسعى  لاتي  لاشركات  تمثيل   •
اتح يق أهذلف مماثلة أع دلت صلة، 
عتوزيع جميع أيولع لاتوبئة علاتغليف 

عمالبس لاومل.
لجميع  لاتجاري  لاتمثيل   •

لاشركات لاوطنية أع لألجنبية.
لاومليات  جميع  لاوموم  ععلى   •
علاغير  لاو ارية   ، لملااية  لاتجارية 
مباشر   عالقة  اها  لاتي  لاو ارية 
إايها  لملشار  بأهذلف  أعغيرلملباشر  
علاتي من شأنها تطوير عتوسيع نشاط 

لاشركة.
 ARCADES«  : لاتسميــة   .(
شريك  دلت  ش.م.م   »NEGOCES

علحذ
شارع للحاج   : لمل ر لالجتماعي  و. 
لحبيب رقم  88  مكرر تجزئة  بوتي 

إكرعماعي لاذشير  إيزكان.
 . لاـــمــذ  : 99 سنة.

درهم    888.888  : لاـرأسـمـال   .5
لجتماعية  حصة   8888 إلى  م سم 
888 درهم الحصة لاولحذ   من فئة 
بااكامل  عمحرر   ي ذل  مكتتبة 
عمسنذ  كلها افائذ  لاسيذ أصوفيذ 

عبذ لالطيف.
: من فاتح ننانر  لاـسـنـــة لملااية   .6

إلى 8و دجنبر. 
ملذ   يسيرلاشركة   لاـتـسـيـير:   .7
أصوفيذ  لاسيذ  غيرمحذعد  

عبذلالطيف.
 (6859 لاتجاري:  لاسجل   •

إيزكان.
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كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاضبط باملحكمة لالبتذلئية بإيزكان 

نوم 29/04/2022 تحت8 8 .

402 P

 SOCIETE AOUTIL KARIMA

SARL A AU
CONSTITUTION

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  رأسمااها 888.888 درهم .

لمل ر لالجتماعي تواعيية لاتشارك 
رقم 89 تزييت.

محرر  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم  ليجاز  تم   (8(( 88ماي  بتاريخ  

ليجاز لا ايون لألسا�ضي اشركة دلت 

لملولصفات  مسؤعاية محذعد  دلت 

لاتااية :

 SOCIÉTÉ AOUTIL لاتسمية 

     KARIMA

لابضائع  ي ل   : لاشركة  غرض 

علاسلع

لاتي  لاومليات  ليجاز كل  ععموما 

مباشر   غير  أع  مباشر   عالقة  اها 

بااومليات لملذكور  علاتي من شانها 

أن تساهم في تنمية لاشركة .

ملذ   لاشركة  تأسست   : لملذ  

سنة لبتذءل من نوم ت ييذها في   99
لاسجل لاتجاري 

رأسمال  حذد   : لاشركة  رأسمال 

لاشركة في مبلغ 888.888  درهم  

8888 حصة من فئة   م سم إلى  

888 درهم افائذ  كل من : 

 8888 لعتيل  لملنوم  عبذ  لاسيذ 

حصة

تم تويين لاسيذ عبذ لملنوم لعتيل 

كامل  تحمله  مع  الشركة  كمسير 

لاصالحيات حسب لا ايون لألسا�ضي 

الشركة .

تم ليجاز لإلنذلع لا ايوني بكتابة 

لالبتذلئية  لملحكمة  اذى  لاضبط 

بتيزييت بتاريخ  19/05/2022   تحت 
رقم و86

403 P

STE DOULICIOUS SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  ع 

شريك عحيذ
رأسمااها: 88.888  درهــم

م رها: حي تيهولرين شاطئ أعرير 
أكادنر 

س.ت: 58587
للجمع  ملشاعرلت  طب ا 
بتاريخ  لملنو ذ  لاتأسي�ضي  لاوادي 
تأسيس  تم   ،10/05/2022
مع  محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة 

للخصائص لاتااية:
 STE  : لاشركة  لسم   .8

 DOULICIOUS SARL AU
). رأس لملال: 88.888 درهــم

: حي تيهولرين  م رها لألسا�ضي  و. 
شاطئ أعرير أكادنر

جميع  لستغالل  لاهذف:   . 
لألنشطة لملتول ة باملطومة

لاسيذ  دييا  لاشريك لاوحيذ:   .5
لبنا ف ير

6. لملذ : 99 عاما منذ تسجيلها في 
سجل لاتجار  ع لاشركات

7. لملسير : لاسيذ  دييا لبنا ف ير
باملحكمة   تم  لا ايوني  لإلنذلع 
لاتجارية باكادنربتاريخ 24/05/2022 

تحت رقم 889987.
404 P

 STE  DOMAINE     شركة
 TAZGZOUT SARL

تأسيس شركة م م 
في  مؤرخ   عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   10/05/2022
محذعد  لملسؤعاية تحمل للخصائص 

لاتااية :
 STE لاتسمية: تحمل لاشركة لسم

 DOMAINE TAZGZOUT SARL
 رأسمال لاشركة  : تحذد رأسمال 
درهم   888.888 مبلغ  في  لاشركة 
 888 حصة ب يمة   8888 م سم للى 

درهم اكل حصة م سمة كااتالي:
-لاسيذ مبارك عولج, رقم لابطاقة 

Nلاوطنية   55 و
ووو  حصة 

رقم   , لاشرقي   شوقي  -لاسيذ 
   UA6 858 لابطاقة لاوطنية

 وو  حصة 
رقم   , أموش   هللا  عبذ  -لاسيذ 

   JC27523 لابطاقة لاوطنية
ووو  حصة 

سيذي  مركز  لالجتماعي:  لمل ر 
بيبي على طريق لابرج لقليم لشتوكة 

أنت باها  .
:لالستغالل  لالجتماعي  لاهذف 

لازرلعي   .  
لاتسيير: تحذد تسيير لاشركة من 

طرف :
رقم  لاشرقي,  شوقي  لاسيذ 

   UA6 858 لابطاقة لاوطنية
تم لنذلع لمللف لا ايوني الشركة 
اليزكان  لالبتذلئية  لملحكمة  اذى 
تحت رقم 958 بتاريخ 20/05/2022 

رقم لاسجل لاتجاري 6858).
405 P

 STE »DALAS SERVICES«
SARL AU

تـــــأســــيس شـــــــركـــــة 
بتاريخ  عرفي  ع ذ  على  بناءل 
لا وليين  عضع  تم   ,2022/05/15
لألساسية اشركة محذعد  لملسؤعاية 
 DALAS SERVICES  : علحذ  شريك 

دلت للخصائص لاتااية : 
لاهذف : هذف لاشركة في لملغرب 

كما في للخارج هو:
- خذمات متنوعة علابناء.

مذريذ  بشارع    : لالجتماعي  لمل ر 
رقم 67 كلميم.

لملذ  :  99 سنة
 888.888 في  حذد   : لارأسمال 
حصة   8888 على  م سم  درهم 
لجتماعية ب يمة 888 درهم الولحذ  

عهي في يصيب لاسيذ  : 
حصة    8888 مصطفى  افتي   -

لجتماعية.
: تسير لاشركة عملذ  غير  لاتسيير 
افتي   - لاسيذ  طرف  من  محذعد  

مصطفى

لالبتذلئية  باملحكمة  لإلنذلع  تم 

تحت   2022/05/20 بتاريخ  بكلميم  

لاسجل  في  علاتسجيل   896 رقم 

لاتجاري تحت رقم 5 8 .  

406 P

 SOCIETE CAMPING

PARADIS SARL A AU

CONSTITUTION

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  رأسمااها 888.888 درهم .
لمل ر لالجتماعي لزرع زعكاغن لكلو 

تزييت.

بم ت�ضى ع ذ عرفي محرر بتاريخ 

لا ايون  ليجاز  تم   (8(( مارس   8 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

محذعد  دلت لملولصفات لاتااية :

 SOCIÉTÉ CAMPING : لاتسمية

     PARADIS

غرض لاشركة: مخيم

لاتي  لاومليات  ليجاز كل  ععموما 

مباشر   غير  أع  مباشر   عالقة  اها 

بااومليات لملذكور  علاتي من شانها 

أن تساهم في تنمية لاشركة .

ملذ   لاشركة  تأسست   : لملذ  

سنة لبتذءل من نوم ت ييذها في   99

لاسجل لاتجاري 

رأسمال  حذد   : لاشركة  رأسمال 

لاشركة في مبلغ 888.888  درهم  

8888 حصة من فئة   م سم إلى  

888 درهم افائذ  كل من : 

لاسيذ علي رزعق 8888 حصة

تم تويين لاسيذ علي رزعق كمسير 

الشركة مع تحمله كامل لاصالحيات 

حسب لا ايون لألسا�ضي الشركة .

تم ليجاز لإلنذلع لا ايوني بكتابة 

لالبتذلئية  لملحكمة  اذى  لاضبط 

بتيزييت بتاريخ  15/04/2022   تحت 

رقم وو8

407 P
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 SOCIETE BRA HUILE SARL
A AU

CONSTITUTION
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  رأسمااها 888.888 درهم .
لمل ر لالجتماعي  رقم 87 تجزئة لملين  

تزييت.
بم ت�ضى ع ذ عرفي محرر بتاريخ 
لا ايون  ليجاز  تم   (8(( ننانر  8و 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

محذعد  دلت لملولصفات لاتااية :
  SOCIÉTÉ BRA HUILE : لاتسمية
لملولد  بيع   : لاشركة  غرض 

لاغذلئية باات سيط
لاتي  لاومليات  ليجاز كل  ععموما 
مباشر   غير  أع  مباشر   عالقة  اها 
بااومليات لملذكور  علاتي من شانها 

أن تساهم في تنمية لاشركة .
ملذ   لاشركة  تأسست   : لملذ  
سنة لبتذءل من نوم ت ييذها في   99

لاسجل لاتجاري 
رأسمال  حذد   : لاشركة  رأسمال 

لاشركة في مبلغ 888.888  درهم  
8888 حصة من فئة   م سم إلى  

888 درهم افائذ  كل من : 
 8888 بلبصير  لبرلهيم  لاسيذ 

حصة
بلبصير  لبرهيم  لاسيذ  تويين  تم 
كامل  تحمله  مع  الشركة  كمسير 
لاصالحيات حسب لا ايون لألسا�ضي 

الشركة .
تم ليجاز لإلنذلع لا ايوني بكتابة 
لالبتذلئية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
بتيزييت بتاريخ  12/04/2022   تحت 

رقم و)8
408 P

  BIO.HYDRO.FERTI شركة
ش.م.م

رأسمااها 888.888 درهم
لمل رلالجتماعي : متجر)- رقم وو)  
تجزئة ناسمينة8- طريق تزييت آنت 

ملول إيزكان
تـأسـيـس

توقيع  دي  عرفي  ع ذ  بموجب 
خاص بتاريخ 18/05/2022 علملسجل 
تم عضع   18/05/2022 نوم  بأكادنر 
دلت  اشركة  لألسا�ضي  لا ايون 
للخاصيات  دلت  مسؤعاية محذعد  

لاتااية:

: تهذف لاشركة دلخل  لاـهــذف   .8

لملغرب. 

لألسمذ   عتسويق  لستيرلد   •
لانباتية علملوذيية لملركز  لملخصصة 

الزرلعة لاوضوية.
لاصحة  منتجات  عبيع  شرلء   •
لانباتية علاري علملنتجات لاتي نمكن 

لستخذلمها في لازرلعة لاوضوية.
للحية  للحيوليات  عشرلء  بيع   •
أب ار،ثيرلن، عجول،  (ماشية،عجل، 

ماعز، أغنام ... إلخ).
• لستيرلد عتصذنر.

لاصناعية،  لملوامالت  جميع   •
عغير  لملن واة  لاتجارية،لملااية، 
لملن واة لاتي قذ تكون مرتبطة بشكل 
لاشركة  بهذف  أع غير مباشر  مباشر 
عأي أغرلض مماثلة أع دلت صلة قذ 

توزز توسيوها أع تطويرها.
لجميع  لاتجاري  لاتمثيل   •

لاشركات لاوطنية علألجنبية.
• مشاركة لاشركة، بأي عسيلة، في 
جميع لاشركات أع لاشركات لاتي تم 
إنشاؤها أع لاتي سيتم إنشاؤها، علاتي 
لاشركة،  اغرض  مرتبطة  تكون  قذ 
عالسيما عن طريق لألعرلق لملااية أع 
دمج ح وق لاشركات أع لاتحااف أع 

لالتحاد في لملشاركة أع إدلر  لإلنجار.
لاومليات  جميع  لاوموم  ععلى   •
لاو ارية  لملااية،  لاتجارية 
علاغيرلاو ارية لاتي اها عالقة مباشر  
إايها  لملشار  بأهذلف  أعغيرلملباشر  
علاتي من شأنها تطوير عتوسيع نشاط 

لاشركة.
BIO.HYDRO.«  : لاتسميــة   .(

FERTI« ش.م.م.
و. لمل ر لالجتماعي :  متجر)- رقم 
وو) تجزئة ناسمينة8- طريق تزييت 

آنت ملول إيزكان.
 . لاـــمــذ  : 99 سنة.

درهم    888.888  : لاـرأسـمـال   .5
حصة لجتماعية    8888 إلى  م سم 
888 درهم الحصة لاولحذ   من فئة 
بااكامل  عمحرر   ي ذل  مكتتبة 
لاشكل  على  افائذ   كلها  عمسنذ  

لاتالي:
لاسيذ حموش لابشير  = 888. و 

درهم = 8 و حصة لجتماعية

 TONON MICHEL لاسيذ تويون
888.وو درهم = 8وو حصة  RÉGIS

لجتماعية
 GRIMAUD GERARD لاسيذ 
    JULES VALENTIN PHILIPPE
حصة  8وو   = درهم  888.وو  

لجتماعية
8و  من فاتح ننانر إلى   : اـسـنـــة   .6

دجنبر. 
ملذ   يسيرلاشركة  لاـتـسـيـير:   .7

غيرمحذعد   لاسيذ حموش لابشير.
  (6878 لاتجاري:  لاسجل   .8

إيزكان.
كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاضبط باملحكمة لالبتذلئية   بإيزكان 

نوم 24/05/2022 تحت  97 .
409 P

STE EARTHAGRI SARL
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ   عرفي   ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  عضع  تم  9)-و8-))8)  
لاتاسي�ضي اشركة محذعد  لملسؤعاية 

تحمل للخصائص لاتااية:
 STE EARTHAGRI« : لاـتـسـميـــــــــــــــة 

 »SARL
شركة دلت لملسؤعاية    : لاشكل 

لملحذعد .
لاـمـوضـــــوع :  فالح

 88 رقم   : لالجـتـماعــي   لاـمـ ر 
قسارية لاهناء شارع محمذ للخامس 

لعالد تانمة .
مــــــذ  لاشركــــــة  :  99  سنة. 

 888.888  : لاشركـــة   رأسمـــال 
درهم.

:زمزمي عزيز   لاسيذ   : لاـتسـيـيــــــــــــــــــر 
. BL رقم لابطاقة لاوطنية و8)و

لاسنة    : لالجتمـاعيـة   لاسنة  
و   إلى8  ننانر  من فاتح   : لالجتمـاعيـة 

دجنبر.
ا ذ تم لاتسجيل لا ايوني اذى   
في  بتارعدليت  لالبتذلئية  لملحكمة 
   8789 رقم  تحت  لاتجاري  لاسجل 

بتاريخ ))8)-88-85
410 P

 HAIJOUB SERVICES BOIS
SARL-AU

لإلشهار لا ايوني
لاوام  للجمع  محضر  حسب 
لاتأسي�ضي بتاريخ 07/05/2022 قرر 
 HAIJOUB اشركة  لاوحيذ  لاشريك 
SERVICES BOIS –SARL-AU  دلت 
علحذ  بشريك  محذعد   مسؤعاية 

رأسمااها 888.888 درهم ما نلي :
على  8و  كيلومتر   : لاشركة  م ر 
لاطريق لاوطنية رقم 8 بذعلر تن علي 
ععذي بلفاع لقليم لشتوكة لنت باها .
 :888.888 في  حذد  لملال  رأس 
8888 حصة من  درهم م سومة إلى 
عموزعة  لاولحذ   888درهم  فئة   

كتالي :
- حيجوب محمذ 8888 حصة 

 8 من أهذلف لاشركة:  لملوضوع: 
– لانجار .

تويين لاسيذ حيجوب  لاتسيير:   
 HAIJOUB الشركة  مسيرل   محمذ 
SERVICES BOIS –SARL-AU   ملذ  

غير محذعد .
من  لبتذلء  سنة   99 لملذ : 

لاتسجيل بااسجل لاتجاري.
لإلنذلع : تم  لإلنذلع لا ايوني اذى 
ليزكان  بمذننة  لالبتذلئية  لملحكمة 
بتاريخ 17/05/2022 تحت رقم   7)9 

لاسجل لاتجاري رقم 8و68).
411 P

EXTRA PLAINE AGRICOLE
Société à responsabilité limitée
.Au capital de 100.000 Dirhams

CONSTITUTION
لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 
علاذي   07/04/2022 في  لملنو ذ 
دلت  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤعاية محذعد  مميزلتها كااتالي: 
 EXTRA PLAINE  : لالسم 

   AGRICOLE SARL
دلت مسؤعاية  شركة   : لاصفة  

محذعد  بشريك علحذ
لارأسمال : 888.888  درهم 

علالستغالل  لإلدلر    -   : لاهذف 
لازرلعي.
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لستغالل أب ار لألابان

دعلر سيذي رفا سيذي   : لاونولن 

إسماعيل للجذنذ  

لاسنة لملااية: اتبذأ من فاتح ننانر 

إلى 8و ديسمبر من كل سنة.

لاتسيير :  تسير  لاشركة من طرف 

بطاقة   BELARAG HAMID لاسيذ 

 .JB270448  عطنية رقم

باملحكمة  لا ايوني  لالنذلع  تم 

في  بالجذنذ   لالبتذلئية  

و777)    رقم  تحت    24/04/2022

لاسجل لاتجاري و5و89

412 P

 EVA CASH SARL AU
 LOT ARGANA BLOC A N°(8(

 AIT MELLOUL

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   ،13/05/2022

لألسا�ضي اشركة محذعد  لملسؤعاية 

باملميزلت  لاوحيذ  لاشريك  دلت 

لاتااية:

لاتسمية: لفا كاش

لاغرض: تحويل علست بال لالمولل 

على لاصويذ لاوطني علاذعلي.

لمل ر لالجتماعي : حي لركاية بلوك ل 

رقم )8)لنت ملول.

حذد   : لالجتماعي  لارأسمال 

أاف  خمسون  في  لاشركة  رأسمال 

درهم ] 58.888 درهم[.

عادل  لاسيذ  توين  تم  لاتسيير: 

لملنصوري، كمسير الشركة ملذ  غير 

محذعد .

لإلنذلع  تم  لا ايوني:  لإلنذلع 

لا ايوني الشركة باملحكمة لالبتذلئية 

تحت   24/05/2022 بتاريخ  بإيزكان 
لاتجاري  لاسجل  رقم   ,975 رقم 

و687).  

413 P

SOCIETE JASLIM SARL AU
CONSTITUTION

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد 

رأسمااها  888.888 درهم.
لمل ر لالجتماعي : لاطابق لارلبع, 

مكتب رقم و5, رعلق مامويية شارع 
حسن  لابونوماني ف ش 588, حي 

لاذلخلة لكادنر.
بم ت�ضى ع ذ عرفي محرر بتاريخ 
لا ايون  ليجاز  تم   (8(( ماي   87
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
دلت  عحيذ  بشريك  محذعد  

لملولصفات لاتااية :
 SOCIÉTÉ JASLIM  : لاتسمية 

SARL AU
ش ق  إنجار   : لاشركة  غرض 
بنانات أع أعمال   / عفيالت مفرعشة 

مختلفة / تجار  حر  
لاتي  لاومليات  ليجاز كل  ععموما 
مباشر   غير  أع  مباشر   عالقة  اها 
بااومليات لملذكور  علاتي من شانها 

أن تساهم في تنمية لاشركة .
ملذ   لاشركة  تأسست   : لملذ  
من نوم ت ييذها في  سنة لبتذلء   99

لاسجل لاتجاري 
رأسمال  حذد   : لاشركة  رأسمال 

لاشركة في مبلغ 888.888  درهم
حصة من فئة   8888 م سم إلى 

888 درهم افائذ  :
لاسيذ  مريم أييق   8888 حصة

أييق  مريم  لاسيذ   تويين  تم 
كامل  تحمله  مع  الشركة  كمسير  
لاصالحيات حسب لا ايون لألسا�ضي 

الشركة .
تم ليجاز لإلنذلع لا ايوني بكتابة 
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
تحت   19/05/2022 بأكادنربتاريخ  

رقم 889867
414 P

SOCIETE MODERNET
بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ بتاريخ 
بايزكان  لملسجل   ،(8(( ماي   8 
تكويت شركة   (8(( ماي   85 بتاريخ 
مسما :  لملحذعد   لملسؤعاية  دلت 

 888.888 رأسمااها   MODERNET
درهم م رها لالجتماعي: عمار  تيويزي 
شارع   6 لاثااث لملكتب رقم  لاطابق 

للحسن لاتاني للجهادنة ليزكان .
 Agence de: لالجتماعي  لاهذف 
 communication – Audite &

 conseil
لاومليات  جميع  عامة  عبصفة 
لاو ارية،  لاتجارية،  لاصناعية، 
أع  مباشر   بصفة  لملتول ة  لملااية، 
غير مباشر  كلها أع جلها بااومليات 
أن  شانها  من  علاتي  أعاله  لملذكور  

تسهل ع تنمي نشاط لاشركة.
تيويزي  عمار   لالجتماعي:  لمل ر 
شارع   6 لاثااث لملكتب رقم  لاطابق 

للحسن لاتاني للجهادنة ليزكان
من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملذ  

تسجيلها بااسجل لاتجاري.
 888.888 لاشركة:   رأسمال   
 888 حصة   8888 إلى  درهم م سم 

درهم اكل حصة م سمة كما نلي:
- لاسيذ طارق لدنني 588حصة

- لاسيذ لنوب بومركود   588حصة
من طرف لاسيذ    : تسير لاشركة 
لاوحيذ  ملسير  بصفتها  لدنني،  طارق 

اشركة ملذ  غير محذعد .
من  تبتذئ    : لالجتماعية  لاسنة 

فاتح ننانر ع تنتهي في 8و ديسمبر.
لإلنذلع لا ايوني:

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي    89 بتاريخ  بإيزكان  لالبتذلئية 

))8)تحت رقم    9 
415 P

 STE LINA PROTECTION
  INTERVENTION SERVICE

S.A.R.L AU
SIGLE : LPIS

تأسيس لاشركة
بموجب ع ذ عرفي مؤرخ بتاريخ 
لاشركة  تأسيس  تم   27/01/2022

دلت لملميزلت لاتااية :
 STE LINA :   لاتسمية لالجتماعية
 PROTECTION INTERVENTION

 SERVICE  S.A.R.L AU

للحرلسة   : لالجتماعي  لاهذف 

لألمن ع لاتنضيف.
لاطابق   88 رقم   : لمل ر لالجتماعي 

لألعل زي ة رقم  ) بلوك 88 حي الريب 

تيكوين أكادنر.

 888.888  : لالجتماعي  لارأسمال 

درهم مجزأ  إلى 8888 حصة من فئة 

888 درهم الحصة لاولحذ 

نونس  تم توين لاسيذ    : لاتسيير 

ملذ                                   الشركة  كمسيرعحيذ  نزير 

غير محذعد .

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي

تم لإلنذلع لا ايوني اذى مصلحة 

لاتجارية  باملحكمة  لاضبط  كتابة 

بأكادنر بــتاريخ  : 19/05/2022 تحت 
رقم  889868.

416 P

STE LARMOUSS SARL A.U
شركة  الرموس  ش.م.م

تأسيس شركة
بم تذى ع ذ عرفي  مؤرخ بتاريخ  

شركة  تأسيس  تم   16/05/2022

دلت لملميزلت لاتااية :

لاتسمية : شركة الرموس ش.م. م.

لاهذف لالجتماعي: بيع جميع مولد 

لابناء ع لان ل الغير.

حي للجذنذ مركز لعالد   : لاونولن 

برحيل تارعدليت.

لملذ  : 99 سنة.

درهم   888.888  : لارأسمال 

فئة  من  حصة   8888 للى  م سمة 

888 درهم.

لاسنة لالجتماعية : من فاتح ننانر 

للى 8و دجنبر من كل سنة.

لاسيذ  لاشركة  يسير   : لاتسيير 

مرتب مصوب ملذ  غير محذعد .

لالنذلع  تم   : لاتجاري  لاسجل 

باملحكمة  لاضبط  بكتابة  لا ايوني 

بتاريخ  بتارعدليت  لالبتذلئية 

24/05/2022 تحت عذد )8).

417 P
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 STE NOJOUM PRIM      شركة
SARL

تأسيس شركة م م 
في  مؤرخ   عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
شركة  تأسيس  تم    25/04/2022
محذعد  لملسؤعاية تحمل للخصائص 

لاتااية :
لسم  لاشركة  تحمل  لاتسمية: 

STE NOJOUM PRIM SARL
: تحذد رأسمال  رأسمال لاشركة  
درهم   888.888 مبلغ  في  لاشركة 
 888 حصة ب يمة   8888 م سم للى 

درهم اكل حصة 
م سمة كااتالي:

رقم   , لاباز  هللا  عبذ  -لاسيذ 
 JB298895 لابطاقة لاوطنية

588  حصة 
رقم  للحمذلعي  حكيم  -لاسيذ 

   V( ((78 لابطاقة لاوطنية
588  حصة 

لالسكان  تجزئة  لالجتماعي:  لمل ر 
أنت عمير  أشتوكة أنت باها  .

:لالستغالل  لالجتماعي  لاهذف 
لازرلعي   .  

لاتسيير: تحذد تسيير لاشركة من 
طرف :

لاسيذ عبذ هللا لاباز , رقم لابطاقة 
JB298895 لاوطنية

رقم  للحمذلعي  حكيم  لاسيذ 
   V( ((78 لابطاقة لاوطنية

تم لنذلع لمللف لا ايوني الشركة 
اليزكان  لالبتذلئية  لملحكمة  اذى 
تحت رقم 958 بتاريخ 20/05/2022 

رقم لاسجل لاتجاري 9 68).
418 P

C.A CONSEIL

 MY POISSONNERIE SARL
AU

لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى   
علاذي   06/05/2022 في  لملنو ذ 
دلت  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 
مسؤعاية محذعد  مميزلتها كااتالي :                
 MY POISSONNERIE   : لالسم 

   SARL AU

مسؤعاية  دلت  شركة   : لاصفة 
محذعد  

لارأسمال   : 888.888  درهم 
لاهذف :  بيع لالسماك

لملنزل  6   ( لملحل رقم   : لاونولن 
بوركان  لنرلك  لافا�ضي  عالل  شارع 

لكادنر.
لاسنة لملااية: اتبذأ من فاتح ننانر 

إلى 8و ديسمبر من كل سنة.
لاتسيير :  تسير  لاشركة من طرف 

لاسيذ  ياموح مريم. 
باملحكمة   لا ايوني  لالنذلع   تم  
 18/05/2022 في  باكادنر  لاتجارية 
تحت رقم 889856 لاسجل لاتجاري 

رقم و5 58 . 
419 P

 Société  PRESTIGE CUIR
  AUTO  Sarl

ش. م.م  
مؤرخ  لاورفي  لاو ذ  بم ت�ضى 
علملسجل  بايزكان   31/03/2022 في 
ثم  بايزكان    08/04/2022 بتاريخ 

تأسيس شركة : برستيج كوير أطو.
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 

(ش. م.م)  ،
 Société  PRESTIGE CUIR

. AUTO Sarl
م اعذ  عتغليف  تجذنذ  هذفها: 

لاسيارلت
 B9/03 رقم   : لاتجاري  لاونولن 

لاحي لاصناعي أنت ملول.
من  لبتذلء  99سنة  لملـذ :   

لاتأسيس لانهائي. 
درهم   888.888   : لارأسمال 
فئة  من  حصة   8888 إلى  م سمة 

888 درهم موزعة كااتالي:
 8888 بنو  خااذ  لاسيذ  لاسيذ  

حصة
خااذ  لاسيذ  عين   : لاتســيـــيــر 
الشركة ملذ  غير  بنو كمسير عحيذ  
محذعد  مع تحمله كامل لاصالحيات 
الشركة  لألسا�ضي  لا ايون  حسب 
لاو ود  جميع  في  توقيوه  علعتماد 

علاوثائق لإلدلرية ع لابنكية.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاضبط باملحكمة لالبتذلئية بايزكان 
بتاريخ 18/04/2022 تحـت  رقم  )7  

الخالصة ع لابيـــــــان

420 P

 OFFICINE PORZI   
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت 

شريك علحذ
تأسيــس شركة.

بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،15/05/2008
دلت لملسؤعاية لملحذعد  خصائصها 

كااتااــي :
   OFFICINE PORZI  :لاتسمية

لاهذف لالجتماعي  : 
كرلء   - تصذنر  ع  لستيرلد   -  8

موذلت لاسينماء.
لابستان  لقامة   : لمل ر لالجتماعي 
لاذلخلة  حي  89و  رقم   Bو عمار  

لكادنر.
لملذ  99   سنة. 

درهم   888.888 لارأسمال 
حصة لجتماعية   8888 م سمة إلى 
من فئة 888 درهم الحصة لاولحذ ، 
 PORZI لاسيذ  الشريك:  منتسبة 

BRUNO : 8888 حصة لجتماعية.
لاتسيير: يوهذ بتسيير لاشركة إلى 
غير  ملذ    PORZI BRUNO لاسيذ 
أما لاتوقيع فينسب السيذ  محذد ، 

 PORZI BRUNO
تم لإلنذلع لا ايوني بكتابة  عقذ  
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
تحت    30/05/2008 / لكادنر بتاريخ 

رقم  66.
الخالصة ع لابيان

عن لملسير،

421 P

 STE O&M TRAVAUX
DIVERS SARL A.U

تأسيس شركة مسؤعاية لملحذعد  
بشريك علحذ

ICE  003033651000066
مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم    (8(( مارس   87 بتيزييت بتاريخ 

عضع قايون أسا�ضي 

اشركة محذعد  لملسؤعاية علاتي 

تحمل للخصائص لاتااية:

 STE O&M TRAVAUX   :لاتسمية

   DIVERS SARL A.U

في  م اعاة  لالجتماعي:  لاهذف 

لشغال لملختلفة ع لابناء 
رأس لملال لالجتماعي :

درهم   (.588.888 في   محذد   

حصة من فئة   (5.888 م سمة إلى 
درهم الولحذ  مكتتبة ع محرر   888

 6(5.888 لي    1/4) لاربع   بم ذلر 

درهم (موزعة كااتالي:

- لاسيذ بولخرس جمال  5.888) 

حصة.

سنة لبتذءل من تاريخ   99  : لملذ  

تأسيسها.

لاثاني  لاطابق  لالجتماعي:  لمل ر 
رقم 97 تجزئة حذلئق سوس تيزييت.

لاتسيير:

مسير   لميمة  رشذي  لاسيذ    -

الشركة عملذ  غير محذعد .

بكتابة  تم   : لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 

بتاريخ   2022/164 تحت  بتيزييت 
23/05/2022 (رقم لاسجل لاتجاري 

(5(87

422 P

NOVOTRON SARL AU 
ش.م.م ش.ع

تأسيس
في  لملؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

بتاريخ  علملسجل   2022/05/06

تأسيس  تم  بايزكان   01/05/2022

شركة NOVOTRON ش.م.م شريك 

عحيذ 

هذفها :

ليظمة  تركيب  ع  شرلء  بيع   -

لملرلقبة لالاكترعيية .

نتولق  ما  كل  ع تصذنر  لسترلد   -

باالنشطة لملذكور  لعاله.
:لاطابق لالعل  لاونولن لاتجاري  
محمذ  شارع  لمنار  عمار    88 رقم 

للخامس ليزكان.
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إلى  موزعة   888.888 رأسمااها 
 888 كل حصة  قيمة  حصة   8888
لآلتي:  لاشكل  على  لكتتبت  درهم 

لاسيذ خااذ لهمان :  8888 حصة
لهمان  خااذ  لاسيذ  تويين   تم 

كمسير الشركة ملذ  غير محذعد . 
خااذ  لاسيذ  توقيع  لعتماد  تم 
علاوثائق  لاو ود  جميع  في  لهمان 

لإلدلرية. 
سنة   99 :مذ  عمر لاشركة  لملذ  

من تاريخ تأسيسها لانهائي.
لإلنضاحي  لاتجاري  لاسجل 

رقم6867).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية ليزكان بتاريخ  ) ماي ))8) 

تحت رقم 978.  
423 P

STE TILLITRADE  SARL A.U
ICE  003052443000089

 تأسيس شركة مسؤعاية لملحذعد  
بشريك علحذ

مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
8)8)  تم  88  دجنبر  بتيزييت بتاريخ 
عضع قايون أسا�ضي اشركة محذعد  
للخصائص  تحمل  علاتي  لملسؤعاية 

لاتااية :
 STE TILLITRADE لاتسمية:   

   SARL A.U
م اعاة  لالجتماعي:  لاهذف 

االشغال لملختلفة ع لابناء. 
رأس لملال لالجتماعي :

درهم    (.588.888 في   محذد   
حصة من فئة   (5.888 م سمة إلى 
درهم الولحذ  مكتتبة ع محرر   888
 6(5.888 لي   1/4) لاربع   بم ذلر 

درهم) موزعة كااتالي:
- لاسيذ بولخرس جمال  5.888) 

حصة.
سنة لبتذءل من تاريخ   99  : لملذ  

تأسيسها.
لالعل  لاطابق  لالجتماعي:  لمل ر 
رقم 97 تجزئة حذلئق سوس تيزييت.

لاتسيير:
مسيرل  للحسن لعجال   -لاسيذ  

الشركة عملذ  غير محذعد .

بكتابة  تم   : لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 

=بتاريخ    2022/165 تحت  بتيزييت 
23/05/2022 (رقم لاسجل لاتجاري 

(5(89

424 P

FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL

 STE  TAHILUX TRANS  SARL

à AU
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  بشريك علحذ 

في    لملؤرخ  الو ذ  طب ا 

شركة  تأسيس  تم   12/05/2022

علحذ  بشريك  لملحذعد   لملسؤعاية 

بالخصائص لاتااية:  

  STE TAHILUX TRANS  : لالسم 

.SARL à AU

لملستخذمين  ي ل   : لاهذف 

لحساب لاغير 
 888.888 لملجموعة:    رأسمال 

درهم
لملسير: مصطفى لاطاهيري

درلنذ  دعلر  لالجتماعي:  لمل ر 

سيذي بيبي لشتوكة لنت باها 

لملذ :  99 سنة 

المجموعة  لا ايوني  لالنذلع  تم 

باملحكمة  لاتجاري  بااسجل 

 958 رقم  تحت  بايزكان  لالبتذلئية 

بتاريخ 20/05/2022

425 P

   ZANE SARL شركة
إعالن عن تأسيس شركة

ش ة رقم 88 زي ة لازيزفون رقم 87 

لا ذس لكادنر

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

25/10/2021 تم تأسيس ش٠م٠م 

 ZANE SARL  : لاتسمية

لاشكل : شركة محذعد  لملسؤعاية
لمل ر : ش ة رقم 88 زي ة لازيزفون 

رقم 87 لا ذس لكادنر

لألشغال   : لاغرض 

لالايكترعميكاييكية 

مبلغ  في  حذد  لارأسمال: 
8.888.888 مليون درهم أي 88.888 
888 درهم الحصة موزعة  حصة ب 

على لاشكل لاتالي :
 8.888.888 عبو  جالل  لاسيذ 

درهم أي 88.888 حصة 
888 درهم  الحصة

لملسير: لاسيذ جالل عبو
لالمضاء : لاسيذ جالل عبو   

لا ايوني  لإلنذلع  تم  قذ  ع 
بتاريخ  باكادنر  لاتجارية  باملحكمة 
19/05/2022 تحت رقم 889879 

426 P

شركة لوكاسويفت  ش.م.م 
بشريك وحيد

برأسمال لجتماعي قذره 888.888 
درهم        

لاطابق لألر�ضي أمام قصر لملؤتمرلت 
شارع لاوالء عمااة لاذلخلة      

بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ بتاريخ 
تمت صياغة لا ايون   02/02/2022
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
دلت  عحيذ  بشريك  لملحذعد  

للخصائص لاتااية : 
لاغرض لالجتماعي: 

ع موذلت لألشغال  آايات   كرلء   -
لاومومية ، ت ل لابضائع  . 

اوكاسويفت  شركة    : لاتسمية 
ش.م.م بشريك عحيذ 

لاطابق لألر�ضي  لمل ر لالجتماعي:   
لاوالء  شارع  لملؤتمرلت  قصر  أمام 

عمااة لاذلخلة      
لملذ  : حذدت في 99 سنة 

لارأسمال عللحصص لالجتماعية: 
درهم   888.888 في  لارأسمال  حذد 
لجتماعية  حصة   8888 إلى  م سم 
موزعة   ، درهم الولحذ    888 ب يمة 

كاألتي : 
- لمرهان لبرلهيم 8888 حصة 

لاتسيير: لاشركة مسير  من طرف 
لاشريك  لبرلهيم  لمرهان  لاسيذ 
غير  ملذ   عداك  الشركة  لاوحيذ 
من  كل  إايه  يوود  حيث  محذعد  

لاتوقيوين لابنكي ع لالجتماعي.

 86 توزع حسب لافصل  لألرباح: 
من لا ايون لألسا�ضي الشركة.

تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 
لاذلخلة   لاذهب  بولد  لالبتذلئية 
بتاريخ  رقم:463/2022   عذد  تحت 

.14/03/2022
م تطف قصذ لإلشهار 

427 P

NHW SUN AND SURF SARL
لعالن تأسيس

 (5 بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
أبريل))8) ، تم تأسيس شركة دلت 
لملميزلت  دلت  لملحذعد   لملسؤعاية 

لاتااية:
 NHW SUN  : لاشركة  تسمية 

AND SURF SARL
888.888 درهم  مبلغ رلس لملال:  

محرر كامال
لاشركاء:

طيب،  بن  فضيل  لاسيذ   -
مولايذ  من  للجنسية،  فرن�ضي 
 89 في  ن يم  بشلف،   18/01/1967
شارع الفويتين بفرنسا عللحامل ارقم 

.20DF89609جولزلاسفر
لاسيذ  رشيذ  صبور، فرنسية   -
 22/11/1965 للجنسية من مولايذ 
شارع الفويتين   89 ت يم في  بوهرلن، 
بفرنسا عللحاملة ارقم جولز لاسفر 

 (8AD9رقم87 و
بن  لاذنن  علي  هشام،  لاسيذ   -
من مولايذ  فرن�ضي للجنسية،  طيب، 
 89 ن يم في  بباريس،   28/06/1995
عللحامل  بفرنسا  الفويتين  بشارع 

85CT57796 ارقم جولز لاسفر
فرن�ضي  بن طيب،  عايذ  لاسيذ   -
للجنسية، من مولايذ 10/05/1997 
89 بشارع الفويتين  بفرنسا، ن يم في 
جولزلاسفر  ارقم  عللحامل  بفرنسا 

85CV8و(( 
طيب،  بن  خااذ  يور،  لاسيذ   -
مولايذ  من  للجنسية،  فرن�ضي 
في  ن يم  بباريس،   27/07/2002
89بشارع الفويتين بفرنسا عللحامل 

(8CE7887  ارقم جولز لاسفر
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مكتب  أكادنر،  لالجتماعي:  لمل ر 
شارع   لملامويية،  لاطابق  ،  و5  رقم 

بونوماني، FH500 حي لاذلخلة
غرض لاشركة:

- تأجير مباني مفرعشة أعمجهز 
سنة من تاريخ   99 مذ  لاشركة: 
تسجيل لاشركة في لاسجل لاتجاري.

غير  ملذ   لاشركة  تسير  لاتسيير: 
محذد  من طرفي:

- لاسيذ فضيل بن طيب، فرن�ضي 
للجنسية، من مولايذ 18/01/1967 
شارع الفويتين   89 ن يم في  بشلف، 
جولزلاسفر  ارقم  عللحامل  بفرنسا 

.20DF89609
لاسنة لالجتماعية: من فاتح ننانر 

للى 8و دجنبر.
اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم  ا ذ 
بتاريخ   بأكادنر  لاتجارية   لملحكمة 
تحت رقم:889978     23/05/2022

- لاسجل لاتجاري : و5858 
البيان علالشار ، لاتسيير

428 P

شــركة سكاديليك ش.م.م
 SOCIETE SCADELEC sarl a.u 

رأس مااها 688.888 درهم
لمل ر لالجتماعي: رقم 87 بلوك 88 

لابحار  لاصيادعن أݣادنر
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
لالستثنائي  لاوام  الجمع  لملوادل 
لملؤرخ بتاريخ و8 ماي  ))8)  م، ت رر 

ما نلي:
من  لاشركة  رأسمال  رفع   -
إلى   (688.888) درهم  أاف  ستمائة 
ع داك   ،((.888.888) مليوني درهم 
بإقتطاع مليون ع أربومائة أاف درهم 
للجاري  للحساب  من   (8. 88.888(
عشرأاف  أربوة  خلق  ع  الشركاء 
درهم   888 فئة  من  جذنذ   حصة 
الحصة لاولحذ  افائذ  لاسيذ عبذ 

لارحيم للخني�ضي. 
من   7 ع   6 لافصول  توذنل   -

لا ايون لألسا�ضي الشركة.
للجذنذ  لألسا�ضي  لا ايون  تبني   -
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  الشركة 

بااشريك لاوحيذ »سكادنليك«.

اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم  ا ذ 

بتاريخ  بأڭادنر  لاتجارية  لملحكمة 

18/05/2022 م تحت رقم: 889858.

429 P

 SOCIETE TRANS CENTRE

SUD  S.A.R.L A.U
  AU CAPITAL DE 100.000

.DIRHAMS

  HAY TOHMOU AL KABLANI

BLOC 1  AIT MELLOUL

بم ت�ضى ع ذ عرفي بين لاشركاء 

تمت   04/04/2022 بتاريخ  لملؤرخ 

لملصادقة على ما نلي:

محمذ  عمار  لاسيذ  تفويت   -

افائذ   لجتماعية   حصة   8888

لاسيذ لاطيفور هشام   

- تحبين لا ايون لألسا�ضي الشركة  

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم  عقذ 

لملحكمة  هيئة  اذى  لاضبط 

و88   رقم  تحت  بايزكان  لالبتذلئية 

بتاري 2022/04/04
من أجل لانسخة علابيان 

عـن لاـمسـيـر

430 P

STE LUBRIMAR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

لاشريك لاوحيذ

 85 بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

مارس ))8)، تأسست لاشركة طب ا 

ال وليين لملومول بها. 

LUBRIMAR لالسم لاتجاري

لملحرعقات  توزيع   : لاهذف 

عمشت اتها.

لملذ  : 99 سنة.

لارأسمال : 888.888 درهم.

لملكتب  :عمار   لمل رلالجتماعيي 

شارع عبذ  و  ش ة  لاوطني الكهرباء، 

لارحيم بوعبيذ- أكادنر.

من  تبتذئ   : لالجتماعية  لاسنة 

فاتح ننانر إلى 8و دجنبرمن كل سنة.

تسير لاشركة من طرف  لاتسيير: 

لاسيذعبذلارحيم محمذ.

تم لإلنذلع لا ايوني اكل لاوثائق 
بكتابة  لاشركة  بتأسيس  لملتول ة 
بأكادنر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

بتاريخ 24/05/2022.
431 P

STE 33 PARE BRISE
SARL

بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
شركة  تأسست   ،(8(( أبريل   (7
محذعدنة لملسؤعاية دلت للخصائص 

لاتااية :
 STE 33 PARE BRISE : لاتسمية 

SARL
رأسمااها : 888.888 درهم.

شارع   8 رقم   : لالجتماعي  م رها 
غز  رياض لاسالم أكادنر.

لاهذف لالجتماعي : إصالح لازجاج 
لملركبات  عإصالح  صياية   / لألمامي 
 / لإلاكترعيية  لاتجار    / لاتجار    /
إنشاء   / على لإليتريت  لابيع علاشرلء 
عبيع جميع  / شرلء  مولقع إاكترعيية 
أيولع قطع لاغيار / أعمال مختلفة / 

لاتصذنر علالستيرلد.
لاسيذ إبرلهيم   : لإلدلر  علاتسيير 
لاتوريف  ابطاقة  للحامل  غريب، 
علاسيذ   BK(65698 رقم  لاوطنية 
ابطاقة  للحامل  غريب،  نونس 
.BK6لاتوريف لاوطنية رقم 88 6و

لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
بأكادنر  لاتجارية  باملحكمة  لا ايوني 
لارقم  تحت   ،(8(( ماي   (8 نوم 
رقم  لاتجاري  لاسجل   ،889898

.58 97
432 P

 IMSOUANE SOUL شركة
 LODGE

شركة مذيية ع ارية
م رها لالجتماعي رقم 95و تجزئة 

أمادل جماعة أساكا - لمسولن قياد  
لاتامري، أكادنر

تأســـيــس
بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ ب 9) 
شركة  أسست  بأكادنر   (8(( أبريل 

مذيية ع ارية بشريكين. 

 IMSOUANE شركة   : لاتسمية 

SOUL LODGE شركة مذيية ع ارية 

بهذف بناء لاو ارلت. 

تجزئة  95و  رقم  لمل ر لالجتماعي: 

أمادل جماعة أساكا - لمسولن قياد  

لاتامري، أكادنر. 

لملذ : 99 سنة من تاريخ لاتأسيس 

درهم موزع   888.888 لارأسمال: 

على 8888 حصة بم ذلر 888 درهم 

الحصة موزعة كااتالي:

PETUAUD- 588 حصة السيذ  

 LETANG GIL FREDERIC

السيذ   حصة   588 ع   BERNARD

اكويس إنمان. 

لاتسيير: تم تويين لاسيذ  اكويس 

قبلت  لاتي  ع  الشركة  مسير   إنمان 

لملهمة ملذ  غير محذد .

لاشركة مسجلة بااضريبة لملهنية 

علاضريبة  ))698و9 ،  رقم  تحت 

للجبائية تحت رقم )و8)7 )5 .
الستخرلج ع لاذكر

لاسيذ  اكويس إنمان

433 P

 STE  AYLA ARGANE SARL

AU

AGADIR

إعالن عن تصفية 
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

نوم 2021/03/20 تم لالتفاق على ما 

نلي :

– لاتصفية لا ايويية الشركة أنال 

لركان ش م م

ابنى  سحيمو  لاسيذ   -تويين 

كمصفية  الشركة.

-م ر لاتصفية هو تغازعت مركز 

تغازعت أكادنر. 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع   

  2022/05/23 نوم  أكادنر  لاتجارية 

تحت رقم و88998

434 P
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 STE » ALMOU ABOURI «

 SARL
لاشركاء  قرلر  محضر   بـمـوجـب 

بـتـاريـخ 04/08/  ))8)  ت رر ما نلي :

عمليات  على  لملصادقة   •

لاتصفية.

• لملصادقة على جذعل للحسابات 

لملنذرجة في ما بوذ تصفية لاشركة.

السيذ  لانهائية  لاتبرئة  تخويل   •

لملسئول عن لاتصفية.

• إنهاء تصفية لاشركة.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم  عقذ 

لملحكمة  هيئة  اذى  لاضبط 

   8(( تحت رقم  لالبتذلئية بميذات  

بتاريخ 17/05/2022.
من لجل لانسخة علابيان 

435 P

  CHEMS’Y  MARKET  2 SARL

ش.ذ.م.م
 رأسمااهـا 888.888 درهم

    لمل ر لالجتماعي:  أكادنر، عملية 

تيكمي رقم 59 ع68 شارع للجيش 

لمللكي

تصفية لاشركة
لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 

 (8(( مارس    85 لالستثنائي بتاريخ 

  CHEMS’Y  MARKET 2 اشركة 

 888.888 رأسمااها  م.«  م.  »ش.د. 

بأكادنر،  لالجتماعي  م رها  درهم، 

شارع  ع68   59 رقم  تيكمي  عملية 

للجيش لمللكي ، قرر  لاشركاء  لاتالي:

• تصفية لاشركة

• تويين لاسيذ عماد ييني مصفيا 

الشركة

بامل ر  لاتصفية  م ر  تحذنذ   •

لإلجتماعي الشركة

مكتب  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ألكادنر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

رقم  تحت    (8(( لبريل   (8 نوم  

889 78
من أجل لالستخالص علابيان : لملصفي

436 P

 CAMELEON CORP  شركة
رأسمااها 88.888 : درهم

م رها لالجتماعي: 

 AV ABBES KABBAJ N° 12 RIAD

   SALAM

 AGADIR- RC : 32429-IF :

887866 5

حل مسبق الشركة   
بـمـوجـب محضر قرلرلت لاشريك 

لاوحيذ لملنو ذ بـتـاريـخ 2022/04/14 

تم لالتفاق على ما نلي :

* حل مسبق الشركة.

مرعلن   سكوم  لاسيذ  تويين   *

الشركة.

م ر  لاشركة  م ر  تويين   *

لاتصفية

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم  عقذ 

لاضبط اذى هيئة لملحكمة لاتجارية 

بتاريخ   889685 تحت رقم  بأكادنر  

.04/05/2022
من لجل ل انسخة علابيان

437 P

 STE »HATAELEC  « S.A.R.L
 SIEGE SOCIAL: N°46 CENTRE

 COMMERCIAL TAGHZOUT

 AVENUE 18 NOVEMBRE HAY

EL HASSANI INZEGANE

RC : 25307

Modification juridiques
بتاريخ عرفي   ع ذ   بم ت�ضى 

25/04/2022 تم عضع محضر للجمع 

لاوام نحمل للخصائص لاتااية:

• قفل لاتصفية الشركة .

تسمية لاسيذ لطويل عبذ هللا   •

مصفي لاشركة.

مريم  حمرى  لاسيذ   تسمية   •

مصفي لاشركة

اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم  ا ذ 

نـوم    بتارعدليت  لالبتذلئية  لملحكمة  

8)-85-))8) تحت رقم  95.

438 P

 GESTIMMB1 SARL 

 Siège social : C/O SECTEUR M,

 LOT 743, RUE 813 APP 1ER

 ETAGE N° 01 CITE AL MASSIRA

 AGADIR

حل مسبق 
للجمع  محضر  بم ت�ضى 

في  لملنو ذ  لاوادي  لاغير  لاوام 

13/05/2022 تم بموجبه :

• حل مسبق الشركة ععضوها في 

تصفية  

محمذ  لصوح  لاسيذ:  تويين   •

كمصفي الشركة.

تثبيت م ر لاتصفية في تجزئة   •

 8 رقم  ش ة  و88  زي ة  و 7  رقم 

لاطابق لألعل حي لملسير  لكادنر.               

باملحكمة  لا ايوني  أإلنذلع   تم  

لاتجارية الكادنر  تحت رقم  889986 

بتاريخ 24/05/2022.  

439 P

 SOCIETE PRESSING شركة

    KASBAT TAHER  SARL

RC N° 20469 INEZGANE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

رأسمااها  888.888 درهم    

م رها لالجتماعي بلوك و رقم و) 

للحرش قصبة لاطاهر لنت ملول

لإلشهار لا ايوني
لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 

بتاريخ 10/05/2022 اشركة.

قرر حل لاشركة ع تصفيتها في   -

و) للحرش  و رقم  لمل ر لاكائن بلوك 

قصبة لاطاهر لنت ملول.

- ع تويين لاسيذ لاهولعي للحسن  

كمصفي اشركة 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  بايزكان  لالبتذلئية 

23/05/2022 تحت رقم 966.

440 P

 SWELL SEARCH شركة
 TOURS SARL

8و  بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
شركاء  قرر  بأكادنر   (8(( مارس 
    SWELL SEARCH TOURS شركة 

SARL ما نلي:
 SWELL شركة  تصفية   •

.SEARCH TOURS    SARL
تم   : لا ايوني  لالنذلع   •
لاضبط  بكتابة  لا ايوني  لالنذلع 
بتاريخ            بأكادنر  لاتجارية  باملحكمة 

))8).89.85  تحت رقم889877.
الخالصة علاتذكير 

441 P

TRANS ARAKSI SARL AU
إعـــالن قايــوني

بم ت�ضي ع ذ عرفي لملؤرخ بتاريخ 
قررت  ملول   بانت    13/05/2022

للجموية لاوامة لالستثنائية اشركة
    TRANS ARAKSI SARL AU

مانلي :    
- للحل لملبكر الشركة.

نونس  لاسيذ   : لملصفي  تويين   -
لاهبطي للحامل البطاقة لاوطنية رقم 

. Q(98 78
شارع عبذ هللا   : م ر لاتصفية   -
لنت ملول   (8 رقم  لبرلهيم بلوك   

عمااة ليزكان .
   تم لإلنذلع لا ايوني اذي لملحكمة 
  24/05/2022 في  ليزكان  لالبتذلئية 

تحت رقم )97.
442 P

STE AMAB BUREAU
SARL

رأسمااها : 888.888 درهم
م ر لاتصفية : رقم ) عمار  78 

مشرعع لملرس، شطر 5، لاذشير  
للجهادنة، ليزكان

  ليتهاء قفل عملية لاتصفية الشركة
قرر  لاتصفية  محضر  بم ت�ضى 
 AMAB BUREAU شركة  شركاء 

SARL بتاريخ 86 ماي ))8) ما نلي :
لملصادقة على ت رير لملصفي ؛
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لملصادقة على عمليات لاتصفية ؛

لإلعالن عن إقفال عملية تصفية 

لاشركة ؛

إبرلء دمة لملصفي ؛

علاتي  الشركة  لانهائية  لاتصفية 

تنتهي شخصيتها لملونوية ؛

لملصفي  تكليف  تم  عأخيرل 

باملحافظة على دفاتر عأعرلق عجميع 

لاوثائق للخاصة بااشركة.

كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاضبط باملحكمة لالبتذلئية بإيزكان 

بتاريخ  و) ماي ))8) تحت رقم 967.

مسجلة  كايت  لاشركة  أن  كما 

بااسجل لاتجاري تحت رقم 8و5)).
بمثابة م تطف عبيان

لملصفي

443 P

STE ABOU RASHED CARS
 SARL AU CAPITAL DE 100.000

DH

 SIEGE SOCIAL: N°17 Rue 326

Hay RIAD SALAM AGADIR

.RC N° : 45741

ش.م.م.ش.ع

لازياد  في رأسمال لاشركة: من  
888.888 درهم  إلى  8.888.888 

درهم
قرر في جمع عام غير عادي اشركة 

لملنو ذ   »ABOU RASHED CARS«

على  لملصادقة   ,21/04/2022 نوم 

لالجتمـــــــــــاعية   للحــــــصص  تـــفويت 

لاسيذ  طرف  من  حصة)   ( 88(

ابطاقة  للحامل  مصري  حسن 

داك   YJ021749 رقم  لاتوريف 

افائذ  لاسيذ  حنان لمهذل للحاملة 

 NM88ابطاقة لاتوريف رقم.7و8و

و) توذنل لا ايون لالسا�ضي 

 )تويين فيصل بيالل مسير ملذ  

التجذنذ مع لحتفاظ  قابلة  محذد  

على  لاسيذ حسن مصري باإلمضاء 

كل ما هو مالي

5) تغيير لاشكل لا ايوني الشركة 

للى شركة دلت مسؤعاية محذعد 

لا ايوني  لإلنذلع  تم   لإلنذلع:  

اذى لملحكمة لاتجارية بمذننة لكادنر 

رقم  تحت   17/05/2022 بتاريخ 

7و8898     

444 P

BC INOX ش.م.م 
توذنل

لملؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

بتاريخ  9)علملسجل   /8 / في))8) 

2022/04/29 باكادنر، ت رر ما نلي :

حصص  بيع  على  لملصادقة   -

حصة)   888) عزيز  لبولمر  لاسيذ 

السيذ مصطفى رمضان.

- تويين مصطفى رمضان  كمسير 

جذنذ الشركة ملذ  غير محذعد 

- تغيير لاتوقيع لالجتماعي الشركة 

باعتماد توقيع لاسيذ بغرعم لحسن.

قبول لست ااة لاسيذ لبوعامر   -

عزيز من مهامه بااشركة ساب ا

لألسا�ضي  لا ايون  تحيين   -

الشركة.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  بإيزكان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 7و9 

445 P

  BC INOX TRAV ش.م.م
توذنل

في  لملؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

بتاريخ  علملسجل   2022/04/29

2022/04/29 باكادنر، ت رر ما نلي:

حصص  بيع  على  لملصادقة   -

 888 عزيز)  لبولمر  لاسيذ 

حصة(السيذ مصطفى رمضان.

لحسن  بغرعم  لاسيذ  تويين   -

علاسيذ مصطفى رمضان كمسيرنن 

جذنذنن  الشركة ملذ  غير محذعد 

- تغيير لاتوقيع لالجتماعي الشركة 

باعتماد توقيع لاسيذ بغرعم لحسن.

لبولمر  لاسيذ  لست ااة  قبول   -

عزيز من مهامه بااشركة ساب ا

لألسا�ضي  لا ايون  تحيين   -

الشركة.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  بايزكان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 8و9 
446 P

 BAICH TRANSPORT ET
LOGISTIQUE شركة  ش.م.م

لاوام  للجمع  مذلعالت  بم ت�ضى 
لالجتماعي  بامل ر  لملنو ذ  لالستثنائي 
قرر   21/03/2022 بتاريخ  الشركة 
 BAICH اشركة    لاولحذ  لاشريك 
  TRANSPORT  ET LOGISTIQUE

رأسمااها 888.888 درهم  ما نلي: 
فئة  حصة من   8888 تفويت    -
مجموع  من  الولحذ   درهم    888
لاسيذ  نمتلكها  لاتي  للحصص  
لاسيذ  افائذ    لبولافرج لملصطفى  

لبولافرج رشيذ.
لاشركة   رأسمال  أصبح  عبذاك 
درهم   888.888 في  حذد  لاذي 

م سمة إلى  8888 حصة كاألتي:
 8888 رشيذ  لبولافرج  لاسيذ 

حصة ب يمة 888.888 درهم.
لبولافرج  لاسيذ  لست ااة   -
كمسير  منصبه  من  لملصطفى 

الشركة.
رشيذ  لبولافرج  لاسيذ  توين   -

مسيرل الشركة ملذ  غير محذعد  .
- لاتوقيع  اذى لملؤسسات لابنكية 

من طرف لاسيذ لبولافرج رشيذ..
باملحكمة  لإلنذلع  تم  عقذ 
بتاريخ  ليزكان  بمذننة  لالبتذلئية 
 ,957 عذد  تحت   20/05/2022

لاسجل لاتجاري رقم و)877.
447 P

 ESPACE INDUSTRIE شركة
PLAST DU SUD SARL

شركة دلت مسؤعاية محذعد  
س.ت: 68و)

لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 
لاغير لاوادي لملؤرخ في 24/03/2022 

بأنت إيوز  تارعدليت، ت رر ما نلي : 
موالي  اواتيتي  لاسيذ  فوت   -
نمتلكها  لاتي  حصة،  رشيذ،  ووو 
بحماد  الساد   لاشركة،  رأسمال  في 

للحسين، عأنت بومليك عبذ لملجيذ، 
8667 حصة اكل علحذ منهما.

نلي:  لاشركة كما  رأسمال  عزع   -
بومليك  عأنت  للحسين،  بحماد 
فئة  من  حصة   5888 لملجيذ،  عبذ 

888درهم، اكل علحذ منهما.
اواتيتي  لاسيذ  لست ااة  قبول   -
تسيير  مهمة  من  رشيذ،  موالي 

لاشركة.
تويين لاساد  بحماد للحسين،   -
مسيرنن  عأنت بومليك عبذ لملجيذ، 
عبتوقيع  الشركة ملذ  غير محذعد ، 

مشترك. 
لاوام  للجمع  محضر  عبم ت�ضى 
 ،24/03/2022 بتاريخ  لاوادي  لاغير 
الشركة  لالجتماعي  لمل ر  تغيير  ت رر 
إلى لمل ر للجذنذ لاكائن بحي لاسالم، 
دكان بلوك  ، أنت ليوز ، تارعدليت.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
 17/05/2022 بتاريخ  بتارعدليت 

تحت رقم 898.
448 P

Société EL IDRISSI PUB
رأسمااها 888.888 درهم

م رها لالجتماعي رقم 857 مكرر 
زي ة لإلمام لاغزللي شارع للحسن 

لألعل حي لاذلخلة أكادنر
تفويت حصص

لالستثنائي  لاوام  الجمع  تبوا 
قرر  لاذي   ،(8(( أبريل   (9 بتاريخ 

فيه لاشركاء مانلي:
- تفويت لاسيذ  حليب لإلدري�ضي 
حصة من للحصص لاتي   58 حنان 
تملكها بذلت لاشركة السيذ  حليب 
لاسيذ  تفويت  ع  فتيحة  لإلدري�ضي 
 58 لاصمذ  عبذ  لإلدري�ضي  حليب 
لاشركة  بذلت  نملكها  لاتي  حصة 
لإلدري�ضي  حليب  لاسيذ    افائذ  

فتيحة.
على هذل لاتفويت تم تحيين  بناء 
على  الشركة  لألسا�ضي  لا ايون 
مع  لالجتماعية  للحصص  مستوى 
لا ايون  عناصر  بباقي  لالحتفاظ 

لألسا�ضي.
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كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بأكادنر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

رقم  تحت   (8(( مانو   89 بتاريخ 

.889875

449 P

 STE IRRI CHAMS SARL

تفويت للحصص
طب ا ملذلعالت للجمع لاوام لاغير 

لاوادي قرر لملشاركون ما نلي:

جل  جمال  لف ير  لاسيذ  باع   -

حسن  السيذ  حصة  88و  حصصه 

بن باه.

تحويل لاشكل لا ايوني اشركة   -

شركة محذعد  لملسؤعاية إلى شركة 

شريك  دلت  لملسؤعاية  محذعد  

عحيذ.

لف ير  لاسيذ  لملسير  لست ااة   -

باه  بن  لاسيذ حسن  عتويين  جمال 

مسير لاوحيذ الشركة.

كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ليزكان  لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 

بتاريخ 12/05/2022  تحت رقم 897

450 P

 Sté. LES EXPERTS

AUTOSARL

تفويت للحصص

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

تم   (8(( مارس   (9 بتاريخ  لملنو ذ 

لالتفاق على ما نلي 

اصالح  حصص  تفويت  قبول   -

بزرلن  لاسيذ  للجذنذنن  لاشركيين 

محمذ علاسيذ لملرلبط سويذ؛

- تغيير لانظام لألسا�ضي اشركة.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بأكادنر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

رقم  تحت   (8(( ماي   88 بتاريخ 

.889689

451 P

 STE NOUVELLE
 CONSTRUCTION VERAGA

IMMOBILIERE SARL
بموجب محضر للجمع لاوام غير 
لاوادي بتاريخ 04/05/2022 ت رر ما 

نلي:
8 ـ بيع حصص :

مصطفى  عشن  لاسيذ  باع 
لاسيذ  افائذ   حصص   588
PIEDISCALZI MARIO PIETRO

بتاريخ  8 ماي ))8)؛
هللا  عبذ  عشن  لاسيذ  تويين  )ـ 
لاسيذ  عيساعذه  الشركة  كمسير 
 PIEDISCALZI MARIO PIETRO

ملذ  غير محذعد ؛
تلتزم  لاتوقيع لابنكي علإلدلري:  وـ 
السيذ  لملشترك  بااتوقيع  لاشركة 
 PIEDISCALZIعشن عبذ هللا علاسيذ

MARIO PIETRO؛
لألسا�ضي  لا ايون  تحذنت   ـ 

الشركة؛
بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم  عقذ 
لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 
تحت   10/05/2022 بتاريخ  بإيزكان 

. 889/2022
452 P

 STE SIZAX INDUSTRIE
S.A.R.L

شركة دلت مسؤعاية محذعد  .  
رأسمااها 888.888 درهم

لمل ر لالجتماعي: رقم و8 زي ة سيذي 
لازعين شارع للحسن لاثاني تغزعت 

ليزكان
تغيير لمل ر لالجتماعي الشركة 

لاوام  للجمع  محضر  بموجب 
لالستثنائي لملنو ذ نوم 27/04/2022  
اشركة SIZAX INDUSTRIE    شركة 
رأسمااها   محذعد    مسؤعاية  دلت 
درهم لاكائن م رها رقم     888.888
و8 زي ة سيذي لازعين شارع للحسن 

لاثاني تغزعت ليزكان. قرر ما نلي  :
تم تفويت   : تفويت حصص   -  8
   868 ل  شيبوب  لشرف  لاسيذ 
888 درهم  حصة لجتماعية من فئة 

الولحذ  السيذ لملرلبط لاترغي محمذ 
لالمين ع يفويت لاسيذ لملرلنط لاترغي 
 888 حصة من فئة   8 8 فيصل ل 
درهم الولحذ  السيذ لملرلبط لاترغي 

محمذ لالمين :
) - تغيير لمل ر لالجتماعي الشركة: 
تم تغيير لمل ر لالجتماعي الشركة للى: 
لاحي  لابيضاء  لاذلر  شارع   85 رقم 

لملحمذي لكادنر 
تم بكتابة   : لإلنذلع لا ايوني   - و 
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط  
بتاريخ   و88997  رقم   تحت  الكادنر 

23/05/2022
من لجل لانسخة ع لابيان عن لملسير:

لاسيذ لشرف شيبوب

453 P

شركة ريفروست  ش.م.م
STE RI FROST  SARL

لعالن بتوذنل
لاسجل لاتجاري رقم 8 )5)

للجمع  محضر  بم ت�ضى 
بتاريخ  لملؤرخ  لالستثنائي  لاوام 
تم  لاشركة  بم ر   08/04/2022

لاتوذنل لالتي:
• تفويت  88و حصة من فئة 888 
درهم من طرف لاسيذ لانوللي لحمذ 
زكي افائذ  لاسيذ بن علي عبذللحميذ  

• توذنل لانظام لألسا�ضي 
لا ايوني  لإلنذلع  تم  عقذ 
بتاريخ    بإيزكان  لالبتذلئية  باملحكمة 
20/05/2022 تحت رقم 961/2022
454 P

 PRO BUN’S -SARL  شركة
 -A.U

تفويت للحصص/لست ااة /
لاتوقيع/تويين لملسير

بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
21/04/2022 بأكــــــادنـــــر قرر لاشريك 
 PRO اشركة    لاوحيذ  لملااك  ع 

BUN’S –SARL AU-   ما نلي :
نهاد  لاسيذ   حصص  تفويت   -
لاسـيـذ  افائذ   حصة   888 شهبوني 
من  يستفيذ  لاذي  ع  لا لش  مرلد 
مجموع للحصص لاتي تمثل 88.888 

درهم.

- لست ااة لاسـيـذ  لميمة شهبوني 

ع توـــيين لاسـيـذ مرلد لا لش كمسير 

الشركة.

ع  لالدلري  لاتوقيع  حق  لسناد   -

لابنكي السيذ مرلد لا لش.

86 ; 87 ; و      مـن  - تغيير لابنذ 

لا ايون لالسا�ضي.

لالنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 

باملحكمة  لاضبط  بكتابة  لا ايوني 

بتاريخ   بـأكـــــادنــــــــر  لاــتـجـــــــــاريـــة 

19/05/2022  تحت رقم 889876 .
 الخالصة ع لاتذكير 

455 P

 PNEUMATIQUE شــركة

   HOUARA FRERES
IMPORT ET EXPORT SARL AU

شـركة دلت مسـؤعاية محذعد  دلت 

لاشخص لاوحيذ 

رأسمـااها لإلجتماعي 8.888.888 

درهم

م رها لإلجتماعي : رقم و، شارع 

مسوود لاوف اعي، حي لاسالم، 

أكادنر

توزيع لألسهم، تويين مسيرنن 
الشركة

إعطاء حق لإلمضاء، تغيير لاشكل 
لا ايوني الشركة

ع تحذنث لا ايون لألسا�ضي الشركة
لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 

بتاريخ  لملنو ذ  الشركة  لإلستثنائي 

10/05/2022 ت رر مانلي :  

عفا   إثر  على   : لألسهم  توزيع 

لملرحوم لملسمى قيذ حياته مصطفى 

لابسيطة تم توزيع 88.888 سهم لاتي 

كايت في حوزته على عرثته.

على   : الشركة  مسيرنن  تويين 

لاسيذ  لاسابق  لملسير  عفا   إثر 

قررت للجموية  مصطفى لابسيطة، 

لاوامة الشركة تويين لاسيذ محمذ 

ع  لابسيطة  أمين  علاسيذ  لابسيطة 

لاسيذ  فردعس لابسيطة، كمسيرنن 

جذد الشركة ملذ  غير محذعد .
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منح  تم   : لالمضاء  حق  إعطاء 
لإلجتماعي  لاتوقيع  جميع صالحيات 
لملشترك ملسيرنن من أصل ثالثة، إما 
السيذ محمذ لابسيطة علاسيذ أمين 
لابسيطة أع السيذ أمين لابسيطة ع 
لاسيذ  فردعس لابسيطة أع السيذ  
محمذ  لاسيذ  ع  لابسيطة  فردعس 

لابسيطة.
الشركة:   لا ايوني  لاشكل  تغيير 
الشركة  لا ايوني  لاشكل  تغيير  تم 
من شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  
دلت لاشخص لاوحيذ إلى شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد .
تحذنث لا ايون لألسا�ضي الشركة  
ع تبوا ملا سبق ت رر تحذنث لا ايون 
اتلبية  عداك  الشركة،  لألسا�ضي 
لملحكمة  اذى  لا ايويية  لملتطلبات 

لاتجارية بأكادنر.
اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ  بأكادنر  لاتجارية  لملحكمة 
19/05/2022 تحت رقم 889866.

الخالصة لابيان

456 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE
JENANE S.A.R.L AU

 N° 206 RESIDENCE SAHARA
.GUELMIM

تفوييت حصص لجتماعية
 STE »  TAZRA TRANS « SARL

لاوام  بناءل على على قرلر للجمع 
بتاريخ   بكلميم  لملنو ذ  لالستثنائي 
 TAZRA اشركة   31/01/2022

  TRANS SARL
ت رر مانلي:

لاوام  للجمع  بم ت�ضى   •
  31/01/2022 في  لملؤرخ  لالستثنائي 

تمت لملصادقة على
ع ذ تفويت لاسيذ باريز عبذ هللا 
88) حصة لجتماعية افائذ  لاسيذ 
باحمان علي  بتاريخ 31/01/2022.

• تويين لاسيذ باحمان علي مسيرل 
الشركة.

لألسا�ضي  لا ايون  تحيين    •
الشركة

لاتجاري  بااسجل  لإلنذلع  تم 
بتاريخ  بكلميم  لالبتذلئية   باملحكمة 
07/03/2022 تحت رقم 106/2022.  
457 P

شركة TAYAFA TRANS  ش.م.م
 يفويت حصص تويين مسير

 عتوذنل قوليين لاشركة
لاوام  للجمع  مذلعالت  بم ت�ضى 
لالجتماعي  بامل ر  لملنو ذ  لالستثنائي 
قرر    07/03/2022 بتاريخ  الشركة 
 TAYAFA لاولحذ اشركة    لاشريك 
درهم    888.888 رأسمااها   TRANS

ما نلي: 
- تفويت  588 حصة من فئة 888 
درهم  الولحذ  من مجموع للحصص  
رشيذ   بطرلح  لاسيذ  نمتلكها  لاتي 
افائذ   لاسيذ  دالل لاساحيلي.                            
لاشركة   رأسمال  أصبح  عبذلاك 
درهم   888.888 في  حذد  لاذي 

م سمة إلى  8888 حصة كاألتي:
حصة     588 لاسيذ بترلح رشيذ   -

ب يمة     58.888 درهم.
 588 لاساحلي  دالل  لاسيذ  

حصة ب يمة 58.888 درهم.
لملؤسسات  اذى  لاتوقيع   تم 
بطرلح  لاسيذ  طرف  من  لابنكية 

رشيذ لع لاسيذ  دالل لاساحيلي .
باملحكمة  لإلنذلع  تم  عقذ 
بتاريخ  ليزكان  بمذننة  لالبتذلئية 
 955 عذد  تحت   20/05/2022

لاسجل لاتجاري رقم 8و) ).
458 P

 STE TRANSPORT AIT  شركة
  OMAR SARL

لمل ر لالجتماعي : دعلر أنت بن دلعد  
لشتوكة لنت باها 

رقم لاسجل لاتجاري5و9))./ليزكان 
 توذنالت قايويية 

لاوام  الجمع  محضر  بم ت�ضى 
قرر    18/04/2022 في  لالستثنائي 

لاشركاء مانلي: 
لملصادقة على تفويت لاسيذ   -  8
الخوس محمذ   58) حصة لجتماعية 
588 حصة افائذ   لاسيذ  من أصل 

أمهيرل أحمذ   بتاريخ 18/04/2022
لملصادقة على تفويت لاسيذ   -  (
الخوس محمذ 58)  حصة لجتماعية 
من أصل 588  حصة افائذ   لاسيذ 

لملودن جمال بتاريخ 18/04/2022
لملصادقة على تفويت لاسيذ   - و 
و8  حصة لجتماعية  أمهيرل لاوربي  
من أصل 588  حصة افائذ   لاسيذ 

لملودن جمال بتاريخ 18/04/2022
لملصادقة على تفويت لاسيذ   -   
حصة لجتماعية  و8  لاوربي   أمهيرل 
من لصل 588  حصة افائذ   لاسيذ 

أمهيرل أحمذ بتاريخ 18/04/2022
لاوربي   أمهيرل  لاسيذ   توين   -
مسيرنن  أحمذ   أمهيرل  علاسيذ 

لاشركة.
لألسا�ضي  لا ايون  تحيين   -  5

الشركة.
تم لنذلع لمللف لا ايوني الشركة 
اليزكان  لالبتذلئية  لملحكمة  اذى 
تحت رقم )98   بتاريخ 13/05/2022 
459 P

شركة TRANS TIM  ش.م.م
 يفويت حصص تويين مسير

 عتوذنل قوليين لاشركة
لاوام  للجمع  مذلعالت  بم ت�ضى 
لالجتماعي  بامل ر  لملنو ذ  لالستثنائي 
قرر   15/02/2022 بتاريخ  الشركة 
 TRANS اشركة  لاولحذ  لاشريك 
ما  درهم    888.888 رأسمااها    TIM

نلي: 
- تفويت  588 حصة من فئة 888 
درهم  الولحذ  من مجموع للحصص  
لاتي نمتلكها لاسيذ بل انذ عبذ لملولى  
افائذ   لاسيذ لا ادري عمر.                            
لاشركة   رأسمال  أصبح  عبذلاك 
درهم   888.888 في  حذد  لاذي 

م سمة إلى  8888 حصة كاألتي:
 588 لملولى  عبذ  بل انذ  لاسيذ 

حصة   ب يمة     58.888 درهم.
حصة     588 لاسيذ لا ادري عمر 

ب يمة     58.888 درهم.
- توين لاسيذ لا ادري عمر مسير 

ثاني الشركة ملذ  غير محذعد  .

لملؤسسات  اذى  لاتوقيع   تم   -
لابنكية من طرف لاسيذ بل انذ عبذ 

لملولى لع لا ادري عمر..
باملحكمة  لإلنذلع  تم  عقذ 
بتاريخ  ليزكان  بمذننة  لالبتذلئية 
 956 عذد  تحت   20/05/2022

لاسجل لاتجاري رقم 7 887.
460 P

 AREMO TRAVAUX « SARL «
AU

ICE : 000011817000071
لاغير  لاوام  للجمع  بم تضـى 
 ،22/04/2022 في  لملؤرخ  لاوادي 
 AREMO TRAVAUX SAL اشركة   

AU  ت رر مانلي:
عبذ  لاسيذ  لست ااة  قبول   .8  
مهامه كمسير  لايحيوي من  لاسالم 
الشركة عتويين لاسيذ أحمذ أدلف ير 

كمسير جذنذ اها افتر  غير محذد .
علاتزلمها  لاشركة  إدلر   ستتم 
بااتوقيع لملنفر السيذ أحمذ أدلف ير 
بحذ أق�ضى الموامالت لملااية تصل 
للى 8.888) درهم، عبااتوقيع لملشترك 
رضولن  لاسيذ  لاشريك  عبين  بينه 
لاتي  لملااية  لملوامالت  لجميع  لاولفي 

تتجاعز 8.888).
-تحيين لا ايون لألسا�ضي الشركة

باملحكمــة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
في  بتارعدليت،  لالبتذلئية 
18/05/2022 تحت رقم195/2022.
461 P

 Société ALPHALAB 72 SARL
AU

رأسمااها 88.888 درهم
م رها لالجتماعي عمار  تيفاعين رقم 

لاش ة 5 شارع لمل اعمة 
أكادنر

لاوادي  لاوام  للجمع  خالل  من 
لاذي قرر   ،  (8(( أبريل   (8 بتاريخ 
أعريك  لاسيذ  لاوحيذ  لاشريك  فيه 

عبذ لاسالم ما نلي:
لاثائب  ابنى  لاسيذ   تويين   -
مسير  إلى جايب لاسيذ أعريك عبذ 
لاسالم ملذ  غير محذعد  ع اها جميع 
لا ايون  نخواها  لاتي  لاصالحيات 
ع بناء على هذل لا رلر لاذي  المسير، 
أصبح   ، لاثائب  ابنى  لاسيذ   قبلته 

المسيرنن توقيع منفصل.
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كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بأكادنر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
رقم  تحت   (8(( مانو   (8 بتاريخ 

و88988.
462 P

 STE GLOR TECH   شركة
 SARL

محذعد  لملسؤعاية 
بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
شركة        شركاء  قرر   ,(8(( مانو   88

GLOR TECH SARL ما نلي:
• لست ااة لاسيذ  خذنجة علوي 
من منصبها كمسير  الشركة عتويين 
جذنذ  مسير  لكمي  حسان  لاسيذ 

الشركة.
علاتسيير  لاتوقيع  حق  إسناد   •

لاسيذ لكمي حسان.
لا ايون  من  و   لابنذ  تغيير   •

لالسا�ضي.
لإلنذلع  تم  لا ايوني:  لالنذلع   •
باملحكمة  لاضبط  بكتابة  لا ايوني 
لاتجارية بأكادنربتاريخ   23/05/2022 

تحت رقم  )88997.
الخالصة علاتذكير 

463 P

شركة فري اكسبريس ش.م.م
Ste FRAISEXPRESS SARL

RC 19157
لعالن بتوذنل 

للجمع  محضر  بم ت�ضى 
بتاريخ  لملؤرخ  لالستثنائي  لاوام 
تم  لاشركة  بم ر   13/05/2022

لاتوذنل لألتي:
من  سويذ  لكسان  لست ااة   •
لموكار  تويين  ع  لاشركة  تسيير 
لحسن مسير عحيذ الشركة ملذ  غير 

محذعد 
تم  لابنكي  التوقيع  باانسبة   •

تويين لموكار لحسن كموقع عحيذ.
لا ايوني  لإلنذلع  تم  عقذ 
بتاريخ  بايزكان  لالبتذلئية  باملحكمة 

19/05/2022 تحت رقم 9و9
464 P

  MAX2COM

 Société à responsabilité limitée

d’associé unique

.Au capital de 100.000 DH

 Siège social : BUREAU

 N°6 COMPLEXE 10 3EME

 ETAGE LOT N°E3266 HAY

.MOHAMMADI AGADIR

R.C  n° 437697 AGADIR

تغييرلت

للجمع  محضر  بـمـوجـب   –  8

بتاريخ    لملنو ذ  لالستنائي  لاوام 

20/05/2022  ت رر  ما نلي :

علي  بلحاج  لاسيذنن  تويين   •

مبرعك ع خاع  مفيذ مسيرنن الشركة 

التجذنذ  قابلة  علحذ   سنة  ملذ  

تل ائيا 

لملنفرد  لإلمضاء  تخويل   •

بلحاج  المسيرنن  علابنكي  لالجتماعي 

علي مبرعك ع خاع  مفيذ. 

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم  عقذ 

لاضبط اذى هيئة لملحكمة لاتجارية 

عداك    889998 رقم  تحت  باكادنر 

بتاريخ  2022/05/24  

465 P

شركة – فييزا اميكراسيون 

كروب –ش.م.م

للجمع  محضر  بم ت�ضى 

بتاريخ  لملنو ذ  لالستثنائي  لاوام 

قرر لملساهم لاوحيذ   29/04/2022

محمذ  لاسيذ  تويين  الشركة  

لاشرلنبي كمسير ثاني الشركة مع كل 

صالحيات لاتوقيع.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  باكادنر   لاتجارية 

12/05/2022  تحت رقم  889769

466 P

 STE BASICTRICAL شركة
دلت مسؤعاية محذعد   شريك 

عحيذ 
رلس مااها 58.888 درهم

توذنل
في لملؤرخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

 88/ 2022/05 ت رر ما نلي: 
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة   -

إلى حي ملزلر رقم 85 لنت ملول.
لألسا�ضي  لا ايون  تحيين   –

الشركة.            
بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاضبط باملحكمة لالبتذلئية بإيزكان 
بتاريخ 19/05/2022 تحت رقم و 9.
467 P

  STE GENEROSITE TRANS 
SARL AU

RC N° 48663 
ا رلرلت  عرفي  محضر  بم ت�ضى 
 (5 بتاريخ  لملنو ذ  لاوحيذ  لاشريك 
ف ذ ت رر ما  بأكادنر،    (8(( أبريل 

نلي:
لاونولن  للى  لاشركة  تغيير م ر   -
تليال تيكيوين    E  8(97 للجذنذ رقم 

أكادنر
لإلنذلع  تم  لا ايوني:   لإلنذلع   -
اذى  لاضبط  بمكتب  لا ايوني  
لملحكمة لاتجارية باكادنر تحت رقم 

889855 بتاريخ 88 ماي ))8).
468 P

 ETABLISSEMENT EL
HARDOUFI

شركة دلت مسؤعاية محذعد 
رأسمااها : 88.888.888 درهــم

م رها لالجتماعي: رقم و7 ع 7، 
لملنط ة لاصناعية، لمليناء للجذنذ 

ألكادنر
س.ت: و757

بم ت�ضى مشاعرلت للجمع لاوام 
بتاريخ  لملنو ذ  الشركاء  لالستثنائي 

19/04/2022 ، ت ررمانلي :
8. تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة 
من لاونولن : »رقم و7 ع 7 ،لملنط ة 

ألكادنر«  للجذنذ  لمليناء  لاصناعية، 

هاايوبوايس  »تجزئة   : لاونولن  إلى 

جماعة  لألعل،  لاشطر   ،88I7- رقم 

لاذرلركة-أكادنر«.

). توذنل لانظام لألسا�ضي.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  بأكادنر  لاتجارية 

24/05/2022 تحت لارقم و88998.

469 P

 LGZIRA  IMMO

شركة دلت مسؤعاية محذعد   

رأسمااها 888.888 درهم 

 • تغيير  لمل ر لإلجتماعي

• تحيين لا ايون لألسا�ضي 

لاشريك  قرلر  محضر  بم ت�ضى 

  (8(( مارس   87 بتاريخ  لاولحذ  

»شركة   LGZIRA  IMMO اشركة 

رأسمااها    ، دلت مسؤعاية محذعد « 

لإلجتماعي  م رها  درهم،   888.888

 -8 محمذي  لاحي  تجزئة  بأكادنر،  

ب وة 8و و محل رقم 8، ت رر ما نلي:

تغيير لمل ر لإلجتماعي الشركة ع   •

داك بن له إلى لاونولن لاتالي: 

لارحمة  تجزئة   9( رقم  إيزكان، 

لاذشير  للجهادنة.

• تحيين لا ايون لألسا�ضي  الشركة

كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاضبط:

ألكادنر  لاتجارية  باملحكمة   •

تحت رقم 85)889  بتاريخ 85  أبريل 

.(8((

لإلبتذلئية  لملحكمة  باملحكمة   •

 (9 بتاريخ  و85  رقم  تحت  إليزكان  

أبريل ))8).

بااسجل  لاشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  إيزكان  ملذننة  لاتجاري 

6865) بتاريخ 9) أبريل  ))8).
من أجل لإلستخالص علابيان : لملسيير 

470 P
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  SOCIETE  INTERVEGETAL
 SARL

رأسمااها: 88.888و8 درهم.
  م رها لالجتماعي :  8) شارع 
دعفيرني لملواريف لاذلر لابيضاء
 R.C n° 495595 لاذلر لابيضاء

زياد  رأسمال لاشركة 
للجمع  محضر  بـمـوجـب   –  8
بـتـاريـخ  الشركاء  لإلستثنائي  لاوام 
2021/08/30 تم لالتفاق على ما نلي:
لاشركة  رأسمال  من  -لازياد  
درهم   588.888 عداك بزياد  مبلغ  
لدماج  طريق  عن  على888.888 
لارأسمال  مبلغ  ايصبح  لالحتياطات 
88.888و.8  الشركة  لإلجتماعي 

درهم.
لالسا�ضي  لا ايون  توذنل   -

الشركة.
بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم  عقذ 
لاضبط اذى هيئة لملحكمة لاتجارية   
بااذلر لابيضاء تحت رقم و88558 

عداك بتاريخ 22/12/2021  
من لجل لانسخة علابيان

471 P

شركة كيتراديف  
 ش.م.م بشريك عحيذ

برأسمال قذره 888.888 درهم
 دعلر درلنذ سيذي بيبي لشتوكة لنت 

باها 
للجمع  محضر  بم ت�ضى   
بتاريخ:  لملنو ذ  لالستثنائي  لاوام 
لملصادقة  تمت   ،19/07/2018

باإلجماع على لمل ترحات لآلتية :
لالجتماعي  لارأسمال  من  -لارفع 
إلى  درهم   888.888 من  الشركة 

88.888  درهم    
الشركة  لالجتماعي  لمل ر  -تحويل 
إلى لاونولن لاتالي : رقم 889 بلوك  8 

لحرش لنت ملول ليزكان
- تحذنث لا وليين.  

- صالحيات.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 : بتاريخ  بايزكان  لالبتذلئية 
 : رقم  عذد  تحت    11/12/2018

1574/2018
472 P

لألستاد سيوذ لاويادي موثق بأكادنر

L.M. ISKANE
بم ت�ضى ع ذ موثق مؤرخ في 88 
ليفلس  لاسيذ  قرر    ،  (8(( مارس 
لاشركة   رأسمال  لارفع من  لملختار، 
شركة   »  L.M. ISKANE  « لملسما   
بشريك  محذعد   مسؤعاية  دلت 
 888.888 مبلغ  من  عداك  عحيذ، 
بناءل  درهم   (.(88.888 إلى   درهم 
على مساهمة كلية في شركة بااو ار 
لاذي نملكه مع للحفاظ على يفس 
لمل ر لالجتماعي الشركة ع عكذل غرض 
لاشركة عأن نتم تسييرها من طرف 
عحيذ  كمسير  لملختار  ليفلس  لاسيذ 
الشركة مع تحيين لا ايون لألسا�ضي 
لاوام  للجمع  عمحضر  الشركة 

لالستثنائي.
تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 
لاتجارية بأكادنر بتاريخ 18/05/2022 
تحت رقم 6 8898، لاسجل لاتجاري 

رقم 7865 .
للخالصة ع لابيان

473 P

لألستاد سيوذ لاويادي موثق بأكادنر

S.I.POUR L’HABITAT
بم ت�ضى ع ذ موثق مؤرخ في 88 
ليفلس  لاسيذ  قرر    ،  (8(( مارس 
لارفع من رأسمال لاشركة   للحسين، 
 S.I.POUR L’HABITAT  « لملسما   
محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة   »
مبلغ  من  عداك  عحيذ،  بشريك 
888.888 درهم إلى مبلغ  58.888و.8 
في  كلية  مساهمة  على  بناءل  درهم 
مع  نملكها  لاتي  بااو ارلت  شركة 
لالجتماعي  لمل ر  يفس  على  للحفاظ 
لاشركة عأن  الشركة ع عكذل غرض 
نتم تسييرها من طرف لاسيذ ليفلس 
مع  الشركة  عحيذ  كمسير  للحسين 
الشركة  لألسا�ضي  لا ايون  تحيين 

عمحضر للجمع لاوام لالستثنائي.
تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 
لاتجارية بأكادنر بتاريخ 18/05/2022 
تحت رقم 7 8898، لاسجل لاتجاري 

رقم 9)8  .
للخالصة ع لابيان
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  SOCIETE » TIMAR SOUSS «
S.A.R.L A-U

AU CAPITAL DE 100.000 Dhs
 SIEGE SOCIAL : N°16 RUE 918

CITE SALAM AGADIR
بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

22/04/2022 ت رر مانلي :
لالجتماعي  لاغرض  تمذنذ   -
تصذنر   , لستيرلد  بإضافة  الشركة 

علاتجار  لالاكترعيية.
- تحبين لا ايون لألسا�ضي الشركة 

بوذ عذ  تغييرلت قايويية.
بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  ثم  عقذ 
لاضبط اذى هيئة لملحكمة لاتجارية 
بتاريخ      898(( رقم  تحث  الكادنر 

16/05/2022
حرر ب باكادنر في 23/05/2022 

عـن لاـمسـيـر
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 PAUSE SERVICE
AUTOMOBILE SARL
شركة محذعد  لملسؤعاية

لاوام  للجمع  بم ت�ضى 
لالستثنائي لملؤرخ في  21/03/2022 

قررمساهمول لاشركة ما نلي :
بيع   - لاشركة:  نشاط  تغيير   -  8

لاسيارلت للجذنذ .
 - إصالح لاسيارلت.

لالسا�ضي  لا ايون  تحيين   -  (
الشركة.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
تحت   20/05/2022 بتاريخ  بايزكان 

رقم )95
الخالصة ع لاتذكير

قبال حسن
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 STE ALLIANCE TRANSPORT
 & LOGISTIQUE  SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل 

لاتجاري:5 76 
لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 
)8أبريل))8)،  لالستثنائي لملؤرخ في 
قرر للجمع لاوام غير لاوادي الشركة        

 ALLIANCE TRANSPORT
دلت  شركة    & LOGISTIQUE
لارأسمال   دلت  لملحذعد   لملسؤعاية 
 C/O م رها:  درهم   888.888
 SECTEUR M LOT N° 743, RUE
 813, APPT AU 1er ETAGE N° 01

.CITE EL MASSIRA AGADIR
حيت ت رر ما نلي:

• محضر للجمع لاوام لالستثنائي ع 

بناء على بيان لستبذلل لالسم لاوائلي 

لابيذق  لاوائلي  لالسم  تغيير  ثم  أيه 

 EL MANSOURI لملنصوري  باسم 

السيذ فؤلد. 

لألسا�ضي  لا ايون  تحيين   •

الشركة. 

بمكتبة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  بأكادنر  لاتجارية  لملحكمة 

88ماي ))8) تحت رقم 889859.
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 SOCIETE »TOLDOT AIT

MELLOUL« SARL/AU
CAPITAL SOCIAL : 12.000 DHS

 SIEGE SOCIAL :RESIDENCE

 BEAUSOUSS 2 RUE DE

 COMPING AV MOHAMED V

AGADIR

 RC : 45855 ; ICE :

 002172887000076 ; IF :

)68888وو

لاوام  للجمع  محضر  بموجب 

ماي  بتاريخ   8  لملنو ذ  لالستثنائي 

))8) قرر لملمثل لاوحيذ الشركة ما 

نلي :

الشركة  لا ايوني  لاشكل  تغيير   •

محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة  من 

اوذ  شركاء إلى  شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت شريك عحيذ. 

لألسا�ضي  لا ايون  توذنل   •

الشركة.

تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 
لاتجاري  بااسجل  بأكادنر  لاتجارية 

رقم 5855 .
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BASH CONSULTING

 S.A.R.L.A.U

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

عدلت لاشريك لاوحيذ. 

رأسمااها 888.888 درهم

لمل ر : رقم 6 ، شارع لازرقطوني 

مكتب رقم 85-86، لاطابق لاسادس

لاذلر لابيضاء.

لاسجل لاتجاري رقم : 869و 5

تأسيس شركة
باابيضاء  عرفي  ع ذ  على  بناء 

بتاريخ 03/02/2022 تم عضع لانظام 

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  عدلت  لملحذعد  

باملولصفات لاتااية :

 BASH CONSULTING : لاتسمية

 S.A.R.L.A.U

لارأسمال : 888.888 درهم مجزأ  

ب يمة  لجتماعية  حصة   8888 إلى 

888 درهم.

رتيت  لملهذي  لاسيذ   : لاشركــاء 

لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 

.BE886855 : رقم

شارع   ، 6 رقم   : لمل ر لالجتماعـي 

 ،85-86 رقم  مكتب  لازرقطوني، 

لاطابق لاسادس، لاذلر لابيضاء. 

تختص   : لالجتماعي  لاهذف 

لاشركة باملغرب كما بالخارج في :

.(Centre d’appel) مركز لالتصال

لملـــــــــــــــذ  : 99 سنة من تاريخ لات ييذ 

بااسجل لاتجاري.

لملســيــر :

للحامل  رتيت  لملهذي  لاسيذ 

 : رقم  لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة 

.BE886855

لملركز  في  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاذلر  بوالنة  االستثمار  للجهوي 

لابيضاء.
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 BUSINESS KNOWLEDE
MANAGEMENT – MAROC

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إنذلع  تم   ،17/2/2022
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لاتأسي�ضي 
دلت  ع  عحيذ  دلت شريك  لملحذعد  

لملميزلت لاتااية :
 BUSINESS  : لاتسمية 
KNOWLEDE MANAGEMENT –

.MAROC
لاهذف : لستشارلت لدلرية.

شارع  (76  : لالجتماعي   لمل ر 
لبن تاشفين طابق و لاذلر لابيضاء.

من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملذ  
تأسيسها لانهائي.

لارأسمال   : لالجتماعي  لارأسمال 
درهم   88.888 في  محذد  لالجتماعي 
888 حصة لجتماعية من  م سم إلى 
مكتتبة  الولحذ ،  درهم   888 فئة 

عمحرر  بااكامل ع موزعة افائذ  :
لاسيذ  لاذعبي فاطمة. 

لاسنة لالجتماعية : تبتذئ لاسنة 
لالجتماعية من فاتح ننانر عتنتهي في 

8و ديسمبر.
لاتسيير : تم تويين لاسيذ  لاذعبي 

فاطمة.
باملركز  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لابيضاء،  بااذلر  االستثمار  للجهوي  

تحت رقمو768و5.
ملخص قصذ لانشر
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 FIDUCIAIRE AL AMANA &CIEL
CONSULTING-SARL

 SIEGE SOCIAL :1,  RUE Fath Bnou
 Khaffane, 2éme etage – Appt 3-

Belvédère CASA
Tel: 0522246888/0633131179

 MARCOS STORE BUSINESS
ش.م.م 

تأسيس شركة
تم إنشاء   07/05/2022 بتاريخ 
عتسجيل قايون شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد   عخصائصها هي كااتالي :
 MARCOS : لاتسمية لالجتماعية

STORE BUSINESS ش.م.م.

لاهذف لالجتماعي : تهذف لاشركة 
إلى :

عتوزيع  عتصذنر  لستيرلد 
مستحضرلت لاتجميل.

لاتجميل  مستحضرلت  تصنيع 
عتسوي ها عشرلئها عبيوها بأنة عسيلة.
لاومليات  جميع  عامة  عبصفة 
علألثاثية  علاصناعية  لاتجارية 
مباشر   لملرتبطة   علاو ارية علملااية 
أع  لملولنة  باألهذلف  مباشر   غير  أع 

لاتي من شأنها أن تيسر إيماءها. 
لافتح زي ة   8  : لالجتماعي   لمل ر 
 ( لاطابق  و  رقم  ش ة  خفان  بن 

بلفذنر لاذلر لابيضاء.
لاتسيير : سيتم تسيير لاشركة من 
 BEJJA ع   BEJJA SAID لاسيذ  طرف 
 BEJJA MOUSSA ع   BENACER
بصفتهم مسيرنن الشركة عملذ  غير 
محذد  عسي ومون بمختلف أعمال 
بذعن  عتنظيم  إدلر   من  لاشركة 
على  لالعتماد  سيتم  كما  قيود  أي 
لإلدلرية  لاوثائق  جميع  في  توقيوهم 

علابنكية. 
في  حذد   : لالجتماعي  لارأسمال 
إلى  م سمة  درهم   888.888 مبلغ 
8888 حصة لجتماعية من فئة 888 
درهم الولحذ  تخصص على لاشكل 

لاتالي :
8 و حصة.  BEJJA SAID لاسيذ
8وو  BEJJA MOUSSA لاسيذ 

حصة.
8وو  BEJJA BENACER لاسيذ 

حصة.
محرر   حصة   8888 لملجموع 

بااكامل. 
  BEJJA SAID دفع لاشريك لاسيذ

ما مجموعه ي ذل 888. و درهم. 
 BEJJA لاسيذ  لاشريك  دفع 
MOUSSA ما مجموعه ي ذل 888.وو  

درهم.
 BEJJA لاسيذ  لاشريك  دفع 
ي ذل  مجموعه  ما   BENACER

888.وو درهم.
لملجموع : 888.888 درهم محرر  

بااكامل.

لاسنة لالجتماعي : تبتذئ في لالعل 

من ننانر عتنتهي في 8و ديسمبر من كل 

سنة.

99 سنة تبتذئ  : محذد  في  لملذ  

الشركة   لانهائي  تأسيس  نوم  من 

لالعلن  قبل  للحل  حااة  باستثناء 

عليه  لملنصوص  لاتأجيل  حااة  أع 

قايوييا.

باملحكمة  تم  لا ايوني  لإلنذلع 

رقم  تحت  ابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

بتاريخ  لاتجاري  اسجل  و79و 5 

.23/05/2022
اإلشار  ع لاتنبيه 

مسيرنن 
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لئتمايية كويفيسكو ش م م

لالستشار  لا ايويية عللجبائية

محاسب موتمذ من طرف لاذعاة

لاهاتف : 85-))-8-59 -55

www-fiduciaire-confisco.net

 انسبيراسيون باي برادة
ش م م

 INSPIRATION BY BERRADA 

 SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  تأسيس  تم   ،13/04/2022

لألسا�ضي اشركة محذعد  لملسؤعاية 

خصائصها كاآلتي : 

لاتسمية : لنسبيرلسيون باي برلد   

لستيرلد   : لالجتماعي  لاغرض 

لألثولب  أيولع  جميع  عبيع  عتوزيع 

علانسيج بصفة عامة.
زي ة لحمذ  و8   : لمل ر لالجتماعي 
لألعل  لاطابق  لألاب  إقامة  لملجاطي 

لارقم 8 لملوا ريف لابيضاء.

لملذ  : 99 سنة.

 888.888  : لالجتماعي  لارأسمال 

8888 حصة ب يمة  درهم م سم إلى 

افائذ  هنذ  درهم اكل علحذ ،   888

برلد   عزيز   حصة)،  (8 و  برلد  

(8وو  برلد   عكنز   حصة)،  )8وو 

بااذلر  جميوا  لاساكنون  حصة) 

لابيضاء .
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من  كل  عينت   : لاتسيير 
بتاريخ  لملزدلد  برلد ،  لاسيذلت هنذ 
لابيضاء   بااذلر   15/05/1977
إبرلهيم  زي ة   887 ب  علا اطنة 
لانخعي لاطابق   لاش ة )) لملواريف. 
علاسيذ  عزيز  برلد ، لملزدلد  بتاريخ 
علاساكنة  باابيضاء   08/03/1981
لاثااث  لاطابق  مول  غايذي   6 ب 
لملواريف  غايذي  شارع   8 لاش ة 
لابيضاء علاسيذ  كنز  برلد ، لملزدلد 
ب  لاساكنة   ،25/06/1997 بتاريخ 
9  زي ة سبتة لاطابق لألعل لاش ة 5 
حي لملستشفيات لابيضاء، كمسيرلت 
مشتركات الشركة ملذ  غير محذعد . 
باسم لاشركة بولسطة  مع لإلمضاء 
لملسيرلت  من  لثنين  لألقل  على 

لملذكورلت لعاله.
فاتح  من  تبتذئ   : لملااية  لاسنة 

ننانر إلى 8و ديسمبر.
باملركز  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
لابيضاء  بااذلر  االستثمار  للجهوي 
علات ييذ   16/05/2022 بتاريخ 
بااسجل لاتجاري المحكمة لاتجارية 

باابيضاء تحت رقم 887و 5. 
م تطق عبيان
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CORAD conseil
تحويل لاشكل لا ايوني

تاسيس شركة دلت لملهام لملحذعد  
علاشريك لاوحيذ

بموجب ع ذ عرفي مؤرخ باابيضاء 
بنفس  عمسجل   05/05/2022 نوم 
لملذننة تم عضع لا وليين لألساسية 
اشركة دلت لملهام لملحذعد  علاشريك 
لاشكل  تحويل  إثر  على  لاوحيذ 
 ALBERT DAHAN السيذ  لا ايوني 
من شخص دلتي إلى شركة دلت لملهام 
لملحذعد  علاشريك لاوحيذ باملميزلت 

لاتااية :
لاتسمية : لخذت لاشركة تسمية 

CORAD conseil : اها
لمل ر لارئي�ضي :

لاغرض : محاسب موتمذ.
لارلسمال  حذد   : لارأسمال 
لالجتماعي في 88.888 درهم عم سمة 

درهم   888 حصة من فئة   888 للى 
الحصة عموزعة كااتالي : 

 ALBERT السيذ  حصة   888
.DAHAN

لملذ  : حذدت مذ  لاشركة في 99 
بااسجل  تسجيلها  تاريخ  من  لبتذلء 

لاتجاري.
: تسير لاشركة من طرف  لاتسيير 

.ALBERT DAHAN لاسيذ
لالنذلع : تم لالنذلع لا ايوني اذى 
لملحكمة لاتجارية بااذلر لابيضاء نوم 
24/05/2022 تحت رقم 5897)8.

علاتسجيل بااسجل لاتجاري اذى 
لملحكمة لاتجارية بااذلر لابيضاء نوم 
24/05/2022 تحت رقم 987و 5.

النشر علابيان
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RMA PACKAGING
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  عضع  تم   27/04/2022
مسؤعاية  دلت  اشركة  لاتأسي�ضي 

محذعد  باملميزلت لاتااية :
RMA PACKAGING : لاتسمية

دلت  شركة   : لا ايويية  لاصيغة 
مسؤعاية محذعد .

لاهذف : صناعة أكياس لاتلفيف.
لالتجار في لالكياس لاورقية.

بااورق  لاتلفيف  أكياس  صناعة 
لمل وى.

بيع ع شرلءجميع مولد لاتلفيف.
لاصناعة علالتجار في جميع مولد 

لاتلفيف.
لالستيرلد علاتصذنر.

ي ل لابضائع.
لمل رلالجتماعي : دعلر اوطا اغذنر  

لابير للجذنذ.
تاريخ  من  لبتذلء  99سنة   : لملذ  

تأسيسها لانهائي.
لارأسمال   : لالجتماعي  لارأسمال 
درهم   688.888 لالجتماعي محذد في 
لجتماعية  حصة   6.888 إلى  م سم 
من فئة 888 درهم الولحذ ، مكتتبة 
بين  عم سمة  بااكامل  عمحرر  

لاشركاء كااتالي :

 ( 88 لاسيذ  مزيان زينب تملك 
حصة بنسبة 8  في لملائة.

مرعلييملك  محمذ  للحلو  لاسيذ 
88 ) حصة بنسبة 8  في لملائة.

 8(88 نملك  لحمذ  أسكريف 
حصة بنسبة 8) في لملائة.

لاسنة لالجتماعية : تبتذئ لاسنة 
لالجتماعية من فاتح ننانر عتنتهي في 

8و ديسمبر.
لاسيذ  تويين  تم   : لاتسيير 
البطاقة  للحامل  لحمذ  لسكريف 
مسيرل   MA9558و رقم  لاوطنية 

عحيذل الشركةملذ  غير محذعد .
تم لات ييذ بااسجل لاتجاري اذى 
لملحكمة لالبتذلئية بالجذنذ ، بتاريخ 
19/05/2022، تحت رقم 97و89.

ملخص قصذ لانشر
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CAFE VIGOROSO
شركة محذعد  لملسؤعاية دلت 

شريك علحذ
بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
 CAFE تأسيس  تم   18/05/2022
محذعد   شركة   VIGOROSO
علحذ  شريك  دلت  لملسؤعاية 

خصائصها كااتالي :
.CAFE VIGOROSO : لاتسمية

لاغرض : م هى.
لابيضاء،  لاذلر   : لمل ر لالجتماعي 
 ( لاطابق  لا ذس  حي  لاسواد    5

لاش ة  .
لملذ  : 99 سنة لبتذءل من تسجيلها 

لانهائي بااسجل لاتجاري.
رأسمااها لاتجاري : 888.888درهم 
م سمة إلى 8888 حصة من فئة 888 

درهم موزعة كااتالي :
لاسيذ رشيذ سهيل : 8888 حصة.
مجموع للحصص 8888 حصة. 

 888.888 سهيل  رشيذ  لاسيذ 
درهم.

 888.888 للحصص  مجموع 
درهم. 

رشيذ  لاسيذ  تويين  تم   : لإلدلر  
إمضاء  مع  الشركة  مسيرل  سهيل 

منفرد.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

8و ديسمبر من كل سنة.

كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بااذلر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

تحت   23/05/2202 بتاريخ  لابيضاء 

رقم )88 )8.

485 P

ASMO IMMO
S.A.R.L

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  ع ذ  بم ت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   ،2022/04/12

بشريك  لملحذعد   لملسؤعاية  دلت 

لملميزلت  على  تتوفر  لاتي  عحيذ 

لاتااية :

 ASMO IMMO  : لاتسمية 

.S.A.R.L

لاهذف : لإلنواش لاو اري.

شارع   (76  : لالجتماعي  لمل ر 

لاذلر  لاثااث  لاطابق  تاشفين  لبن 

لابيضاء.

من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملذ  

تأسيسها لانهائي.

لارأسمال   : لالجتماعي  لارأسمال 

درهم   888.888 لالجتماعي محذد في 

لجتماعية  حصة   8888 إلى  م سم 

من فئة 888 درهم الولحذ ، مكتتبة 

عمحرر  بااكامل عموزعة افائذ  :

 8888 مصطفى  أصباحي  لاسيذ 

حصة لجتماعية.

لاسنة لالجتماعية : تبتذئ لاسنة 

لالجتماعية من فاتح ننانر عتنتهي في 

8و ديسمبر.

لاتسيير : تم تويين لاسيذ أصباحي 

مع  الشركة  عحيذ   مسير  مصطفى 

إمضاءه لاوحيذ.

بااسجل  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجاري اذى لملحكمة لاتجارية بااذلر 

 ،2022/05/17 بتاريخ  لابيضاء، 

تحت رقم 878 )8.

486 P
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YOU IMMO
S.A.R.L

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  ع ذ  بم ت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،2022/04/18
بشريك  لملحذعد   لملسؤعاية  دلت 
لملميزلت  على  تتوفر  لاتي  عحيذ 

لاتااية :
  YOU IMMO S.A.R.L : لاتسمية

لاهذف : لإلنواش لاو اري.
شارع   (76  : لالجتماعي  لمل ر 
لاذلر  لاثااث  لاطابق  تاشفين  لبن 

لابيضاء.
من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملذ  

تأسيسها لانهائي.
لارأسمال   : لالجتماعي  لارأسمال 
درهم   888.888 لالجتماعي محذد في 
لجتماعية  حصة   8888 إلى  م سم 
من فئة 888 درهم الولحذ ، مكتتبة 

ع محرر  بااكامل عموزعة افائذ  :
 8888 لارحيوي  نونس  لاسيذ 

حصة لجتماعية.
لاسنة لالجتماعية : تبتذئ لاسنة 
لالجتماعية من فاتح ننانر عتنتهي في 

8و ديسمبر.
تم تويين لاسيذ نونس   : لاتسيير 
مع  الشركة  عحيذ  مسير  لارحيوي 

إمضاءه لاوحيذ.
بااسجل  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجاري اذى لملحكمة لاتجارية بااذلر 
 ،2022/05/17 بتاريخ  لابيضاء، 

تحت رقم و 8 )8.
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شركة لاتذقيق عللخبر  ش.م.م

SCH 3F
ش.م.م

  تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت شريك علحذ

تحريره  تم  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تأسيس  تم   ،(8(( ماي  بتاريخ   

شركة مميزلتها كااتالي :
دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاولحذ.

.SCH 3F : لاتسمية لالجتماعية
اها  لاشركة    : لالجتماعي  لاهذف 
أع  لحسابها  سولءل  لجتماعي  كهذف 
لحساب لاغير، باملغرب أع في أي بلذ آخر :
لملهن  اكافة  لابناء  أشغال  إيجاز 

عللحرف ؛
كل أشغال لمل اعاة، لابناء، لاهنذسة 
لاتحتية،  لابنيات  لاتجهيز،  لملذيية، 

لملتجهة ال طاع لاوام أع للخاص ؛
ختم  لاتغطية،  أشغال  كل 
للخشب  يجار   لاكهرباء،  لاس ف، 
لاتهيئة  لاصباغة،  علألاومنيوم، 
عإيجازها  درلسة  تصميم  للخارجية، 
في  للخضرلء  لملساحات  صياية  أع 
لحساب  متفرقة،  أع  علحذ   دفوة 
لاومومية،  لإلدلرلت  أع  للخولص 
لألشغال لألعتوماتيكية عبصفة عامة 
بتح يق  لاصلة  دلت  لألشغال  كل 
مختلف لملشاريع للخاصة أع لاوامة ؛
لاصرف  للحفر،  أشغال  كل 
لاصحي، لاطرق علاشبكات لملختلفة ؛
شرلء عبيع كل لاو ارلت عكذل كل 

أعمال لاتطوير لاو اري ؛
كافة  عمرلقبة  تنسيق  تنظيم، 

أشغال لابناء.
لمل ر لالجتماعي : 88، زي ة للحرية 
لاطابق و، ش ة رقم 5، لاذلر لابيضاء.

لملذ  : 99 سنة.
حذد   : لالجتماعية  لارأسمال 
 88.888 قيمة  في  لاشركة  رأسمال 
درهم م سمة إلى 888 حصة من فئة 
888 درهم الحصة، مكتتبة بكاملها، 
من طرف  تامة  بصفة  ي ذل  محرر  

لاشريك لاوحيذ.
لاشريك لاوحيذ :

لحمذل،  للحفيظ  عبذ  لاسيذ 
مسير علا اطن بإقامة لاسالم، شارع 
بن تاشفين، عمار  87) ج، ش ة 88 

ع ب، لاذلر لابيضاء.
غير  ملذ   لاشركة  تسير   : لملسير 

محذد  من طرف :
لحمذل،  للحفيظ  عبذ  لاسيذ 
مسير علا اطن بإقامة لاسالم، شارع 
 88 87) ج ش ة   بن تاشفين، عمار  

ع ب، لاذلر لابيضاء.
تسجيل  تم   : لاتجاري  لاسجل 

لاشركة بااسجل لاتجاري بااذلر لابيضاء 

رقم  تحت   (8(( ماي   88 بتاريخ 

85و )8.
ملخص قصذ لانشر

شركة لاتذقيق عللخبر  ش.م.م

488 P

MORROCO FRESH F&P
ش. م. م اشريك علحذ

رأسمااها 588.888 درهم.

لمل ر لالجتماعي : 88 شارع للحرية

لاطابق و، رقم5، لاذلر لابيضاء

سجل تجاري رقم 787و 5

بم ت�ضى ع ذ عرفي منجز بتاريخ  

أيظمة  تأسيس  تم   05/04/2022

اشريك  لملسؤعاية  محذعد   شركة 

علحذ ع لاتي تتميز بما نلي :

 MORROCO شركة   : لاتسمية 

FRESH F&P ش.م.م. اشريك علحذ

دلخل  لاشركة  تهذف   : لاهذف 

لاوطن لملغرب عخارجه عن يفسها أع 

ييابة عن لاغير إلى : 

لملبكر   لافاكهة  عبيع  شرلء 

للجملة  عيصف  بالجملة  لاطازجة 

عربما بااتجزئة ؛

لافولكه  منتجات  جميع  شرلء 

على  سيًرل  لاطازجة  عللخضرعلت 

لألقذلم ؛

أيولع  جميع  عتصذنر  لستيرلد 

عللخضرعلت  لملبكر   لافاكهة 

لاطازجة.

اتخزين  لملبرد   لملخازن  تشغيل 

عللخضرعلت  لافولكه  عتوبئة 

لملبكر  ؛

لالخترلع  برلءلت  جميع  لكتساب 

لاتجارية  علاوالمات  علاومليات 

عإبذلعها  لاشركة  بغرض  لملتول ة 

علستغالاها لحسابها للخاص ؛

لاتجارية  لاوالمات  جميع  تمثيل 

دلت  لاشركات  جميع  في  علملشاركة 

لألغرلض لملماثلة أع دلت لاصلة من 

لاشركات أع لملساهمات  خالل إنشاء 

في لاشركات لا ائمة أع عمليات لاذمج 

أع لالستحولد على لألعرلق لملااية ؛

أع  ممتلكات  على  لالستحولد 
جميع  في  أشكااها  بجميع  مصالح 
لاشركات أع لملؤسسات دلت لألغرلض 
لملماثلة أع دلت لاصلة نمكن تطوير 
جميع لألنشطة لاتي تشكل موضوع 

لاشركة من قبل لاشركة ؛
لملوامالت  جميع  عام،  بشكل 
علملذيية  علاصناعية  لاتجارية 
تتولق  علملااية  لاو ارية  أع  علملن واة 
بأحذ  مباشر  غير  أع  مباشر  بشكل 
آخر  �ضيء  بأي  أع  لملحذد   لألشياء 

مشابه أع مرتبط.
جميع لألنشطة لاتي تكون لاهذف 

لالجتماعي علاتي نمكن تطويرها. 
تم   : لالجتماعي  لارأسمال 
رأسمال  تحذنذ  تم  في  تحذنذه 
درهم م سمة إلى   588.888 لاشركة 
درهم   888.88 حصة ب يمة    5888
عجميوها الشريك لاوحيذ  الولحذ ، 

لاسيذ ب الي مصطفى.
لمل ر لالجتماعي : 88 شارع للحرية، 

لاطابق و، رقم 5، لاذلر لابيضاء.
لملذ  99 : سنة.

ب الي مصطفى  لاسيذ   : لاتسيير 
غير  ملذ   الشركة  لاوحيذ  لملسير 

محذعد .
لاسنة لالجتماعية : من 8 ننانر إلى 

8و ديسمبر.
كتابة  اذى  تم  لا ايوني  لإلنذلع 
بااذلر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
تحت   23/05/2022 بتاريخ  لابيضاء 

رقم797 )8.
م تطف من أجل لإلشهار

489 P

 RITA SOCIETE
INTERNATIONALE

SARL  AU
  تأسيس شركة

- بم ت�ضى ع ذ عرفـي مؤرخ في   I
لا ايون  إنذلع  تم   ،(8(( ماي   86
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لاتأسي�ضي 

لملحذعد  ع دلت لملميزلت لاتااية :
 RITA SOCIETE  : لاتسمية 

.INTERNATIONALE SARL  AU
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لاهذف : غرض لاشركة في كل من 

لملغرب عللخارج:

لملنتجات   : عتسويق  لستيرلد 

لاتجميل،  مستحضرلت  لاطبية، 

لاطبية،  شبه  لاطبية،  لملوذلت 

لاطبية  علملستهلكات  لاطبية  لألجهز  

الموذلت  لابيع  بوذ  ما  توفر خذمة 

لاطبية ، موذلت لالتصاالت لاسلكية 

علاالسلكية ؛

لاتجميل  منتجات  بيع 

علملنتجات  لاتجميل  عمستحضرلت 

أع  علارلحة  لارياضية  علملوذلت 

لاغذلئية  علملنتجات  لارفاهية 

علملنتجات  لاغذلئية  علملكمالت 

عتصذنر  عبيع  عشرلء  لاغذلئية 

لملنتجات لملحلية ؛

لاتمثيل لاتجاري لجميع لملنتجات 

علألصناف.

مومن  سيذي   : لالجتماعي  لمل ر 
 للجذنذ ، لملجموعة ) ، زي ة و ، رقم 8، 

لاطابق 8 ، لاذلر لابيضاء.

من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملذ  

تأسيسها لانهائي.

لارأسمال   : لالجتماعي  لارأسمال 

لالجتماعي محذد  في 888.888 درهم 

لجتماعية  حصة   8888 إلى  م سم 

من فئة  888 درهم الولحذ ، مكتتبة 

عمحرر  بااكامل عموزعة افائذ  :

 8888 أنس  لحسي�ضي  لاسيذ 

حصة لجتماعية ؛

لملجموع 8888 حصة لجتماعية.

لاسنة لالجتماعية : تبتذئ لاسنة 

لالجتماعية من فاتح ننانر عتنتهي في 

8و ديسمبر.

لاسيذ  تويين  تم   : لاتسيير 

لحسي�ضي أنس مسيرل الشركة.

تم لإلنذلع لا ايوني بااسجل   -  II

لاتجاري اذى لملحكمة لاتجارية بااذلر 

 ،(8(( ماي   (5 بتاريخ    لابيضاء، 

تحت رقم 85)  5.

ملخص قصذ لانشر
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SOCIETE  GOLDEN FOLAR
SARLAU

تأسيس شركة
RC 380543

- بم ت�ضى ع ذ عرفـي مؤرخ في   I
لا ايون  إنذلع  تم   ،(887 نوييو   9
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لاتأسي�ضي 

لملحذعد   عدلت لملميزلت لاتااية :
 SOCIETE  GOLDEN : لاتسمية 

.FOLAR SARLAU
لاهذف : لستيرلد - تصذنر - تاجر.
 ( لمل ر لالجتماعي : ESC2 لاطابق 
ت اطع  فلورلك عزي ة سوالك كرلج 

عالل لاذلر لابيضاء.
من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملذ  

تأسيسها لانهائي.
لارأسمال   : لالجتماعي  لارأسمال 
لالجتماعي محذد  في 888.888 درهم 
لجتماعية  حصة   8888 إلى  م سم 
من فئة  888 درهم الولحذ ، مكتتبة 

عمحرر  بااكامل عموزعة افائذ  :
 888.888 محمذ  بويجة  لاسيذ 

درهم.
: تم تويين لاسيذ بويجة  لاتسيير 
محمذ كمذنر عحيذ ملذ  غير محذعد  
 .STE GOLDE FOLAR SARL AU :اـ

بتوقيوه لاوحيذ.
لاسنة لالجتماعية : تبتذئ لاسنة 
لالجتماعية من فاتح ننانر عتنتهي في 

8و ديسمبر.
تم لإلنذلع لا ايوني بااسجل   -  II
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاتجاري 
 بااذلر لابيضاء بتاريخ    نوايو 887)، 

تحت رقم8797و886.
ملخص قصذ لانشر

491 P

FRENCH’ IMMO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  

رأسمااها  888.888  درهم
لمل ر لالجتماعي : شارع عبذ لاكريم 
للخطابي إقامة جولد 889 لاطابق 

لاثااث ش ة وو كليز - مرلكش
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد 
مبرم  عرفي  ع ذ  على  بناءل 
))8)، تم  87 مارس  بمرلكش بتاريخ 
عضع لا ايون لألسا�ضي اشركة دلت 
مسؤعاية محذعد ، مميزلتها كااتالي :

FRENCH’ IMMO  : لاتسمية 
ش.م.م.

لمل ر لالجتماعي : شارع عبذ لاكريم 
لاطابق   889 جولد  إقامة  للخطابي 

لاثااث ش ة وو كليز مرلكش.
في  لاشركة  مذ   حذدت   : لملذ  
تسجيلها  تاريخ  من  لبتذلء  عاما   99
نتم                              ام  ما  لاتجاري  بااسجل 

تمذنذها أع حلها قبل لألعلن.
لاهذف :

أرض  حياز   لاو اري،  لاترعيج 
فارغة أع أرض تحتوي على منشآت 
هذه  على  علا يام  الهذم  موذ  
ت سيم  أع  قطع  بومليات  لألرل�ضي 
لملستخذمة  لإلنشاءلت  جميع  أع 
أع  لاتجاري  أع االستخذلم  اإلسكان 

لملنهي أع لإلدلري ؛  
لاتي  لاشركة  أصول  لستغالل 
لإلنجار  أع  لاتبادل  أع  لابيع  يشكلها 
ال طع  لاشخ�ضي  لالستخذلم  أع 

علملباني.
لارأسمال : حذد رأسمال لاشركة في 
مبلغ 888.888 درهم م سم إلى 8888  
الحصة،  درهم   888 فئة  من  حصة 

قسمت على لاشركاء كما نلي :
لملنوم،  عبذ  للجرموني  لاسيذ 
رقم  لاسفر  لجولز  للحامل 

98  حصة ؛  وAT888و8 : 
عبذ  للحجريوي  لاسيذ 
رقم   لاسفر  لجولز  للحامل  لاصمذ، 

98  حصة ؛ : YA9 5769 
لاسيذ  للحجريوي مريم، للحاملة 
 PT831747  : البطاقة لاوطنية رقم 

8) حصة.
طرف  من  تويين  تم   : لاتسيير 
مريم،  للحجريوي  لاسيذ   لاشركاء 
رقم  لاوطنية  البطاقة  للحاملة 
7 87وPT8  كمتصرفة الشركة ملذ  

غير محذعد . 
من فاتح   : لاسنة لملااية الشركة 
ننانر إلى غانة 8و دسمبر من كل سنة.
لإلنذلع  تم    : لا ايوني  لإلنذلع 
لا ايوني باملحكمة لاتجارية بمرلكش 
عذد   تحت   (8(( ماي   9 بتاريخ 
و558و8، تحت لارقم لاترتيبي )و9  

عتحت لارقم لاتحليلي7 )5)8.
492 P

 SOCIETE  OAJ
 INVESTMENTS

SARL
RC N° 543923

رأسمال 888.888 درهم
بموجب أحكام ع ذ خاص بتاريخ 
لانظام  إنشاء  تم   ،(8(( أبريل   (7
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

محذعد  بالخصائص لاتااية :
 OAJ INVESTMENTS لإلسم: 

.S.A.R.L
دلخل  لاشركة  غرض   : لاغرض 

لملغرب عخارجه :
لمل اهي  جميع  عتشغيل  إنشاء 
لآليس  عمحالت  علألابان  علملطاعم 

كريم علملعجنات ؛
مطوم  أي  عتشغيل  إنشاء 
الوجبات للخفيفة عمطوم الوجبات 
غير  أع  مباشر  بشكل  لاسريوة، 

مباشر ؛
لحتفالي  أي حذث  عإدلر    تنظيم 

أع كوكتيل عأي نشاط تموين ؛
عتشغيل  حياز   عمليات  جميع 
عبيع جميع لملمتلكات لملن واة عغير 
أع  لملطاعم  أع  الفنادق  لملن واة 

لاطبيوة لاسياحية ؛
لإلقامة  أماكن  تأجير  أع  شرلء 

علملطاعم أع لملنشآت لاترفيهية ؛
بجميع  علالستحولد  لإلبذلع 
علاتبادل،  علملساهمة،  أشكااه، 

علاتأجير ؛
تمثيل  أع  علانصح  لملشاركة 
لملهنية  لملنظمات  أع  لاسالسل 
عفي  لملغرب  في  لاذعاية  أع  لاوطنية 

للخارج ؛
في  علملساعذ   لملشور   ت ذنم 
علاتوظيف  لملنهي  لاتذريب  مجاالت 

علملولرد لابشرية ؛
جميع  علستيرلد  عتأجير  لقتناء 
علملنتجات  علآلالت  علملولد  لألجهز  

علملولد للخام.
سيذي  اينا  تجزئة   ،59  : لمل ر 

مورعف لاذلر لابيضاء.
99 سنة من تاريخ قيذه في   : لملذ  

لاسجل لاتجاري.
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تم تحذنذ رأس لملال   : رأس لملال 

إلى  م سم  درهم   888.888 بمبلغ 

فئة    من  لجتماعية  حصة   8888

888 درهم الولحذ ، مكتتبة عمحرر  

بااكامل عموزعة افائذ  :

لاسيذ عادل هال 588 سهم ؛

لاسيذ  غزالن مفلح 588 سهم.

لاسيذ  لاشركة  نذنر   : لإلدلر  

عادل هال افتر  غير محذعد .

لملحكمة  في  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  لابيضاء  بااذلر   لاتجارية 

 ) ماي ))8) تحت لارقم )588)8.

493 P

 GENERAL ENERGIE ET

CONSTRUCTION
في  لاورفي  لاو ذ  تسجيل   تاريخ 

85 أبريل ))8) بـااذلر لابيضاء علاتي 

تحمل للخصائص لاتااية :

لاهذف لالجتماعي: 

لابرمجة علالستشارلت لملولوماتية ؛

عشرلء  علاذعاية  لملحلية  لاتجار  

عبيع لملولد أع لملنتجات ؛

لالستيرلد علاتصذنر.
رأسمال لاشركـة : 888.888 درهم  

فئة  من  حصة   8888 إلى   م سمة 

888 درهم الحصة لاولحذ ، مكتتبة 

عموزعة  السيذ  بااكامل  عمحرر  

 8888 مكاعي  أيولر  لاسيذ  افائذ  

حصة.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ عضع 

لاسجل لاتجاري.

من فاتح ننانر إلى   : لاسنة لملااية 

8و ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة 

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
أحمذ  زي ة    7  : لمل ر لإلجتماعي 

88 لاذلر  ) ش ة  لاتوكي لاطابق رقم 

لابيضاء.

لملسير : أيولر مكاعي.
لاتجاري:  بااسجل  لات ييذ  رقم 

58و) 5.

494 P

AVA DECO  
SARL AU

تأسيس شركة
- بم ت�ضى ع ذ عرفـي مؤرخ في   I
تم إنذلع لا ايون   ،(8(( أبريل   8(

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لاتأسي�ضي 

عدلت  علحذ  بشريك  لملحذعد  

لملميزلت لاتااية :

.AVA DECO SARLAU  : لاتسمية

لملوذيية  لألعمال  إيجاز   : لاهذف 

بالملنيوم كنولفذ-لألبولب-لاشبابيك.
لمل ر لالجتماعي : مؤقتا ب 88 زي ة 

ايبيرتي ش ة 5 لاطابق و لابيضاء.

من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملذ  

تأسيسها لانهائي.

لارأسمال   : لالجتماعي  لارأسمال 

لالجتماعي محذد  في 888.888 درهم 

لجتماعية  حصة   8888 إلى  م سم 

من فئة 888 درهم الولحذ ، مكتتبة 

عمحرر  بااكامل عموزعة افائذ  :

لاسيذ مصطفى لرزلن 8888 سهم.

لاسنة لالجتماعية : تبتذئ لاسنة 

لالجتماعية من فاتح ننانر عتنتهي في 

8و ديسمبر.

لاسيذ  تويين  تم   : لاتسيير 

مصطفى لرزلن كمسير اشركة.

تم لإلنذلع لا ايوني بااسجل   -  II

لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاتجاري 

بااذلر لابيضاء، بتاريخ  6 ماي ))8)، 

تحت رقم8 8) 5.
ملخص قصذ لانشر

495 P

STE ARIHA PNEUS
SARL AU

59و تجزئة لملسار طريق لسفي 

مرلكش
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

)98و56

إعالن عن تأسيس »شكل شركة«
 (8 بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ في 

إعذلد  تم  مرلكش  في   (8(( أبريل 

لا ايون لألسا�ضي ل »شكل لاشركة« 

باملميزلت لاتااية :

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  لملحذعد   لملسؤعاية 

لاوحيذ.
 STE ARIHA  : لاشركة  تسمية 

.PNEUS  SARL AU
غرض لاشركة بإنجاز: بيع عإصالح 

لاعجالت.
59و   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

تجزئة لملسار طريق لسفي مرلكش
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة.
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم أي مئة أاف درهم.
للحصص لاوينية: 8888 حصة.

لاشخصية  لاشركاء  أسماء 
: حميذ بن للجليل، إقامة  ععناعينهم 
 5 رقم  لش  عمار   لالعدلنة  باب 

لاوزعزية، مرلكش.
لاشركاء:  على  لأليصبة  توزيع 
8888 حصة السيذ هشام بنمومنة.

أسماء مسيري لاشركة لاشخصية 
حميذ  لاسيذ   : ععناعينهم   علاوائلية 
بن للجليل، إقامة باب لالعدلنة عمار  

لش رقم 5 لاوزعزية، مرلكش.
الشركة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية  باملحكمة 
8) ماي ))8) تحت رقم و)59و).

496 P

 MICHEL ROUSSEAU
SERVICES

ش.م.م  الشريك لاوحيذ
لارأسمال لالجتماعي :  85.888 

درهم
لمل ر لالجتماعي : مركز لألعمال 
كويتمبو، 78 زلعية شارع محمذ 
للخامس ع زي ة لزيالل لاطابق و

لاذلر لابيضاء
رقم لاسجل لاتجاري : و 6 888

لست ااة مسير عتويين مسير جذنذ 
الشركة

لاغير  لاوام  للجمع  بم ت�ضى 
لاوادي بتاريخ 9) أبريل ))8)، قررت 
 MICHEL ROUSSEAU لاشركة 
SERVICES ش.م.م   الشريك لاوحيذ 
لاتي م رها لالجتماعي لاكائن ب: مركز 
شارع  زلعية   78 كويتمبو،  لألعمال 
محمذ للخامس عزي ة لزيالل لاطابق 

و لاذلر لابيضاء, ما نلي : 

 ABDELAZIZ لاسيذ  لست ااة 

من تسيير لاشركة عتويين   YASSER

 HULLAERT CHRISTOF لاسيذ 

مسير جذنذ الشركة. 

لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 

لا ايوني الشركة باملحكمة لاتجارية 

بااذلر لابيضاء، بتاريخ 8)ماي ))8) 

تحت رقم 565 )8.
اإلشار  علاتنبيه

497 P

2  إم ماركت   
شركـة محذعد  لملسؤعاية

رأسمااها : 888.888  درهم

أهل اغالم إقامة سكني بلوك أ مݣاز  

رقم Aو68 سيذي مومن سيذي 

لابريو�ضي لاذلر لابيضاء

للجموية  مذلعاة  بم ت�ضى 

 لاوامة لاغير لاوادنة لملنو ذ  بتاريخ 

شركـة  شركاء  قرر   (8(( أبريل   (6 

» )  إم ماركت« ما نلي :

تمذنذ لاهذف كي يشمل :

بيع لملولد لاغذلئية لاوامة.

 عبهذل يغير لافصل و من لا ايون 

لألسا�ضي الشركة كما نلي :

لاهذف :

بيع لملولد لاغذلئية لاوامة ؛

بيع باات سيط األدعلت لملنزاية ؛

لاومليات  جميع  عامة،  عبصفة 

لاتجارية، لاصناعية، لملااية، لاو ارية 

علاغير ع ارية لملتول ة بصفة مباشر  

أع غير مباشر  بااهذف لالجتماعي أع 

لاتي تساهم في إيماء لاشركة.

لألسا�ضي  لا ايون  تحذنت 

 LA MISE A JOUR DES الشركة 

 .STATUTS

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بااذلر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

بتاريخ   8( 688 تحت رقم  لابيضاء 

8) ماي ))8).
من أجل لاتخليص علإلشهار 

498 P
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 TOP 2000
ش.م.م

رأسمااها 5.888.888 درهم 
زي ة سمية عمار  )8 ش ة 86 حي 

لانخيل لابيضاء
بتاريخ لابيضاء  بااذلر   -  I 
 )) مارس ))8) قرر لاشريك لاوحيذ 
إاـى  الشركة  لالجتماعي  لمل ر  تحويل 
55 زي ة  عنولن فرعها لاكائن باارقم 
ع بااتالي  لبن عالء زهر لاذلر لابيضاء 
إلى م ر  لافرع عتحويله  سيتم إاغاء 

لجتماعي الشركة.
بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   -  II
بااذلر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
بتاريخ  و586)8  تحت رقم  لابيضاء 

 ) ماي ))8).
من أجل لاتخليص علإلشهار

499 P

SEIDOR MAROC
شركة دلت مسؤعاية محذعد  

بشريك عحيذ
 رسمااها 888.)وو درهم

لاكائن م رها: 75، زي ة جابر بن 
حيان

لاطابق لاثااث – لاذلر لابيضاء 
لاوادي  غير  لا رلر  بموجب   –  I
دجنبر   86 بتاريخ  لاوحيذ  الشريك 
 ،»SEIDOR MAROC« 8)8) اشركة
محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة 
بشريك عحيذ رسمااها 332.000,00 
درهم، لاكائن م رها بااذلر لابيضاء، 
75، زي ة جابر بن حيان، ت رر ما نلي:
شارع   ،(8 إلى  لاشركة  م ر  ي ل 
لاطابق   ،9 مكتب  لملسير  للخضرلء، 

لاثااث – لاذلر لابيضاء
لافصل  تحرير  يص  توذنل 
للخامس من لانظام لألسا�ضي لاذي 

أصبح كما نلي :
لافصل للخامس : م ر لاشركة

حذد م ر لاشركة بااذلر لابيضاء 
للخضرلء،  لملسير   شارع   ،(8  –

مكتب 9، لاطابق لاثااث .
آخر  مكايه  أي  إلى  ي له  سيمكن 

طب ا ا رلر لاشريك لاوحيذ. 
تم لا يـام باإلنـذلع لا ايـوني   –  II

الذلر  لاتجاريـة  لملحكمـة  اذى 
لابيضـاء بتاريخ و) مانو ))8) تحت 

رقم 5888)8.
عن لملستخلص علابيايات

500 P

AGDEZ CLOTHES
ش. م. م اشريك علحذ

رأسمااها 5.888) درهم.
لمل ر لالجتماعي : 9) شارع 

مذنبوكيتا, قسريات لاسالم 8 , 
محل رقم 8و,  لافذلء ص ب 

88 8), لاذلر لابيضاء
سجل تجاري عذد 8668و5

بم ت�ضى ع ذ عرفي  منجز بتاريخ  
أيظمة  تأسيس  تم   22/03/2022
اشريك  لملسؤعاية  محذعد   شركة 

علحذ ع لاتي تتميز بما نلي :
بيع جميع  علاتصذنق على  قبول 
لملئتين  أي  لجتماعية،  للحصص 
مائة  ب يمة  حصة   ((58) عخمسين 
طرف  من  لململوكة  ع  درهم   (888(
لاسيذ عبذ يبي لملغرلني (58) حصة) 

افائذ  لاسيذ  أغناع دريس.
عبذيبي  لاسيذ  لست ااة  قبول 
لاوحيذ  كمسير  مهامه  من  لملغرلني 

الشركة.
أغناع  لاسيذ   عقبول  تسمية 
ملذ   الشركة  لاوحيذ  كمسير  دريس 

غير محذعد .
7 ع   ,  6 تغيير لافصول  ع بهذل تم  

85 من لانظام لألسا�ضي.
توذنل لا ايون لألسا�ضي الشركة 
للجذنذ   لألحكام  مع  مالمته  ع 
 85-(8 ال ايون  لملنظمة   ال وليين 
و8فبرلنر  بتاريخ   8-86-(8 ظهير 
لملوذل  85)محرم(7) 8     (886
لملتولق   5-96 ال ايون  لملكمل  ع 
بااشركات دلت لملسؤعاية لملحذعد ,

قلم  في  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لابيضاء  بااذلر  لاتجارية  لملحكمة 
رقم  تحت   26/05/2022 بتاريخ 

95و5)8
م تطف من أجل لإلشهار

501 P

BOLD DISTRIBUTION
 SARL

رأس مال 88.888) درهم
و8 زي ة أحمذ لمل ري رلسين لاذلر 

لابيضاء
بتاريخ  خاص  ع ذ  على  بناًء 
شركاء  قرر   ،09/01/2021
 BOLD« باسم  لملورعفة  لاشركة 
ي ل لمل ر   »DISTRIBUTION SARL

لالجتماعي الشركة؛
زي ة  لا ذنم:و8  لاونولن  من 

أحمذ لمل ري رلسين لاذلر لابيضاء
65 ب لقامة  للى لاونولن للجذنذ  
عمر لاطابق لألر�ضي زي ة بازلس حي 

الجيرعيذ لاذلر لابيضاء.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع 
برقم  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

)586)8 بتاريخ: 24/05/2022 
توذنلها  بإنذلع  لاشركة  قامت    
لابيضاء  الذلر  لاتجاري  لاسجل  في 
رقم  تحت   24/05/2022 بتاريخ 

و98 ))
502 P

OGLO FOOD
شركة أعكلو فود
تفويت حصص

لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 
 (8(( أبريل   (8 بتاريخ  لاوادي  غير 
شركة محذعد   »أعكلو فود«  اشركة 
درهم   888.888 لملسؤعاية رأسمااها 
لاصناعية  باملنط ة  م رها  علاكائن 
حي   - عثمان  سيذي  لمسيك  بن 
موالي رشيذ رقم 888 لاذلر لابيضاء 
تحت  لاتجاري  بااسجل  علملسجلة 

رقم 587و9و تم ت رير ما نلي :
لملصادقة على تفويت 588 حصة 
يجيب  لايحياعي  لاسيذ  طرف  من 
و8  تالنتماس  حصة عشهبوني    87
لابيو وبي  لاسيذ  افائذ   حصة 

محمذ.
كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بااذلر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
بتاريخ   8(   7 تحت رقم  لابيضاء 

88 ماي ))8).
503 P

 ANTI RATS STOP VERMINE
DISTRIBA

S.A.R.L. RC CASA : 96895
لاشريك  مع  لاشركة  لستمرلر 
ارأس  جذنذ  توزيع   ، لملتوفى  ععرثة 
جذنذنن  مذنرين  تويين   ، لملال 
 ، لاسابق  لملذنر  عفا   بوذ  الشركة 
توذنالت   ، لاشركة  توقيع  توذنل 

قايويية. 
لجتماع  محضر  نهانة  في 
بتاريخ  لالستثنائي  لاوام  للجمع 
بااذلر  لملسجل   13/04/2022
 05/07/2022 بتاريخ  لابيضاء 
 ANTI RATS« شركة  شريك 
 »STOP VERMINE DISTRIBA
 688.888.88 مال  ش.م.ل.رأس 
سهم ب يمة   688 إلى  درهم م سمة 
لملرحوم  عرثة  السهم  درهم   8888
لاسيذ با رزعق عبذ لاوزيز (لاشريك 
لملذكور )  لاشركة  عمذنر  لاسابق 
لستثنائي  عام  لجتماع  في  لجتموول 
في لملكتب لملسجل في 9 8 شارع الاة 
على  بناًء   ، لابيضاء  لاذلر  لاي وت، 
اهم من قبل  لمل ذمة  لالستذعاءلت 
ما  عقررعل  سوذنة  ش رعن  لاسيذ  

نلي:
علًما  لاوام  لالجتماع  نحيط   •
لاوزيز  عبذ  رزعق  با  لاسيذ  بوفا  
في   

ً
سهما  8(5 لملذنر لاسابق عمااك 

 ANTI RATS STOP«  لاشركة لملسما
 ،  VERMINE DISTRIBA« SARL
بتاريخ 25/1/2022 ، عيولن لستمرلر 
لاشركة مع لاشريك علاورثة بموجب 
 08/03/2022 بتاريخ  لإلرث  ع ذ 

عهم: 
• لاسيذ  با رزعق يادنة ، لمل يمة 
  (6688 ت اطع  طريق    8885 في 
 CIN N °: فرنسا،  منطو  بمويط 
للجنسية.  مغربية   ،  BE658768

 اها. 
ً
حيث تم تخصيص 88 سهما

لمل يم   ، بارلزعق طارق  لاسيذ   •
لابيضاء  لاذلر  علشنطن  88زي ة  في 
مغربي   ،  BE785896 رقم:   CIN  ،
6و  تخصيص  تم  حيث  للجنسية. 

 اه. 
ً
سهما
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لمل يم   ، رضا  بارلزعق  لاسيذ   •
سيذي   67 رقم  مست بل  تجزئة  في 
 CIN: رقم   ، لابيضاء  لاذلر  مورعف 
وBE75 66 ، مغربي للجنسية. حيث 

 اه.
ً
تم تخصيص 6و سهما

لمل يمة   ، لاسيذ  بارلزعق كوثر   •
زي ة علشنطن لاذلر لابيضاء   88 في 
مغربية   ،  CIN N °: BE786510  ،
 88 تخصيص  تم  حيث  للجنسية. 

 اه.
ً
سهما

 ، سوذنة  ش رعن  لاسيذ  
8888زي ة علشنطن لاذلر  م يمة في 
 ، CIN N °: BE497778 ،  لابيضاء
مغربية للجنسية. حيث تم تخصيص 
 
ً
سهما   75 إلى   

ً
إضافيا  

ً
سهما  87

 باافول.
ً
مملوكا

لاسابق  لملذنر  عفا   بوذ   •
قرر   ، لاوزيز  عبذ  بارزعق  لاسيذ 
لالجتماع لاوام تويين مذنري شركة 
 ANTI RATS STOP VERMINE«
غير  افتر    DISTRIBA« SARL

محذعد :
لاسيذ   -  ، لاسيذ بارلزعق رضا   -

بارلزعق طارق ، كمذنرين مشاركين.
- يتيجة ملا سبق ، نولفق لالجتماع 
 ، لاشركة  لاوام لالستثنائي على أن 
لعتباًرل من هذل لايوم ، ملزمة قايوًيا 
بجميع أعمال لإلدلر  عهذل دعن أي 
أع  رضا  بارزعق  لاسيذ  بتوقيع  قيذ 

لاسيذ بارزعق طارق. 
يتيجة ملا سبق ، تم توذنل لملولد 6 

ع 7 ع 85 من لانظام لألسا�ضي.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
رقم  تحت  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

)8 5)8 بتاريخ 26/5/2022.
504 P

AGRI LOUDAYA شركة
ش.م.م

رأسمااها 888.888 درهم
م رها لالجتماعي: مركز لثنين اودلنة 

مرلكش
مؤرخ  محضر  بم ت�ضى   - ل 
 (8(( 7)مارس  بتاريخ  بمرلكش 
اشركة  لاوادي  لاغير  لاوام  الجمع 
ش.م م م رها   »AGRI LOUDAYA«

لالجتماعي مركزلثنين اودلنة مرلكش.
تم لإلقرلر باألغلبية على ما نلي:

لاصماد  عبذ  لاسيذ  تفويت   -
588 حصة لجتماعية افائذ   هيوق 

لاسيذ عبذ لاكريم افضالي.
لاكريم  عبذ  لاسيذ  تفويت   -
افضالي 588 حصة لجتماعية افائذ  

لاسيذ سويذ افضالي.
لاصماد  عبذ  لاسيذ  لست ااة   -

هيوق
لاسيذ  جذنذ  مسير  تويين   -
افضالي عبذ لاكريم كما لعطى للجمع 

لاوام حق لالمضاء المسير للجذنذ.
لالسا�ضي  لا ايون  تحذنت   -

الشركة
لا ايوني  لإلنذلع  -تم 
باملحكمةلاتجارية بمرلكش تحت رقم 

577 و8بتاريخ 27/04/2022
الخالصة علابيان

505 P

 GARBAGE MARITIME
COMPANY

SARL
   رأسمااها 888.888 درهم  

لمل ر لالجتماعي
   78 شارع )9 لاطابق 8 حي موالي 
عبذ هللا عين لاشق لاذلر لابيضاء

تصفية لاشركة 
تويين مصفي لاشركة

لختتام لاتصفية
لاوام  للجمع  ع ذ  بموجب 
 (8(( مارس  بتاريخ  8  لالستثنائي 
لالجتماعي  م رها  علاتي  اشركة 
 GARBAGE MARITIME
م رها  علاتي   COMPANY SARL
 8 )9 لاطابق  78 شارع    : لالجتماعي  
حي موالي عبذ هللا عين لاشق لاذلر 
لابيضاء ، رأسمااها : 888.888 درهم 

ت رر ما نلي :
- للحل لملسبق الشركة.                                                               
تويين لاسيذ عبذ هللا للحجكر   -
كمصفيان  لزريزع  للجياللي  علاسيذ 

الشركة. 
 9( شارع   78  : لاتصفية  م ر 
عين  عبذ هللا  موالي  حي   8 لاطابق 

لاشق لاذلر لابيضاء.

بكتابة  لا ايوني  لالنذلع  تم   -
بااذلر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
))8) تحت  بتاريخ  ) ماي  لابيضاء 
رقم )588)8.                                         
506 P

SOCIETE ENNASR MAROC
 BD HASSAN SGHIR ESCALIER (B) 1ER  6

ETAGE CASABLANCA

 HAMYS IMPORT EXPORT
ليحالل ع تصفية

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
))8) ت رر  85 أبريل  الشركة بتاريخ 

ما نلي :
اشركة  لملسبق  لاليحالل 
  »HAMYS IMPORT EXPORT«
شركة دلت مسؤعاية محذعد  مبلغ 
ععنولن  درهم     888.888 رأسمااها 
م رها لالجتماعي :  جوهر  درع  86) 

سيك 96) لاذرع  برشيذ.
علي   لاناجي  لاسيذ  تويين   -

كمصفي الشركة.
الشركة  لمل ر لالجتماعي  حذد    -

كمحل التصفية.
عقذ تم لالنذلع لا ايوني اليحالل 
لاشركة باملحكمة لالبتذلئية ببرشيذ  
تحت رقم 95  بتاريخ 89 ماي ))8).

الخالصة علابيان

507 P

SERBAM
SARL AU

 AU CAPITAL DE 1.000.000
DIRHAMS

R.C. : 405513
تصفية مبكر 

محرر  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
باابيضاء، بتاريخ 89 ماي ))8)، قرر 

لاشريك لاوحيذ الشركة ما نلي 
لاتصفية لملبكر  الشركة

عضع حذ ملهام لاتسيير لبتذلء من 
09/05/2022

لملصطفى  ابوانزي  لاسيذ  توين 
رقم  لاوطنية  البطاقة  للحامل 
م س  لملست بل  إقامة   BK8(688 
)5  لاذلر لابيضاء مكلف  58 عمار  
جميع  عمنحه  لاشركة  بتصفية 

لاصالحيات ال يام بذاك.

 تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 

بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

20/05/2022 تحت رقم )78 )8.
الخالصة علانشر

508 P

IBROGRADEN
SARL AU

حل عإغالق تصفية 
بتاريخ:  ت رير،  ملحضر  عفً ا 

لاشريك  لجتمع   ،08/03/2022

لملسجل  لملكتب  في  لاوحيذ  لإلدلري 

 .IBROGRADEN SARLAU :الشركة
كرت�ضي  زي ة    8 رقم  في:  لاكائن 

لابيضاء.  لاذلر   7 لاش ة  و  لاطابق 

ت رير  بهذف  لالجتماع  هذل  ع ذ 

عمناقشة جذعل لألعمال لاتالي:

لانظام  من   89 لملاد   بموجب   

لاوام  للجمع  أخذ  لألسا�ضي، 

على  عتولفق  عت رر  علًما  لالستثنائي 

 IBROGRADEN SARL« أن لاشركة

AU« برأس مال 100،000.00 درهًما 

8888 سهم نتم لإلعالن عن حلها  في 

طوعًيا ب يمة 888.88 درهم اكل منها 

من  لعتباًرل  لاتصفية  قيذ  ععضوها 

لاسجل  اتوقيع شريك علحذ.  لايوم. 

885997 عبوذ لات رير  لاتجاري رقم 

للجمع  ت رر  التصفية  للختامي 

لاوام لالستثنائي عتولفق على إغالق 

  IBROGRADEN :     تصفية لاشركة

SARL AU

ن بل   ، للجمع لاوام لالستثنائي    

تسمية مصفي لاسيذ عبذ لارحمن 

CIN N°P58958 لاياكيني ؛ حامل

لارحمن  عبذ  لاسيذ  تويين  تم 

لملسما :  الشركة  كمصفى  لاياكيني 

.IBROGRADEN SARLAU

لارئي�ضي  لملكتب  تويين  تم   
زي ة    8 رقم  في:  المصفي 

لاذلر   7 لاش ة  و  لاطابق  كرت�ضي 

 IF :2860294.ICE لابيضاء 

.:001533196000010

509 P
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 STE DAFREX
SARL

حل عإغالق لاتصفية
مؤرخ  ت رير  بموجب 
05/06/2013 لات ى لاشركاء علملذنر 
لاوحيذ في لملكتب لملسجل الشركة: 

DAFREX  SARL
ت رير  بهذف  لالجتماع  ع ذ هذل 

عمناقشة جذعل لألعمال لاتالي:
لانظام  من   89 لملاد   بموجب   
لاوام  للجمع  أخذ   ، لألسا�ضي 
لالستثنائي علًما عت رر عتولفق على أن 
شركة »DARFEX SARL« برأس مال 
 8888 في  درهًما   888.888.88 قذره 
طوًعا  حلها  عن  لإلعالن  نتم  سهم 
بصفتها  منها  اكل  درهم   888.88 ع 
 RC N°9  97 لاوحيذ.  لاشريك 
التصفية  للختامي  لات رير  عبوذ 
إغالق  لالستثنائي  لاوام  للجمع  قرر 

DARFEX SARL :تصفية لاشركة
للجمع لاوام ن بل تسمية مصفي 
 CIN حامل  لاوربي.  دفرلعي  لاسيذ 

 N°BH66958
تم تويين لاسيذ دلفرلعي لاوربي 
باسم:  لملورعفة  الشركة  كمصفى 

DARFEX SARL
 عنولن لملكتب لملسجل المصفي 
 558 رقم  تجزئة  لابركة  هات  هو: 
 IF لابيضاء.  لاذلر  عثمان  سيذي 

.:02820809
510 P

COLOMBINE INVEST
SARL

رأسمااها لالجتماعي : 888.888 درهم
لمل ر لالجتماعي : إقامة لافتح، 87) 

شارع لبرلهيم لارعدلني لمتذلد، 
لاطابق لألعل رقم و، لاذلر لابيضاء
لاسجل لاتجاري بااذلر لابيضاء 

تحت رقم 987 58
لاتوريف لاضريبي : 8686و585

لاوام  للجمع  محضر  بموجب 
 88 في  لملؤرخ  الشركة  لالستثنائي 

مارس ))8)، ت رر ما نلي :

الشركة  لالجتماعي  لمل ر  تحويل 
87) شارع لبرلهيم  من إقامة لافتح، 
لارعدلني لمتذلد، لاطابق لألعل، رقم 

و، لاذلر لابيضاء إلى :
 B( شور   ،8888 كازلييرشور 
سيذي  رقم  68،  لاسادس  لاطابق 

مورعف، لاذلر لابيضاء.
لا ايون  من   5 لملاد   توذنل 

لألسا�ضي كااتالي :
لملاد  5. لمل ر لالجتماعي.

نتولجذ  الشركة  لالجتماعي  لمل ر 
 B  ( شور   -  8888 كازلييرشور   : ب 
سيذي  و68،  رقم  لاسادس  لاطابق 

مورعف، لاذلر لابيضاء.
آخر  مكان  ألي  تحويله  نمكن 
بنفس لملذننة ب رلر بسيط المسير، 
بتبليغ رسااة الشركاء، أع في ألي مكان 
آخر، عن طريق قرلر جماعي الشركاء.
لعتماد لا ايون لألسا�ضي لملحين.

كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بااذلر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
لابيضاء بتاريخ 7) ماي ))8)، تحت 

رقم 8)56)8.
511 P

لئتمايية مزفيذ
شارع عبذ لا ادر لاصحرلعي, إقامة لملنزه, 

م.س7, عمار  ) , رقم ) 
 لاهاتف ))85 )7 95 58   لاذلر لابيضاء

 FLORIDA PARK
شركة دلت مسؤعاية  محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لالجتماعي شارع 

عبذ لا ادر لاصحرلعي، إقامة لملنزه، 
م.س7, عمار  ) , رقم )

تفويت حصص، تويين مسير
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و55 88
بم ت�ضى ع ذ عرفي، ع ذ للجمع 
بااذلر  لملؤرخ  لالستثنائي  لاوام 
8)8) تمت  88 يويبر  لابيضاء بتاريخ 

لملصادقة على :
خليل  حاردي  لاسيذ  تفويت 
أصل  من  لجتماعية  حصة   8888
لاسيذ حاردي  افائذ   حصة   8888

مرعلن بتاريخ 88 يويبر 8)8).

تويين لاسيذ حاردي مرعلن مسير 

الشركة ملذ  غير محذعد .

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 85 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

دجنبر 8)8) تحت رقم و55 88.

  P 511 مكرر

DINICE NEGOCE

SARL

CAPITAL SOCIAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY AL

 MASSIRA 03 RUE IFRANE N° 25

- DAKHLA

RC N° 17835

لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 

ماي   87 بتاريخ  لملنو ذ  لالستثنائي 

))8)، تم ت رير ما نلي :

طرف  من  حصة   878 تفويت 

لاسيذ نوسف لبريوش افائذ  شركة 

.ADVENTURE TOURIS SARL

طرف  من  حصة   868 تفويت 

لاسيذ عاشور اطرش افائذ  شركة 

.ADVENTURE TOURIS SARL

اطرش  عاشور  لاسيذ  لست ااة 

من تسيير لاشركة.

عمر  لعبال  عمر  لاسيذ  تويين 

في  محذد   ملذ   الشركة  كمسير 

سنتين.

عمر  لعبال  عمر  لاسيذ  تويين 

االمضاء على لاو ود لإلدلرية.

عمرع  لعبال  عمر  لاسيذ  تويين 

على  لاسيذ نوسف لبريوش المضاء 

لاو ود لملااية علابنكية.

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 

 ،(8(( ماي   (8 بتاريخ  بااذلخلة 

تحت رقم 2022/985.

512 P

ABS TECH
.SARL

تغيير شركة

لاسجل لاتجاري 877و8

لاتغيير  تم  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

باملميزلت لاتااية :

لاسيذ  من  حصة  8)و  بيع   .8

لاسيذ   للى  لاصغير  لبرلهيم 

حصة  68و  بيع  ع  سلمى  لاذعجاجي 

لاسيذ  للى  جمال  بنومر  لاسيذ  من 

بنومر عثمان.

لملسير  بين  مشترك  لإلمضاء   .(

علاشريك  لزيكو  لاسويذ  لاسيذ 

علاسيذ   عثمان  بنومر  علاسيذ 

االمضاء  باانسبة  سلمى  لاذعجاجي 

في لاوثائق لابنكية هي مخواة ف ط 

لاسيذ  لاسويذ لزيكو.

و. لإلنذلع لا ايوني : تم باملحكمة 

ماي    (6 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8)تحت رقم))8) /87 8.

513 P

AQUA-ESTRAN
SARL AU

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

تم عضع   ،(8(( ماي   89 بتاريخ 

قايون منظم اشركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  دلت لاشريك لاوحيذ عدلت 

لملميزلت لاتااية :

لاتسمية : AQUA-ESTRAN دلت 

لاشريك  دلت  لملحذعد   لملسؤعاية 

لاوحيذ.

لاهذف : تربية لألحياء لملائية.

 888.888 في  حذد   : لارلسمال 

حصة من   8888 إلى  درهم م سمة 

موزعة  الولحذ   درهم   888 فئة 

كاآلتي :

 8888 لملسنتك  محمذ  لاسيذ 

حصة.

لمل ر لالجتماعي : حي لاسالم شارع 

 78 رقم  لاسماللي  فاضل  محمذ 

لاطابق 8 لاذلخلة.
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لاسيذ  طرف  من  تسير   : لإلدلر  

محمذ لملسنتك ملذ  غير محذد .

بكتابة  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 

لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 

 ،(8(( ماي  بتاريخ  )  بااذلخلة 

تحت رقم 910/2022.

لاسجل لاتجاري 8657).

514 P

STE OUADNOUN TRANS

SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

)8 ننانر 888)، تم إنشاء شركة دلت 

عحيذ  بشريك  لملحذعد   لملسؤعاية 

بالخصائص لاتااية :

 OUADNOUN  : لاتسمية 

.TRANS

لاشركة  هذف  نتولق   : لانشاط 

باملغرب عبالخارج ب :

ي ل لابضائع لحساب لاغير....

 8 لانهضة  حي   : لالجتماعي  لمل ر 

لارقم 697 لاذلخلة.

سنة لبتذلءل من تاريخ   99  : لملذ  

لاتأسيس.

رأس لملال : حذد في مبلغ 888.888 

درهم م سم إلى 8888 حصة من فئة 

888 درهم الولحذ .

توزيع رأس لملال : لاسيذ مصطفى 

لاهرمو�ضي 8888 حصة.

لاسيذ  تويين  تم   : لاتسيير 

مصطفى لاهرمو�ضي  كمسير الشركة.

من  تبتذئ   : لالجتماعية  لاسنة 

فاتح ننانر عتنتهي في 8و ديسمبر.

باملحكمة  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 

 (( بتاريخ  لاذهب  بولد  لالبتذلئية 

ننانر 888)، تحت رقم 2018/85.

رقم  تحت  لاتجاري  عبااسجل 

7و885.

515 P

INOXDAK
SARL

رأسمااها 888888.88 درهم

ععنولن م رها لالجتماعي: تجزئة 

لانهضة 8 لارقم 68 ) لاذلخلة.
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.877(8

توذنالت قايويية

 87 بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ في 

ماي ))8) تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:

تحويل لمل ر لالجتماعي من حي   -

و شارع عبذ لارحيم بوعبيذ  لملسير  

لاونولن  إلى  لاذلخلة  9و  لارقم 

 ( 68 لارقم   8 تجزئة لانهضة  لاتالي: 

لاذلخلة.

من   لاشركة  لسم  تغيير   -

إلى  ALUMINIUM DAK SARL

.INOXDAK SARL

عبااتالي  ع5  و  تم توذنل لابنذنن 

تم تحيين لانظام لألسا�ضي الشركة. 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  بااذلخلة  لالبتذلئية 

26/05/2022 تحت رقم 917/2022.
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CABINET CONSEIL D›EXPERTS

شركة محذعد  لملسؤعاية 

بشريك عحيذ
رلسمااها : 588.888 درهم

م رها : 8 شارع لاشهيذ ضياء لارحمان قطاع 8 

بلوك ج لاسوي�ضي لارباط

STE LARAH HOLDING
SARLAU

شركة محذعد  لملسؤعاية 

بشريك عحيذ
رلسمااها : 888.888 درهم

م رها لالجتماعي : رقم 5 عمار  رقم 

888، قادس 8 رياض لاليذاس حي 

لارياض لارباط

بم ت�ضى ع ذ عرفي حرر باارباط 

عسجل   ،(8(( فبرلنر   87 بتاريخ 

تم تحيينه   ،(8(( فبرلنر  بتاريخ  ) 

لنشاء  تم   ،(8(( ماي   87 بتاريخ 

محذعد   اشركة  لالسا�ضي  لانظام 

لملسؤعاية دلت شريك عحيذ :

 STE LARAH  : لاشركة  تسمية 

.HOLDING SARL AU

لملشاركة    : لالجتماعي  لاهذف 

في  لملباشر  كشركاء  غير  أع  لملباشر  
رلسمال، جميع لاشركات لاتي سيتم 

طريق  عن  أع  لا ائمة  لع  لنشاؤها 

حياز  لالعرلق لملااية.

مشرعع  أع  عملية  بأي  لالهتمام 

مهما كان لاغرض منه.

لدلر ، تذبير عبيع لملمتلكات.

جميع   تبادل  لع  بيع  شرلءن 

للح وق لالجتماعية  لالعرلق لملااية، 

عحصص لافولئذ.

لاترعيج لاو اري.

لدلر  لملمتلكات.
لمل ر لالجتماعي :رقم 5 عمار  رقم 
لاليذاس حي  رياض   8 قادس   ،888

لارياض لارباط.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

لاتسجيل في لاسجل لاتجاري.
تحذنذ  تم   : لاشركة  رلسمال 
 888.888 بمبلغ  لاشركة  رلسمال 

درهم.

قيشوح  رشيذ  لاسيذ   : لاتسيير 

لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 
.SH61060 رقم

باملحكمة  لا ايوني  لالنذلع  تم 

 ،(8(( ماي   (7 لاتجارية باارباط في 

تسجيل  عتم   ،8(5857 رقم  تحت 

رقم  لاتجاري  لاسجل  في  لاشركة 

.868587
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 STE SOUMALEK MAROC
SARL AU

تاسيس شركة
بم ت�ضى ع ذ عرفي بتاريخ 9 ماي 

تم عضع لا ايون لاتاسي�ضي   ،(8((

دلت  لملسؤعاية  محذعد   اشركة 

شريك عحيذ.

 STE SOUMALEK  : لاتسمية 

.MAROC SARL AU
م اعل   : لالجتماعي  لاهذف 

لالشغال لملختلفة علابناء.

لالبطال  شارع   : لالجتماعي  لمل ر 

رقم   لكذلل لارباط.

مذ  لاشركة : 99 سنة.

 888.888  : لالجتماعي  لارلسمال 

حصة من   8888 للى  درهم م سمة 

لاولحذ   الحصة  درهم   888 فئة 

لكتتبت عحررت كلها من طرف :

 8888  ... مااك  سفيان  لاسيذ 

حصة.

لاتسيير : لاسيذ سفيان مااك.

لاسنة لالجتماعية : من فاتح ننانر 

للى 8و ديسمبر من كل سنة.

بكتابة  لا ايوني   لالنذلع  تم 

باارباط  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

رقم  تحت   ،(8(( ماي   (6 بتاريخ 

.868567
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LE JURISTE

SARL

AU CAPITAL SOCIAL DE : 5.000 DHS

 LOTISSEMENT MOSTAKBAL GH 88و

 4, 1ER ETAGE APT N° SIDI MAAROUF

CASABLANCA

RC : 303879

IF : 15168769

CDG CAPITAL
 SOCIETE ANONYME

 PLACE MOULAY EL HASSAN,

 TOUR MAMOUNIA BP 1045

RABAT

RC : 62905

لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 

فبرلنر  لإلستثنائي لملنو ذ بتاريخ  ) 

تمت إضافة لألنشطة لاتااية   (8((

إلى نشاط لاشركة للحالي  .

إجرلء درلسات بشكل عام بما فيها 

لملااية علا ايويية عللجبائية عدرلسات 

لاتجاريين  الشركاء  باانسبة  أخرى 

للخولص أع لاوموميين.

للخذمات  عت ذنم  لإلستشارلت 

لملال  هيكلة  إطار  في  الشركات  

علالسترلتيجيات.
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تحيين   78-8( رقم  علا ايون 
آخر  مع  الشركة  لألسا�ضي  لانظام 
لاتوذنالت لاتي أدخلت على لا ايون 
) لملنظم اشركات لملساهمة باإلضافة 
علملكمل  لملوذل   87-95 لا ايون  إلى 
لملنظم  ع8-89)   89-(8 ال ايون 
ملؤسسات لالئتمان علاهيئات لملوتبر  

م تضيات و88-)8.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و8  بتاريخ  باارباط  لاتجارية 
8و6 )8  رقم  إلى  باإلضافة   (8((
بااسجل  لاتوذنل  اشهاد   باانسبة 

لاتجاري تحت رقم )6 و.
 اإلشار  علابيان

519 P

كوليبري سيرفيس
ش.م.م

COLIBRI SERVICES SARL
شركة دلت مسؤعاية محذعد 
رأسمااها : 888.888.88 درهم

لمل ر لإلجتماعي : إقامة لافتح 87) 
شارع لبرلهيم لارعلدني لمتذلد، 

لاطابق لألعل رقم و، لاذلرلابيضاء 
لاسجل لاتجاري بااذلرلابيضاء 

تحت رقم 5875)5
لاتوريف لاضريبي : 58698586

لاوام  للجمع  محضر  بموجب 
 88 في  لملؤرخة  الشركة  لإلستثنائي 

مارس ))8)، ت رر  ما نلي :
الشركة  لإلجتماعي  لمل ر  تحويل 
87) شارع إبرلهيم  من إقامة لافتح، 
لاطابق لألعل رقم  لارعدلني لمتذلد، 
و لاذلرلابيضاء إلى كازلييرشور 8888 
و68  ) B لاطابق لاسادس رقم  شور 

سيذي مورعف لاذلرلابيضاء.
لا ايون  من   5 لملاد   توذنل 

لألسا�ضي  كااتالي :
لملاد  5 لمل ر لإلجتماعي :

نتولجذ  الشركة  لإلجتماعي  لمل ر 
ب كازلييرشور 8888 شور ) B لاطابق 
مورعف  سيذي  و68  رقم  لاسادس 

لاذلرلابيضاء.
آخر  مكان  ألي  تحويله  نمكن 
بنفس لملذننة ب رلر بسيط المسير، 
بتبليغ رسااة الشركاء أع في ألي مكان 
آخر، عن طريق قرلر جماعي الشركاء:
مواننة تفويت حصص إجتماعية 

بين لاشركاء.

توذنالت مباشر  المولد 6 ع7 من 
لا ايون لألسا�ضي كااتالي :

عضع  تم   : لملساهمات   6 لملاد  
لملساهمات لان ذنة بااشركة كااتالي :
مارك  جان  لاسيذ  بولسطة 

توماس بييرع 588.88.)8 درهم.
بوسطة شركة كواومبين ليفيست 

588.88.)8 درهم.
 (5.888.88  : مجموعه  ما  أي 

درهم
لملاد  7 لارأسمال :

مبلغ  في  لارأسمال  تحذنذ  تم 
على  م سمة  درهم   888.888.88
درهم   888 فئة  من  حصة   8888
رقيما،  كاملة  تحريرها  تم  الولحذ ، 
 ،8888 إلى   8 عتحرير لاربع رقميا من 

موزعة بين لاشركاء كااتالي :
السيذ جان مارك شارل توماس 
إلى   8 من  مرقمة  حصة   588 بييرع 

. 588
 588 ليفيست  كواومبين  اشركة 

حصة مرقمة من 588 إلى 8888.
مجموع : 8888 حصة.

أعاله  لملذكورين  لاشركاء 
علملوقوين أدياه ن رعن عيصرحون أن 
توزيوها  تم  اهم  لململوكة  للحصص 

كما دكر.
لعتماد لا ايون لألسا�ضي لملحين.

اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية  لملحكمة  ضبط  كتابة 
 (8(( ماي   (7 بتاريخ  بااذلرلابيضاء 

تحت رقم ))56)8.
الم تطف علابيان

لملمثل لا ايوني
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ABIDI AGRO INVEST
 SARL

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد   
رأسمااها 888.888 درهم

م رها : حي لملسير  و شارع حسن بن 
جلون رقم 86 - لاذلخلة 

تأسيـــس:
بتاريخ   عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إحذلث  تم   ،02/03/2022
مسؤعاية  دلت  اشـركـة  لألسا�ضي 

محذعد   

لاتسميــة:
 ABIDI AGRO INVEST SARL
شـركـة دلت مسؤعاية محذعد   

سولء  لاشركة  تهذف   : لاهــذف 
لحسابها  خارجه  أع  لملغرب  دلخل 

للخاص أع لحساب لاغير إلى :
تربية  مشاريع  علستغالل  إيجاز 
عمشاريع  علملاعز،  لألغنام   ، لإلبل 

تثمين منتوجاتها لالابان.
إيجاز علستغالل لملشاريع لافالحية 

خصوصا لملنط ة لاصحرلعية.
شبه  مشاريع  علستغالل  إيجاز 
لاوحذلت  جميع  عتسيير  صناعية 
منط ة  حظير  فالحية،   ، لاصناعية 
علاتخزين  لالوجستية  للخذمات 

األنشطة لملتول ة باافالحة.
شبه  مشاريع  علستغالل  إيجاز 
لاوحذلت  جميع  عتسيير  صناعية 
منط ة  حظير  فالحية،   ، لاصناعية 
علاتخزين  لالوجستية  للخذمات 
األنشطة لملتول ة بااصيذ لابحري، 

لاتجار  علاصناعة.
لاومليات  جميع  كذاك 
لملااية لاتي اها  لاتجارية،  لاصناعية، 
عالقة مباشر  أع غير مباشر  بااهذف 

لإلجتماعي.
و  لملسير   حي  لالجتماعي:   لمل ر 
 -  86 رقم  جلون  بن  حسن  شارع 

لاذلخلة.
من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملــذ  

لاتأسيس لانهائـي
رأس لملـال : حذد رأسمااها في مبلغ 
 8888 على  م سم  درهم   888.888
الولحـذ  درهم،   888 حصة من فئة 

افائذ  لاشريكين : 
لبرلهيم لعبيذي 588 حصة
لانامي لعبيذي 588 حصة

:عهـذ تسييـر لاشركـة إلى  لاتسييـر 
لاسيذ: لبرلهيم لعبيذي 

فاتـح  من  تبتـذئ   : لملاايـة  لاسنـة 
كل  من  ديسمبر  8و  في  عتنتهـي  ننانـر 

سنـة.
لألربــاح :  %5 االحتياط لا ايـــويـي.

 لإلنــذلع لا ايـويـي :
باملحكمـة  لا ايـويـي  لإلنـذلع  تـم 
 - لاذلخلة  جهـة  اوالنـة  لالبتذلئية 
لاذلخلـة  بمذننـة   ، لاذهب  علدي 
عـذد  تحـت    16/03/2022 نـوم  
رقم  لاتجاري  لاسجل   481/2022

. (8868
النشر علابيان

1 C

AUDENERGIE ELECT
 SARL

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد   
رأسمااها 888.888 درهم

م رها : حي لملنتزه رقم 8و - لاذلخلة 
تأسيـــس

بتاريخ   عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إحذلث  تم   ،17/11/2020
مسؤعاية  دلت  اشـركـة  لألسا�ضي 

محذعد .
لاتسميــة :

 AUDENERGIE ELECT SARL
شـركـة دلت مسؤعاية محذعد   

سولء  لاشركة  تهذف   : لاهــذف 
لحسابها  خارجه  أع  لملغرب  دلخل 

للخاص أع لحساب لاغير إلى :
جميع لالنشطة لملرتبطة بإعذلد، 
لاكهرباء  عمذ  بيع  شرلء،   ، تركيب 

بصفة عامة .
علشغال  لاكهرباء  أشغال  جميع 
للحرلرية  لالجهز   تركيب   ، لاسباكة 
يظام  تركيب  لاهولئي،  علاتكييف 
عبيع  لستيرلد  علاوازل،  لإلشارلت 
لاطاقة  ليتاج  موذلت  جميع 

لاشمسية.
لملناقصات  جميع  في  لملشاركة 

للحكومية عللخاصة.
لاومليات  جميع  كذاك 
لاتي  لملااية  لاتجارية،  لاصناعية، 
مباشر   غير  أع  مباشر   عالقة  اها 

بااهذف لإلجتماعي.
رقم  لملنتزه  حي   : لالجتماعي  لمل ر 

8و - لاذلخلة.
من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملــذ  

لاتأسيس لانهائـي.
رأس لملـال : حذد رأسمااها في مبلغ 
 8888 على  م سم  درهم   888.888
الولحـذ  درهم،   888 حصة من فئة 

افائذ  لاشريكين :
افغير علي ساام 588 حصة

افغير لحمذ 588 حصة
لاتسييـر : عهـذ تسييـر لاشركـة إلى 

لاسيذ : افغير علي ساام
فاتـح  من  تبتـذئ   : لملاايـة  لاسنـة 
كل  من  ديسمبر  8و  في  عتنتهـي  ننانـر 

سنـة.
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لألربــاح :  %5 االحتياط لا ايـــويـي.
لإلنــذلع لا ايـويـي :

باملحكمـة  لا ايـويـي  لإلنـذلع  تـم   
 - لاذلخلة  جهـة  اوالنـة  لالبتذلئية 
لاذلخلـة  بمذننـة   ، لاذهب  علدي 
رقم  تحـت   14/12/2020 نـوم  
رقم  لاتجاري  لاسجل   1209/2020

. 86988
النشر علابيان

2 C

BRIAACH SUD
SARL

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد   
رأسمااها 888.888.88 درهم

م رها : حي لملسير  و8 شارع لطول 
عمرع رقم  858 - لاذلخلة 

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  ع ذ  بم ت�ضى   
لا ايون  إحذلث  تم   ،01/09/2021
مسؤعاية  دلت  اشـركـة  لألسا�ضي 

محذعد .
لاتسميــة :

BRIAACH SUD SARL
شـركـة دلت مسؤعاية محذعد   

سولء  لاشركة  تهذف   : لاهــذف 
لحسابها  خارجه  أع  لملغرب  دلخل 

للخاص أع لحساب لاغير إلى :
ماد    ، أشغال لانجار  باألملنيوم 
كلورلنذ)  فينيل  (بولي  بالستيكية 
لارقي ة،  لاطب ات  في  تستخذم 
أاوكوبويذ عهوعبار    ،PVC أرضيات 
خفيفة  مركبة  أملنيوم  ماد   عن 
غالف  من  صفحتين  من  تتكون 
ما  عاد   أساسية  عماد   لألملنيوم 
تكون مصنوعة من لابولي إنثيلين غير 

قابلة االحترلق.
جميع أشغال لابناء عامة.

لاومليات  جميع  كذاك 
لاتي  لملااية  لاتجارية،  لاصناعية، 
مباشر   غير  أع  مباشر   عالقة  اها 

بااهذف لإلجتماعي.
لملسير   حي    : لالجتماعي  لمل ر 
 - شارع لطول عمرع رقم  858  و8 

لاذلخلة.

من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملــذ  
لاتأسيس لانهائـي

رأس لملـال : حذد رأسمااها في مبلغ 
 8888 على  م سم  درهم   888.888
الولحـذ  درهم،    888 حصة من فئة 

افائذ  لاشريكين :
رشيذ لبريوش 588 حصة
سويذ صابر  588 حصة

لاتسييـر : عهـذ تسييـر لاشركـة إلى 
لاسيذ : رشيذ لبريوش

فاتـح  من  تبتـذئ   : لملاايـة  لاسنـة 
كل  من  ديسمبر  8و  في  عتنتهـي  ننانـر 

سنـة.
لألربــاح :  %5 االحتياط لا ايـــويـي.

لإلنــذلع لا ايـويـي :
باملحكمـة  لا ايـويـي  لإلنـذلع  تـم   
 - لاذلخلة  جهـة  اوالنـة  لالبتذلئية 
لاذلخلـة  بمذننـة   ، لاذهب  علدي 
عـذد  تحـت    21/09/2021 نـوم  
رقم  لاتجاري  لاسجل   1545/2021

78و89 .
النشر علابيان

3 C

CAMPING SAHA LUXE
 SARL

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد   
رأسمااها 888.888.88 درهم

م رها : شارع للحسن لاثاني رقم 85 
- لاذلخلة 
تأسيـــس

بتاريخ   عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إحذلث  تم   ،19/11/2020
مسؤعاية  دلت  اشـركـة  لألسا�ضي 

محذعد .
لاتسميــة :

 CAMPING SAHA LUXE SARL
شـركـة دلت مسؤعاية محذعد   

سولء  لاشركة  تهذف   : لاهــذف 
لحسابها  خارجه  أع  لملغرب  دلخل 

للخاص أع لحساب لاغير إلى :
لاسياحية،   لإلقامة  لاتخييم، 

لارحالت علاترفيه لاسياحي.
لارحالت  مختلف  تنظيم 
لألنشطة  جميع  لاسياحية، 

لاسياحية.

جميع لاومليات لملرتبطة بوكاالت 
لاسيارلت،  لملوارض عكرلء   ، لألسفار 

عكاالت ع ارية.
لاومليات  جميع  كذاك 
لاتي  لملااية  لاتجارية،  لاصناعية، 
مباشر   غير  أع  مباشر   عالقة  اها 

بااهذف لإلجتماعي.
للحسن  شارع   : لالجتماعي  لمل ر 

لاثاني رقم 85 - لاذلخلة.
من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملــذ  

لاتأسيس لانهائـي.
رأس لملـال : حذد رأسمااها في مبلغ 
 8888 على  م سم  درهم   888.888
الولحـذ  درهم،   888 حصة من فئة 

افائذ  لاشركاء :
لاويز  بوعيلة 88  حصة
خطري حنان  88و حصة

لايزنذ لاوبيذي 88و حصة
تسييـر  عهـذ   : /-لاتسييـر     .6

لاشركـة إلى لاسيذ  : لاويز  بوعيلة
تبتـذئ من   : /-لاسنـة لملاايـة     .7
فاتـح ننانـر عتنتهـي في 8و دجنبـر من كل 

سنـة.
االحتياط   5%   : /-لألربــاح     .8

لا ايـــويـي.
/-II لإلنــذلع لا ايـويـي :

باملحكمـة  لا ايـويـي  لإلنـذلع   تـم 
 - لاذلخلة  جهـة  اوالنـة  لالبتذلئية 
لاذلخلـة  بمذننـة   ، لاذهب  علدي 
عـذد  تحـت    07/12/2020 نـوم  
رقم  لاتجاري  لاسجل   1165/2020

5و868 .
النشر علابيان

4 C

DAKONDAK
 SARL

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد   
رأسمااها 888.888.88 درهم

م رها : حي للحسني رقم 9 ) - 
لاذلخلة 
تأسيـــس

بتاريخ   عرفي  ع ذ  بم ت�ضى   
لا ايون  إحذلث  تم   ،13/07/2021
مسؤعاية  دلت  اشـركـة  لألسا�ضي 

محذعد .

لاتسميــة :

 DAKONDAK SARL

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد   

سولء  لاشركة  تهذف   : لاهــذف 

لحسابها  خارجه  أع  لملغرب  دلخل 

للخاص أع لحساب لاغير إلى :

بالجملة  لاتجار  غير لملتخصصة 

لاتجار   في  لاوساطة   ، باات سيط  ع 

تجار   عباات سيط،  بالجملة 

عللحيوليات  لافالحية  لملنتوجات 

تجار    ، عباات سيط  بالجملة 

علملشرعبات  لاغذلئية  لملنتوجات 

تجار  لاسلع   ، بالجملة عباات سيط 

تجار    ، لملنزاية بالجملة عباات سيط 

علالتصاالت  لملولومات  موذلت 

تجار    ، عباات سيط  بالجملة 

بالجملة  لألخرى  لاصناعية  لملوذلت 

بالجملة  أخرى  تجار    ، عباات سيط 

تشجير  لافالحة،  عباات سيط، 
لابحري  لاصيذ  أنشطة   ، لاغابات 

عتربية لألحياء لملائية.

لاومليات  جميع  كذاك 

لاتي  لملااية  لاتجارية،  لاصناعية، 

مباشر   غير  أع  مباشر   عالقة  اها 

بااهذف لإلجتماعي.

 لمل ر لالجتماعي : حي للحسني رقم 

9 ) - لاذلخلة.

من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملــذ  

لاتأسيس لانهائـي.
رأس لملـال : حذد رأسمااها في مبلغ 

 8888 على  م سم  درهم   888.888

الولحـذ  درهم،   888 حصة من فئة 

افائذ  لاشركاء :
رضولن لاصغيري 58) حصة

حسن لاصغيري  58) حصة

محمذ لاصغيري 58) حصة

صالح لاصغيري 58) حصة

لاتسييـر : عهـذ تسييـر لاشركـة إلى 

لاشركاء عن طريق لالمضاء بااتناعب 

بينهم :
رضولن لاصغيري
حسن لاصغيري 
محمذ لاصغيري
صالح لاصغيري
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فاتـح  من  تبتـذئ   : لملاايـة  لاسنـة 
كل  من  ديسمبر  8و  في  عتنتهـي  ننانـر 

سنـة.
لألربــاح : %5 االحتياط لا ايـــويـي.

لإلنــذلع لا ايـويـي :
باملحكمـة  لا ايـويـي  لإلنـذلع  تـم   
 - لاذلخلة  جهـة  اوالنـة  لالبتذلئية 
لاذلخلـة  بمذننـة  لاذهب،  علدي 
رقم  تحـت   11/08/2021 نـوم  
رقم  لاتجاري  لاسجل   1379/2021

. 89897
النشر علابيان

5 C

ECOLE AL BARAKA PRIVE
 SARL

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد   
رأسمااها 888.888.88 درهم

م رها : حي لملسير  8 شارع لملسجذ 
رقم 888 - لاذلخلة 

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  ع ذ  بم ت�ضى   
لا ايون  إحذلث  تم   ،25/12/2020
مسؤعاية  دلت  اشـركـة  لألسا�ضي 

محذعد .
لاتسميــة:

 ECOLE AL BARAKA PRIVE
 SARL

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد   
سولء  لاشركة  تهذف   : لاهــذف 
لحسابها  خارجه  أع  لملغرب  دلخل 

للخاص أع لحساب لاغير إلى :
لاتوليم للخاص،

علاتوبير  لافهم  مهارلت  تنمية 
باالغة لاوربية،

علاتحذث  علاكتابة  لا رلء   تولم 
باالغة لألجنبية لألعلى،

الذكاء  لاتشغيلية  لاهياكل  تطوير 
لاتطبي ي .

لاومليات  جميع  كذاك 
لاتي  لملااية  لاتجارية،  لاصناعية، 
مباشر   غير  أع  مباشر   عالقة  اها 

بااهذف لإلجتماعي.
 8 لملسير   حي   : لالجتماعي  لمل ر 

شارع لملسجذ رقم 888 - لاذلخلة.

من  سنة لبتذلء   99  .    /-لملــذ : 

تاريخ لاتأسيس لانهائـي
5.   /-رأس لملـال : حذد رأسمااها في 

مبلغ 888.888.88 درهم م سم على 

درهم،    888 فئة  من  حصة   8888

الولحـذ افائذ  لاشريكتين:
ريم لمحيمذ  588 حصة

لاساملة لمحيمذ   588 حصة

تسييـر  عهـذ   : /-لاتسييـر     .6
لاشركـة إلى لاسيذ  : ريم لمحيمذ  

تبتـذئ من   : /-لاسنـة لملاايـة     .7

فاتـح ننانـر عتنتهـي في 8و دجنبـر من كل 

سنـة.

االحتياط   5%   : /-لألربــاح     .8

لا ايـــويـي.

/-II لإلنــذلع لا ايـويـي :

باملحكمـة  لا ايـويـي  لإلنـذلع   تـم 

 - لاذلخلة  جهـة  اوالنـة  لالبتذلئية 

علدي لاذهب ، بمذننـة لاذلخلـة نـوم  

21/01/2021  تحـت عـذد 97/2021 

لاسجل لاتجاري رقم 87868 .
النشر علابيان

6 C

ELEC ICHMA DA
 SARL

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد   
رأسمااها 888.888 درهم

م رها : حي لاسالم شارع لألمم 

لملتحذ  رقم 7) - لاذلخلة 

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  ع ذ  بم ت�ضى   
لا ايون  إحذلث  تم   ،17/11/2020

مسؤعاية  دلت  اشـركـة  لألسا�ضي 

محذعد .
لاتسميــة :

 ELEC ICHMA DA SARL
شـركـة دلت مسؤعاية محذعد   

سولء  لاشركة  تهذف   : لاهــذف 
لحسابها  خارجه  أع  لملغرب  دلخل 

للخاص أع لحساب لاغير إلى :
جميع لالنشطة لملرتبطة بإعذلد، 
لاكهرباء  عمذ  بيع  شرلء،   ، تركيب 

بصفة عامة .

علشغال  لاكهرباء  أشغال  جميع 

للحرلرية  لالجهز   تركيب   ، لاسباكة 

يظام  تركيب  لاهولئي،  علاتكييف 

عبيع  لستيرلد  علاوازل،  لإلشارلت 

لاطاقة  ليتاج  موذلت  جميع 

لاشمسية.

لملناقصات  جميع  في  لملشاركة 

للحكومية عللخاصة.

لاومليات  جميع  كذاك 

لملااية لاتي اها  لاتجارية،  لاصناعية، 

عالقة مباشر  أع غير مباشر  بااهذف 

لإلجتماعي.

لمل ر لالجتماعي : حي لاسالم شارع 

لألمم لملتحذ  رقم 7) - لاذلخلة.

من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملــذ  

لاتأسيس لانهائـي.

في  رأسمااها  حذد   : لملـال  رأس 

مبلغ 888.888.88 درهم م سم على 

درهم،    888 فئة  من  حصة   8888

الولحـذ افائذ  لاشريكين :

لبرلهيم ييت عذي 588 حصة

ربيوة فرلجي  588 حصة

تسييـر  عهـذ   : /-لاتسييـر     .6

ييت  لبرلهيم   : لاسيذ  إلى  لاشركـة 

عذي 

فاتـح  من  تبتـذئ   : لملاايـة  لاسنـة 

كل  من  ديسمبر  8و  في  عتنتهـي  ننانـر 

سنـة.

لألربــاح :  %5 االحتياط لا ايـــويـي.

لإلنــذلع لا ايـويـي :

باملحكمـة  لا ايـويـي  لإلنـذلع  تـم   

 - لاذلخلة  جهـة  اوالنـة  لالبتذلئية 

لاذلخلـة  بمذننـة   ، لاذهب  علدي 

رقم  تحـت   15/12/2020 نـوم  

رقم  لاتجاري  لاسجل   1220/2020

. 86989

النشر علابيان

7 C

YOMEC
SARL

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد   
رأسمااها 888.888.88 درهم

م رها : رقم 56 ، ب وة لاوحذ  ، 
لاشطر 8 - لاذلخلة 

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  ع ذ  بم ت�ضى   
لا ايون  إحذلث  تم   ،22/11/2021
مسؤعاية  دلت  اشـركـة  لألسا�ضي 

محذعد .
لاتسميــة :

  YOMEC SARL
شـركـة دلت مسؤعاية محذعد   

سولء  لاشركة  تهذف   : لاهــذف 
لحسابها  خارجه  أع  لملغرب  دلخل 

للخاص أع لحساب لاغير إلى :
جميع لشغال لابناء عامة، تن يب 
لاهنذسة  لشغال  لالبار،  عحفر 
لاصحي،  لاصرف  لشغال  لملذيية، 

جميع لشغال لاتهيئة علاتجهيزلت .
للجبص،  لانجار ،  أشغال 
لابالط،  لافسيفساء،  لاصباغة، 

لشغال لاسباكة ، لشغال لاذنكور.
لجهز   عتركيب  إعذلد  لصالح، 
 ، لاتكييف لاهولئي، لشغال لاكهرباء 

تركيب غرف لاتبرنذ لاصناعي .
لستيرلد عتصذنر، لشغال مختلفة 

لع لابناء.
لاومليات  جميع  كذاك 
لاتي  لملااية  لاتجارية،  لاصناعية، 
مباشر   غير  أع  مباشر   عالقة  اها 

بااهذف لإلجتماعي.
ب وة   ،  56 رقم   : لمل ر لالجتماعي 

لاوحذ  ، لاشطر 8 - لاذلخلة.
من تاريخ  سنة لبتذلء   99  : لملــذ  

لاتأسيس لانهائـي
رأس لملـال : حذد رأسمااها في مبلغ 
 8888 على  م سم  درهم   888.888
الولحـذ  درهم،   888 حصة من فئة 

افائذ  لاشريكين :
توفيق لعزربان 588 حصة

لمبارك لعزربان  588 حصة
لاشركـة  تسييـر  عهـذ   : لاتسييـر 
لالمضاء  طريق  عن  لاشريكين  إلى 

بااتناعب بينهما : 
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توفيق لعزربان 

لمبارك لعزربان

فاتـح  من  تبتـذئ   : لملاايـة  لاسنـة 

كل  من  ديسمبر  8و  في  عتنتهـي  ننانـر 

سنـة.

لألربــاح : %5 االحتياط لا ايـــويـي.

لإلنــذلع لا ايـويـي :

باملحكمـة  لا ايـويـي  لإلنـذلع  تـم   

 - لاذلخلة  جهـة  اوالنـة  لالبتذلئية 

لاذلخلـة  بمذننـة   ، لاذهب  علدي 

عـذد  تحـت    16/12/2021 نـوم  

رقم  لاتجاري  لاسجل   2007/2021

5و88) .
النشر علابيان

8 C

MANAOUR SECURITE
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد   

اشريك عحيذ
رأسمااها 888.888.88 درهم

م رها : حي لملسير  8 شارع توب ال 
رقم 55 - لاذلخلة 

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إحذلث  تم   ،02/02/2021

مسؤعاية  دلت  اشـركـة  لألسا�ضي 

محذعد   اشريك عحيذ

لاتسميــة:

 MANAOUR SECURITE SARL

A ASSOCIE UNIQUE

محذعد    مسؤعاية  دلت  شـركـة 

اشريك عحيذ

سولء  لاشركة  تهذف   : لاهــذف 

لحسابها  خارجه  أع  لملغرب  دلخل 

للخاص أع لحساب لاغير إلى :

لملرلقبة   ، للحرلسة  خذمات 

علالمن.

تذريب  لألمنية،  لملساعذ  

لالشخاص أع لالعولن لملسؤعاين عن 

علاذفاع  لا تال  ت نيات  على  لألمن 

علألساايب لملرتبطة مباشر  باملرلقبة.

درلسة ، إت ان عتنفيذ لملشاريع أع 

للخطط لاتي تهذف إلى لاسالمة.

عبيع  تمثيل   ، توزيع   ، لستيرلد 
لملرتبطة  لالولزم  أع  لملوذلت  جميع 

بأنشطة لألمن أع للحرلسة.
لاومليات  جميع  كذاك 
لاتي  لملااية  لاتجارية،  لاصناعية، 
مباشر   غير  أع  مباشر   عالقة  اها 

بااهذف لإلجتماعي.
 8 لملسير   حي  لالجتماعي:   لمل ر 

شارع توب ال رقم 55 - لاذلخلة.
تاريخ  من  لبتذلء  سنة   99 لملــذ : 

لاتأسيس لانهائـي
في  رأسمااها  حذد   : لملـال  رأس 
مبلغ 888.888.88 درهم م سم على 
درهم،    888 فئة  من  حصة   8888
 : لاوحيذ  لاشريك  افائذ   الولحـذ 

خااذ منصور  8888 حصة
:عهـذ تسييـر لاشركـة إلى  لاتسييـر 

لاسيذ لاوحيذ: خااذ منصور
فاتـح  من  تبتـذئ   : لملاايـة  لاسنـة 
كل  من  ديسمبر  8و  في  عتنتهـي  ننانـر 

سنـة.
لألربــاح :  %5 االحتياط لا ايـــويـي.

لإلنــذلع لا ايـويـي :
باملحكمـة  لا ايـويـي  لإلنـذلع  تـم   
 - لاذلخلة  جهـة  اوالنـة  لالبتذلئية 
، بمذننـة لاذلخلـة نـوم   علدي لاذهب 
08/02/2021  تحـت رقم 214/2021 

لاسجل لاتجاري رقم 5 و87.
النشر علابيان

9 C

TRANS COMMERCE DAK
SARL A ASSOCIE UNIQUE 

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد   
اشريك عحيذ

رأسمااها 888.888 درهم
م رها : حي لملسير  8 رقم 588 - 

لاذلخلة 
I - تأسيـــس :

بتاريخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
إحذلث  تم   ،(8(8 ديسمبر  8و 
دلت  اشـركـة  لألسا�ضي  لا ايون 

مسؤعاية محذعد   اشريك عحيذ.
 TRANS  : لاتسميــة   -  8
 COMMERCE DAK SARL A
دلت  شـركـة   ASSOCIE UNIQUE

مسؤعاية محذعد   اشريك عحيذ.

) - لاهــذف : تهذف لاشركة سولء 

لحسابها  خارجه  أع  لملغرب  دلخل 

للخاص أع لحساب لاغير إلى :

لان ل  ي ل لألشخاص علابضائع، 

ي ل لملسافرين،  لاذلخلي عللخارجي، 

باان ل  لملتول ة  للخذمات  جميع 

لاطرقي ؛

لابضائع  جميع  عتصذنر  لستيرلد 

علملنتوجات ؛

للخذمات  عجميع  عامة  تجار  

لملرتبطة بأهذلف لاشركة ؛

جميع لاومليات لاو ارية ؛

لاومليات  جميع  كذاك 

لاتي  لملااية  لاتجارية،  لاصناعية، 

مباشر   غير  أع  مباشر   عالقة  اها 

بااهذف لإلجتماعي.

و - لمل ر لالجتماعي:  حي لملسير  8 

رقم 588 - لاذلخلة.

من  لبتذلء  سنة   99  : لملــذ    -   

تاريخ لاتأسيس لانهائـي.

: حذد رأسمااها في  - رأس لملـال   5

على  م سم  درهم   888.888 مبلغ 

درهم،    888 فئة  من  حصة   8888

 : لاوحيذ  لاشريك  افائذ   الولحـذ 

لدريس تذرلرين 8888 حصة.

6 - لاتسييـر : عهـذ تسييـر لاشركـة 

إلى لاسيذ لاوحيذ: لدريس تذرلرين.

7 - لاسنـة لملاايـة : تبتـذئ من فاتـح 

كل  من  ديسمبر  8و  في  عتنتهـي  ننانـر 

سنـة.

االحتياط   %  5   : لألربــاح   -  8

لا ايـــويـي.

II - لإلنــذلع لا ايـويـي : تـم لإلنـذلع 

لا ايـويـي باملحكمـة لالبتذلئية اوالنـة 

جهـة لاذلخلة - علدي لاذهب، بمذننـة 

8)8)  تحـت  5) ننانر  لاذلخلـة نـوم  

لاتجاري  لاسجل   134/2021 رقم 

رقم 8و)87.
النشر علابيان

10 C

A la volette privé  
شركـة محذعد  لملسؤعاية 

رأسمااها 8.888)  درهم
 لمل ر لالجتماعي: تجزئة لا ذس، 

رقم 85 ، للجذنذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري:

89و89
توذنالت

لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 
 ،(8(( أبريل   85 بتاريخ  لالستثنائي 
قررت شريكتا لاشركة لملذكور  أعاله 

ما نلي :
لملصادقة على تفويت 888 حصة 
لجتماعية في ملكية لاسيذ  سليمة 
لابذري افائذ  لاسيذ  ايلى بنحيون.

لابذري  سليمة  لاسيذ   لست ااة 
عتسمية  الشركة،  مشاركة  كمسير  
لاسيذ  ايلى بنحيون كمسير  عحيذ  

الشركة ملذ  غير محذد .
الشركة،  لا ايوني  لاشكل  تغيير 
إلى  لملسؤعاية  محذعد   شركة  من 
دلت  لملسؤعاية  محذعد   شركة 

شريك عحيذ. 
لألسا�ضي  لا ايون  صياغة  إعاد  
إايها  لملشار  التوذنالت  تبوا  الشركة 

أعاله.
لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 
اذى  لاضبط  بكتابة  لا ايوني 
لملحكمة لالبتذلئية بالجذنذ  بتاريخ 

86 ماي ))8) تحت رقم 8)78).
خالصة عبيان

11 C

NIAMA MATERIAUX
 شركـة محذعد  لملسؤعاية 

دلت شريك علحذ
رأسمااها 888.888 درهم

لمل ر لالجتماعي:رقم )9، حي سيذي 
سويذ، دركذر ،لكادنر

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري :
565 و

حل شركـة
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
الشركة لملذكور  أعاله لاسيذ لنمن 
ت رر   (8(( ننانر   88 بتاريخ   بويز 

ما نلي :
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حل شركة

»NIAMA MATERIAUX«

تحذنذ عنولن لاتصفية بااونولن 

حي سيذي سويذ،   ،9( رقم   : لاتالي 

دركذر ، لكادنر.

تسمية لاسيذ لنمن بويز كمكلف 

بااتصفية.

لإلنذلع  تم   : لا ايوني  لإلنذلع 

اذى  لاضبط  بكتابة  لا ايوني 

بتاريخ  بأكادنر  لاتجارية   لملحكمة 

8) ننانر ))8) تحت رقم 98)888.
خالصة عبيان

12 C

 DOMICILIATION

MONDIALE

شركـــــــــــــــة دلت لملسؤعايــــــــــــــة 

لملحــــــــــــــذعد   

رأسمااهـــــا 888.888 درهـــــم

م رها لالجتماعي : شــــارع 88 مــــاي 

عمــــار   ، ش ــــة رقـــــم 8 نميـــــنا- 

تطـــــولن

ع ــــــــــذ لاتأسيــــــــــس
عرفــــي  ع ـــــذ  مل تضيـــــات  طب ــــا 

))8) بتطـــولن  6) أبريل  لملــــؤرخ فــــي 

لألساســـي  لا ايـــون  تأسيـــــس  تـــــم 

لملحـــذعد    لملسؤعايـــة  دلت  اشركـــة 

باملولصفـــات لاتاايــــة :

 DOMICILIATION : تسميــة لاشركـــــة

.MONDIALE

لاشركـــة   : لاشركـــة  أغــرلض 

تأسســـت األغـــرلض لاتاايـــة :     

مزلعاـــة مهنــة لاتوطيــن األشخــاص 

لملونوييــن علاذلتييــن ؛

عبشكــل عــام لاومليــات لاتجاريـة 

لألغــرلض  بأحــذ  لملرتبطــة  لملاايــة 

لملذكــور .   

مــــاي   88 شــــارع   : لمل ر لالجتماعي 

نميـــــنا-   88 رقـــــم  ش ــــة  عمــــار   8 

تطـــــولن

لارأسمــــــــــــال : ا ــــذ تحــــذد رأسمــــال 

 888.888  : لاشركــــة فــــي مبلـــغ قــــذره 

درهــــــم م ســـم  إلى 8888  حصـــة مــــن 

درهـــم اكـــل حصـــة مفوتـــة   888 فئـــة 

كـــما نلـــي : 

لاسيـــذ لملرلبـــــط محمـــــذ نصـــــل إاــــــى 

888 حصـــــة  مرقمــة مــن 8 لاــى 888 ؛

تصـــــل  يادنــــــة  بوزيــــــــذ  لاسيــذ  

888 للى  88) حصــــة مرقمة من  إاـــــــى 

.8888

لاشركــــــة  مــــــذ   حــــــذدت   : لملـــــذ  

تاريــــخ  مــــــن  لبتـــــــذلء  سنـــــــة   99 فــــــي 

تأسيسهــــــا.
لألعل  نبـــذأ   : لملحاسبي  لاوام 

لاولحــذ  فـــي  عينتهــي  ننانـــر  شهـــر  مـــن 

علاثالثيــن مــن شهــر دجنبـــر.

لاتسييــــــــــــر: ا ـــذ أسنـــذت صالحيــــة 

تسييــــر لاشركـــة إاـــى لاسيـــــذ : بوزيــــــــذ 

يادنــــــة كمسيـــر   ملــــذ  غيـــــــر محـــــــذد .         

تـــم لإلنـــذلع لا ايويـــي اـــذى كتابـــة 

لالبتذلئيـــة  باملحكمـــة  لاضبـــط 

تحـــت   (8(( ماي   6 بتطـــولن بتاريـــخ 

رقـــــم )885  عت ييـــذ لاشركـــة بااسجـــل 

لاتجـاري تحـــت رقــــم 8 85و.
م تطـــف مـــن أجـــل لابيـــان علانشـــر

13 C

 STE JYM  ATLAS  BUSINESS 
 SARL

لاونولن : شارع محمذ لاسادس 

تجزئة جناح رقم 5 بلوك و لاطابق 

لارلبع بني مالل
رقم لات ييذ بااسجل لاتجاري 

8(665

بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

شركة   لنشاء  تم   (8(( أبريل  فاتح 

تحمل   لملحذعد    لملسؤعاية  دلت 

للخصائص لاتااية :

  JYM  ATLAS  : لاتسمية 

.BUSINESS

لاسادس  شارع محمذ   : لاونولن 

لاطابق  و  بلوك   5 تجزئة جناح رقم 

لارلبع بني مالل.

رأس لملــال : 888.888 درهم.
 لاغرض :

مكتب لاذرلسات ؛
لالشهار.

لاسنة  لملـااية : لاسنة لمليالدنة.
مذ  لاشركة : 99 سنة.

لملسير : جمال فتاح.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية بني مالل  تحت رقم   8و 

تاريخ 8) أبريل ))8) .
14 C

STE EXPEDIA
 SARL

RC 12057
تجزئة مهذي لازي ة 8 فيال 87 

لاطابق لاسفلي  بني مالل
بم ت�ضى لا رلر لالستثنائي الشركاء 

بتاريخ   )8 أبريل ))8)، تم ما نلي :
لملصادقة على  تفويت 88)   مائتان 
خوايذي  لصااة  طرف  من  حصة 
عمينة لانوناع  عحيا  لاوردي  عفطومة 
صمهاني لاتي نملكونها في يفس لاشركة 
 888 لاسيذ  يورى كيرعم بثمن  للى  

دهم الحصة.
شارع  من  لاشركة  م ر  تحويل 
و   لاطابق   888 رقم  لاتاني  للحسن 
 8 بني مالل  للى  تجزئة مهذي لازي ة 
فيال 87 لاطابق لاسفلي  بني مالل.         
تحيين لا ايون لألسا�ضي الشركة. 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
رقم     تحت  مالل  ببني  لالبتذلئية 

440/022  بتاريخ   6 ماي ))8).
15 C

ZID DAK
 SARL A ASSOCIE UNIQUE
شـركـة دلت مسؤعاية محذعد  

اشريك علحذ
رأسمااها 58.888 درهم

م رها : حي افطيحات شارع لاوالء 
رقم 6 - لاذلخلة 

I - تأسيـــس :
نوم  بتاريخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
إحذلث  تم   ،(8(8 سبتمبر   87
دلت  اشـركـة  لألسا�ضي  لا ايون 

مسؤعاية محذعد  اشريك عحيذ.

 ZID DAK SARL  : لاتسميــة   -  8

شـركـة دلت   A ASSOCIE UNIQUE

مسؤعاية محذعد  اشريك عحيذ.

) - لاهــذف : تهذف لاشركة سولء 

لحسابها  خارجه  أع  لملغرب  دلخل 

للخاص أع لحساب لاغير إلى :

لان ل للخاص.

و - لمل ر لالجتماعي : حي لافطيحات 

شارع لاوالء رقم 6  -  لاذلخلة.

  - لملــذ : 99 سنة لبتذلء من تاريخ 

لاتأسيس لانهائـي.

حذد رأس لملال   : رأس لملـال   -  5

درهم م سم على   58.888 في مبلغ   

درهم   58 فئة  من  حصة   8888

الولحـذ افائذ  لاسيذ زعهير لسبيكة  

8888 حصة.

6 - لاتسييـر : عهـذ تسييـر لاشركـة 

إلى لاسيذ زعهير لسبيكة.

7 - لاسنـة لملاايـة : تبتـذئ من فاتـح 

كل  من  ديسمبر  8و  في  عتنتهـي  ننانـر 

سنـة.

8 - لألربــاح :  5 % االحتياط لا ايـــويـي.

II - لإلنــذلع لا ايـويـي : تـم لإلنـذلع 

لا ايـويـي باملحكمـة لالبتذلئية اوالنـة 

جهـة لاذلخلة - علدي لاذهب، بمذننـة 

لاذلخلـة نـوم 5) أكتوبر 8)8)  تحـت 
لاسجل لاتجاري   1709/2021 عـذد 

رقم 8)896.
النشر علابيان

16 C

TODO PESCADOS
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد  

اشريك علحذ

رأسمااها 58.888 درهم

م رها :  شارع لاوطاسيين حي 

لارحمة رقم و) - لاذلخلة  

I - تأسيـــس :

بتاريخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

إحذلث  تم   ،(8(8 أغسطس   ((

دلت  اشـركـة  لألسا�ضي  لا ايون 

مسؤعاية محذعد  اشريك عحيذ.
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 TODO PESCADOS : 8 - لاتسميــة

SARL A ASSOCIE UNIQUE شـركـة 

دلت مسؤعاية محذعد  اشريك عحيذ.

) - لاهــذف : تهذف لاشركة سولء 

لحسابها  خارجه  أع  لملغرب  دلخل 

للخاص أع لحساب لاغير إلى :

بيع لألسماك.

شارع   : لالجتماعي  لمل ر   - و 

 - و)   رقم  لارحمة  حي  لاوطاسيين 

لاذلخلة.

  - لملــذ : 99 سنة لبتذلء من تاريخ 

لاتأسيس لانهائـي.
حذد رأس لملال   : رأس لملـال   -  5

على  م سم  درهم   58.888 مبلغ  في 

درهم   58 فئة  من  حصة   8888

لارحيم  عبذ  لاسيذ  افائذ   الولحـذ 

لانيمو 8888 حصة.

6 - لاتسييـر : عهـذ تسييـر لاشركـة 

إلى لاسيذ: عبذ لارحيم لانيمو.

7 - لاسنـة لملاايـة : تبتـذئ من فاتـح 

كل  من  ديسمبر  8و  في  عتنتهـي  ننانـر 

سنـة.

8 - لألربــاح : 5 % االحتياط لا ايـــويـي.

II - لإلنــذلع لا ايـويـي : تـم لإلنـذلع 

لا ايـويـي باملحكمـة لالبتذلئية اوالنـة 

جهـة لاذلخلة - علدي لاذهب، بمذننـة 

تحـت   (8(8 9 سبتمبر  لاذلخلـة نـوم 
لاسجل لاتجاري   2021/1507 عـذد 

رقم و8و89.   
النشر علابيان

17 C

AZUL MEDIA
 SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد  

اشريك علحذ
رأسمااها 98.888 درهم

م رها : حي لارحمة شارع لاوطاسيين 
رقم و)  - لاذلخلة    

I - تأسيـــس :

بتاريخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
تم إحذلث لا ايون   ،(8(8 نوايو   5

مسؤعاية  دلت  اشـركـة  لألسا�ضي 

محذعد  اشريك عحيذ.

 AZUL MEDIA  : لاتسميــة   -  8
SARL A ASSOCIE UNIQUE شـركـة 
اشريك  محذعد   مسؤعاية  دلت 

عحيذ.
) - لاهــذف : تهذف لاشركة سولء 
لحسابها  خارجه  أع  لملغرب  دلخل 

للخاص أع لحساب لاغير إلى :
عكااة لتصال.

:  حي لارحمة   لمل ر لالجتماعي   - و 
شارع لاوطاسيين رقم و)  -  لاذلخلة.
  - لملــذ : 99 سنة لبتذلء من تاريخ 

لاتأسيس لانهائـي
5 - رأس لملـال : حذد رأس لملال في 
مبلغ  98.888 درهم م سم على 988 
الولحـذ  درهم   888 فئة  من  حصة 
افائذ  لاسيذ عبذ لارحيم ضبشين    

988 حصة.
6 - لاتسييـر : عهـذ تسييـر لاشركـة 

إلى لاسيذ: عبذ لارحيم ضبشين. 
7 - لاسنـة لملاايـة : تبتـذئ من فاتـح 
كل  من  ديسمبر  8و  في  عتنتهـي  ننانـر 

سنـة.
8 - لألربــاح : %5 االحتياط لا ايـــويـي.
II - لإلنــذلع لا ايـويـي : تـم لإلنـذلع 
لا ايـويـي باملحكمـة لالبتذلئية اوالنـة 
جهـة لاذلخلة - علدي لاذهب، بمذننـة 
لاذلخلـة نـوم 6 سبتمبر 8)8)  تحـت 
لاسجل لاتجاري   1493/2021 عـذد 

رقم 95)89.   
النشر علابيان

18 C

SUDMA ESPOIR
SARL

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد 
رأسمااها 58.888 درهم

م رها : حي لاسالم رقم 6و86 - 
لاذلخلة

I/- تأسيـــس:
بتاريخ   عرفي  ع ذ  بم ت�ضى   
تم إحذلث لا ايون   ،  27/05/2021
مسؤعاية  دلت  اشـركـة  لألسا�ضي 

محذعد .
8/- لاتسميــة:

SUDMA ESPOIR SARL

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد 
)/- لاهــذف :

دلخل  سولء  لاشركة  تهذف 
لملغرب أع خارجه لحسابها للخاص أع 

لحساب لاغير إلى :
أصناف  تصنيع  أعمال  جميع 
عللخوص  لافلين  للخشب، 

علابالستيك.
لمل ر لالجتماعي:  حي لاسالم   و/- 

رقم 6و86 - لاذلخلة.
من  سنة لبتذلء   99 لملــذ :   -/    

تاريخ لاتأسيس لانهائـي
5/- رأس لملـال : حذد رأس لملال في 
درهم م سم على   58.888.88 مبلغ 

588 حصة من فئة 888 درهم
 الولحـذ افائذ  :

• لميمة بوعود   85) حصة
 (88. بوعود   لالطيف  عبذ   •

حصة
• لسماء لاسفياني 98 حصة

6/- لاتسييـر : عهـذ تسييـر لاشركـة 
إلى لاسيذ : لميمة بوعود .

من  تبتـذئ   : لملاايـة  لاسنـة   -/7
دجنبـر من  8و  في  ننانـر عتنتهـي  فاتـح 

كل سنـة.
االحتياط   5%   : لألربــاح   -/8

لا ايـــويـي.
II/- لإلنــذلع لا ايـويـي :

باملحكمـة  لا ايـويـي  لإلنـذلع  تـم   
 - لاذلخلة  جهـة  اوالنـة  لالبتذلئية 
لاذلخلـة  بمذننـة  لاذهب،  علدي 
عـذد  تحـت    30/06/2021 نـوم 
رقم  لاتجاري  لاسجل   1170/2021

   .88785
النشر علابيان

19 C

لملركز للجهوي االستثمار 

جهة لاذلر لابيضاء- سطات

ALT CH INVEST 
SARL AU 

عليه  مصادق  ع ذ  بم ت�ضى   
تم  ببرشيذ     15/04/2022 بتاريخ  
دلت  اشركة  لألسا�ضي  لانظام  عضع 
عحيذ  اشريك  لملحذعد   لملسؤعاية 

علاتي تحمل للخصائص   لاتااية :

 ALT CH INVEST  : لاتسمية     

.SARL AU

دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة 

لملسؤعاية لملحذعد  اشريك عحيذ.

لاهذف لالجتماعي : محطة لاوقود.
رأس لملال : حذد رأسمال لاشركة 

بمبلغ 888.888   درهم في نذ 

      888.888 لاشانب  حسن   -

درهم 

من  لبتذلء  سنة   99  : -لملذ  

لاتأسيس لانهائي.

8و  ننانر إلى   8 من  لاسنة لملااية: 

ديسمبر من كل عام.

لاسولام  طريق  لالجتماعي:  لمل ر 

سيذي لملكي برشيذ

لاتسيير  حق  أعطي  لاتسيير: 

محمذ لشرف لاشانب ملذ   السيذ:  

غير محذد .

لإلنذلع  تم  لا ايوني:  لإلنذلع 

لا ايوني باملحكمة لالبتذلئية ببرشيذ 

تحت رقم 434/2022 كما تم تسجيل 

بتاريخ  لاتجاري  بااسجل  لاشركة 

28/04/2022 تحت عذد   86567 .    

20 C

2S CASCADES
 SARL

عليه  مصادق  ع ذ  بم ت�ضى 

بتاريخ  08/03/2021  بااذلر لابيضاء  

اشركة  لألسا�ضي  لانظام  عضع  تم 

دلت لملسؤعاية لملحذعد  علاتي تحمل 

للخصائص   لاتااية :

 2S CASCADES  : لاتسمية     

.SARL

دلت  شركة   : لا ايويية  لاصفة 

لملسؤعاية لملحذعد  
لاهذف لالجتماعي: منوش ع اري

رأس لملال: حذد رأسمال لاشركة 

بمبلغ 888.888    درهم في نذ 

       37.100,00 صواحي  سمير   -

درهم 

- يبيلة صواحي 88و.)8 درهم 

- عفيفة صواحي 888. ) درهم 



10087 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 

- ضحى صواحي 88و.)8  درهم 
- رجا  صواحي 88). 8    درهم 

من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ    -
لاتأسيس لانهائي.

8و  ننانر إلى   8 : من  لاسنة لملااية 
ديسمبر من كل عام.

شارع  و8  لارقم   : لمل ر لالجتماعي 
لايسر  تجزئة  و  لاطابق   ٧ محمذ 

برشيذ.
لاتسيير  حق  أعطي   : لاتسيير 
غير  ملذ   صواحي  سمير  السيذ 

محذد .
لإلنذلع  تم  لا ايوني:  لإلنذلع 
لا ايوني باملحكمة لالبتذلئية ببرشيذ 
تحت رقم 378/2022 كما تم تسجيل 
بتاريخ  لاتجاري  بااسجل  لاشركة 
13/04/2022 تحت عذد   86585 .    
21 C

 STE EL HADYNE
D’ALUMINIUM

شركـــــــــــــــة دلت لملسؤعايــــــــــــــة 
لملحــــــــــــــذعد  بشريـــــــــــك علحـــــــــــــذ 
رأسمااهــــــــا 888.888 درهـــــم

- م رها لالجتماعي: شـارع عاــي لاوهــذ 
قــرب لملركــز لافالحــي- تارجيســت- 

للحسيمــة
ع ــــــــــذ لاتأ سيــــــــــس

عرفــــي  ع ـــــذ  مل تضيـــــات  طب ــــا 
بتطـــولن،   26/04/2022 لملــــؤرخ فــــي 
لألساســـي  لا ايـــون  تأسيـــــس  تـــــم 
لملحـــذعد   لملسؤعايـــة  دلت  اشركـــة 
بشريـــك علحـــذ باملولصفـــات لاتاايــــة :
 STE EL  : لاشركـــــة  تسميــة   -

  HADYNE D’ALUMINIUM
لاشركـــة   : لاشركـــة  أغــرلض   -

تأسســـت األغـــرلض لاتاايـــة :     
لانجـار  لملصنوعـة من لألاومنيـوم 
أع لملوـذن أع لابوايفينيـل (لمل اعل ل)

أعمـــــال  أع  مختلفىـــــة  أشغـــــال 
تشييـــــذ (لمل اعل ل)

عبشكــل عــام لاومليــات لاتجاريـة 
لألغــرلض  بأحــذ  لملرتبطــة  لملاايــة 

لملذكــور .   

عاــي  شـارع   : لالجتماعي  لمل ر   -  
لافالحــي-  لملركــز  قــرب  لاوهــذ 

تارجيســت- للحسيمــة.
تحــــذد  ا ــــذ    : لارأسمــــــــــــال   -  
 : قــــذره  مبلـــغ  فــــي  لاشركــــة  رأسمــــال 
  8888 إلى  درهــــــم م ســـم    888.888
اكـــل  درهـــم   888 فئـــة  مــــن  حصـــة 

حصـــة مفوتـــة كـــما نلـــي: 
نصـــل  لاهادنيـــــن  ربيـــــع  لاسيـــذ 
لاـــى   8 حصة مرقمـــة مـــن   8888 للى 

.8888
حــــــذدت مــــــذ  لاشركــــــة   : لملـــــذ    -
تاريــــخ  مــــــن  لبتـــــــذلء  سنـــــــة   99 فــــــي 

تأسيسهــــــا.
لألعل  نبـــذأ   : لملحاسبي  لاوام   -
لاولحــذ  فـــي  عينتهــي  ننانـــر  شهـــر  مـــن 

علاثالثيــن مــن شهــر دجنبـــر.
أسنـــذت  ا ـــذ  لاتسييــــــــــــر:   -
إاـــى  لاشركـــة  تسييــــر  صالحيــــة 
لاسيـــــذ: ربيـــــع لاهادنيـــــن كمسيـــرعلحـــذ 

ملــــذ  غيـــــــر محـــــــذد .         
اـــذى  لا ايويـــي  لإلنـــذلع  تـــم   -
كتابـــة لاضبـــط باملحكمـــة لالبتذلئيـــة 
  11/05/2022 بتاريـــخ  بتارجيسـت 
لاشركـــة  عت ييــذ   (8 رقــــم:  تحــت 
بااسجــل لاتجــاري  تحــت رقـــم : 5)8.

م تطـــف مـــن أجـــل لابيـــان علانشـــر 

22 C

ALTRI SUD
 SARL

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد 
رأسمااها 888.888 درهم

م رها : حي لملسير  )8 شارع باحنيني 
رقم 5) - لاذلخلة  

I/- تأسيـــس:
بتاريخ   عرفي  ع ذ  بم ت�ضى   
تم إحذلث لا ايون   ،  22/09/2020
مسؤعاية  دلت  اشـركـة  لألسا�ضي 

محذعد .
  ALTRI SUD SARL : 8/- لاتسميــة

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد .
)/- لاهــذف :

دلخل  سولء  لاشركة  تهذف 
لملغرب أع خارجه لحسابها للخاص أع 

لحساب لاغير إلى :

تسويق   عتصذنر،  لستيرلد   •

لآلالت ع لملستلزمات لإلاكترعيية .

تسويق،  عتصذنر،  لستيرلد   •

تسويق  لاسمسر  علاتمثيل،  تجار ، 

لملولد،  لملنتوجات،  جميع  عتوزيع 

لملوذلت علابضائع. 

عامة،  لابناء  أشغال  جميع   •

تن يب عحفر لالبار، لشغال لاهنذسة 

لملذيية، لملباني لاسكنية علاصناعية، 

أشغال  لاصحي،  لاصرف  أشغال 

للحرلسة،  عللحذلئق،  لابستنة 

لاومومية  لملباني  صياية  لانظافة، 

إمذلد  مختلفة،  شبكات  عللخاصة، 

لاهولتف،  عخطوط  علاكهرباء  لملياه 

أشغال  علاتهيئة،  لاتجهيز  لشغال 

لان ل،  خذمات  باألملنيوم،  لانجار  

تجار  مختلفة.

حي لملسير    : لمل ر لالجتماعي  و/- 

)8 شارع باحنيني رقم 5) - لاذلخلة.

من  سنة لبتذلء   99  : لملــذ    -/   

تاريخ لاتأسيس لانهائـي.
5/- رأس لملـال : حذد رأس لملال في 

مبلغ 888.888.88 درهم م سم على 

8888 حصة من فئة 888 درهم

 الولحـذ افائذ  لاساد :

• لمحمذ لالدري�ضي : 588 حصة.
• زهر  لالدري�ضي 58) حصة.

• غيثة لدري�ضي  58) حصة.

6/- لاتسييـر : عهـذ تسييـر لاشركـة 

إلى لاسيذ لمحمذ لالدري�ضي.

من  تبتـذئ   : لملاايـة  لاسنـة   -/7

دجنبـر من  8و  في  ننانـر عتنتهـي  فاتـح 

كل سنـة.

االحتياط   5%   : لألربــاح   -/8

لا ايـــويـي.

II/- لإلنــذلع لا ايـويـي :

باملحكمـة  لا ايـويـي  لإلنـذلع  تـم   

 - لاذلخلة  جهـة  اوالنـة  لالبتذلئية 

لاذلخلـة  بمذننـة  لاذهب،  علدي 

عـذد  تحـت    20/10/2020 نـوم 

رقم  لاتجاري  لاسجل   937/2020

   .86585
النشر علابيان

23 C

BANCO SUD
 SARL

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد 
رأسمااها 8.888.888.88 درهم

م رها : حي لانهضة 88 شارع كرلي 
رقم )858 - لاذلخلة    

I/- تأسيـــس:
بتاريخ   عرفي  ع ذ  بم ت�ضى   
تم إحذلث لا ايون   ،  16/09/2021
مسؤعاية  دلت  اشـركـة  لألسا�ضي 

محذعد .
8/- لاتسميــة:

 BANCO SUD SARL
شـركـة دلت مسؤعاية محذعد 

)/- لاهــذف :
دلخل  سولء  لاشركة  تهذف 
لملغرب أع خارجه لحسابها للخاص أع 

لحساب لاغير إلى :
عامة،  لابناء  أشغال  جميع   •
تن يب عحفر لالبار، لشغال لاهنذسة 
لملذيية، لملباني لاسكنية علاصناعية، 
أشغال  لاصحي،  لاصرف  أشغال 
شبكات  عللحذلئق،   لابستنة 
علاكهرباء  لملياه  إمذلد  مختلفة، 
لشغال لاتجهيز   ، عخطوط لاهولتف 
باألملنيوم  لانجار   أشغال  علاتهيئة، 
عتصذنر،  لستيرلد  عأاوكوبويذ، 
لابناء،  عمولد  موذلت  تسويق 

لاتجهيزلت لملكتبية...
: حي لانهضة   و/- لمل ر لالجتماعي 
88 شارع كرلي رقم )858 - لاذلخلة.

من  سنة لبتذلء   99  : لملــذ    -/    
تاريخ لاتأسيس لانهائـي

حذد رأس لملال   : رأس لملـال   -/5
في مبلغ 8.888.888.88 درهم م سم 
 888 فئة  من  حصة   88.888 على 

درهم الولحـذ افائذ  لاسيذلن:
• لحسن اكسان  5888 حصة
• نوسف اكسان 5888 حصة

6/- لاتسييـر :عهـذ تسييـر لاشركـة 
لإلمضاء  طريق  عن  لاسيذلن  إلى 

بااتناعب بينهما:
• لحسن اكسان  
• نوسف اكسان 
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من  تبتـذئ   : لملاايـة  لاسنـة   -/7

فاتـح ننانـر عتنتهـي في 8و دجنبـر من كل 

سنـة.

االحتياط   5%  : لألربــاح   -/8

لا ايـــويـي.

II/- لإلنــذلع لا ايـويـي :

باملحكمـة  لا ايـويـي  لإلنـذلع  تـم   

 - لاذلخلة  جهـة  اوالنـة  لالبتذلئية 

لاذلخلـة  بمذننـة  لاذهب،  علدي 

عـذد  تحـت    08/10/2021 نـوم 

رقم  لاتجاري  لاسجل   1627/2021

   .89 89
النشر علابيان

24 C

BOUGHAZOMETAL
 SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد  

اشريك عحيذ

رأسمااها 888.888.88 درهم

م رها : حي لاوحذ  و شارع لالمام 

مااك لاطابق لألعل رقم  8 وو - 

لاذلخلة

    I/- تأسيـــس :
بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى   
لا ايون  إحذلث  تم   ،11/03/2021

مسؤعاية  دلت  اشـركـة  لألسا�ضي 

محذعد  اشريك عحيذ.

 : لاتسميــة   -/8

 BOUGHAZOMETAL SARL A

 ASSOCIE UNIQUE

محذعد   مسؤعاية  دلت  شـركـة 

اشريك عحيذ

)/- لاهــذف :

دلخل  سولء  لاشركة  تهذف 

لملغرب أع خارجه لحسابها للخاص أع 

لحساب لاغير إلى :

لاتسويق،  باات سيط،  لاتجار    •

لستيرلد عتصذنر، توزيع قطع لاغيار، 

زيوت لاتشحيم السيارلت، لملركبات، 

تجار   لألخرى.  لملتحركة  علآلالت 

عتسويق  عتصذنر  لستيرلد  خارجية، 

للخرد .

• لشغال يجار  للخشب، لالملنيوم 
تهيئة  لملهن،  جميع  علابالستيك، 
لملساحات للخضرلء عإعاد  لاتحريج، 
لابستنة عللحرلسة، لشغال لانظافة 

علاصياية المباني لاوامة عللخاصة.
• ي ل جميع موذلت عمولد لابناء 
عمختلف  البضائع  لاطرقي  لان ل  ؛ 
جميع  عكرلء  ي ل  ؛   لملنتوجات 

لاسيارلت عآالت لابناء
 و/- لمل ر لالجتماعي:  حي لاوحذ  
لألعل  لاطابق  مااك  لالمام  شارع  و 

رقم  8 وو -  لاذلخلة.
من  لبتذلء  سنة   99 لملــذ :   -/  

تاريخ لاتأسيس لانهائـي
5/- رأس لملـال : حذد رأس لملال في 
مبلغ  888.888.88 درهم م سم على 

8888 حصة من فئة 888 درهم
لاوحيذ:  لاسيذ  افائذ   الولحـذ   

لاسويذ يجم  8888 حصة
6/- لاتسييـر : عهـذ تسييـر لاشركـة 

إلى لاسيذ لاوحيذ:  لاسويذ يجم
من  تبتـذئ   : لملاايـة  لاسنـة   -/7
دجنبـر من  8و  في  ننانـر عتنتهـي  فاتـح 

كل سنـة.
االحتياط   5%  : لألربــاح   -/8

لا ايـــويـي.
II/- لإلنــذلع لا ايـويـي :

باملحكمـة  لا ايـويـي  لإلنـذلع  تـم 
 - لاذلخلة  جهـة  اوالنـة  لالبتذلئية 
لاذلخلـة  بمذننـة   ، لاذهب  علدي 
عـذد  تحـت    01/04/2021 نـوم 
رقم  لاتجاري  لاسجل   527/2021

   87888
النشر علابيان

25 C

ITRITRAV SUD
SARL

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد 
رأسمااها 888.888 درهم

م رها : حي لملسير  )8 شارع عبذ 
لارحيم بوعبيذ رقم 6 8 - لاذلخلة    

I/- تأسيـــس:
بتاريخ   عرفي  ع ذ  بم ت�ضى   
لا ايون  إحذلث  تم   ،02/09/2021
مسؤعاية  دلت  اشـركـة  لألسا�ضي 

محذعد .

8/- لاتسميــة:

ITRITRAV SUD SARL

شـركـة دلت مسؤعاية محذعد 

)/- لاهــذف :

دلخل  سولء  لاشركة  تهذف 

لملغرب أع خارجه لحسابها للخاص أع 

لحساب لاغير إلى :

عامة،  لابناء  أشغال  جميع   •

تن يب عحفر لالبار، لشغال لاهنذسة 

لملذيية، لملباني لاسكنية علاصناعية، 

أشغال  لاصحي،  لاصرف  أشغال 

شبكات  عللحذلئق،   لابستنة 

علاكهرباء  لملياه  إمذلد  مختلفة، 

لشغال لاتجهيز   ، عخطوط لاهولتف 

علاتهيئة، أشغال لانجار  باألملنيوم ع 

أاوكوبويذ ،لستيرلد عتصذنر، تسويق 

لاتجهيزلت  لابناء،  عمولد  موذلت 

لملكتبية...

: حي لملسير   لمل ر لالجتماعي   و/- 

رقم  بوعبيذ  لارحيم  عبذ  شارع   8(

6 8 - لاذلخلة.

من  سنة لبتذلء   99 لملــذ :   -/    

تاريخ لاتأسيس لانهائـي

5/- رأس لملـال : حذد رأس لملال في 

مبلغ 888.888.88 درهم م سم على 

8888 حصة من فئة 888 درهم

 الولحـذ افائذ  لاسيذلن:

• محمذ لفرعخ  588 حصة

• لبرلهيم لفرعخ 588 حصة

6/- لاتسييـر :عهـذ تسييـر لاشركـة 

لإلمضاء  طريق  عن  لاسيذلن  إلى 

بااتناعب بينهما:

• محمذ لفرعخ  

• لبرلهيم لفرعخ 

من  تبتـذئ   : لملاايـة  لاسنـة   -/7

دجنبـر من  8و  في  ننانـر عتنتهـي  فاتـح 

كل سنـة.

االحتياط   5%  : لألربــاح   -/8

لا ايـــويـي.

II/- لإلنــذلع لا ايـويـي :
باملحكمـة  لا ايـويـي  لإلنـذلع  تـم   
 - لاذلخلة  جهـة  اوالنـة  لالبتذلئية 
لاذلخلـة  بمذننـة  لاذهب،  علدي 
عـذد  تحـت    09/09/2021 نـوم 
رقم  لاتجاري  لاسجل   1508/2021

85و89.   
النشر علابيان

26 C

STE STADE T.R.A
SARL AU

لاونولن : لعالد حمذلن دعلر جغو 
لازي ة 8 بني مالل.

رقم لات ييذ بااسجل لاتجاري :
8(7(8 

بتاريخ     عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
30/03/2022 تم لنشاء شركة  دلت 
شريك  عدلت  لملحذعد   لملسؤعاية 

عحيذ تحمل  للخصائص لاتااية :
STADE T.R.A  : لاتسمية

لاونولن : لعالد حمذلن دعلر جغو 
لازي ة 8 بني مالل.

رأس لملــال 888.888 درهم 
 لاغرض : لالشغال لاوامة ع لابناء 

 لالشغال لاوامة ع لابناء 
لاسنة لملـااية: لاسنة لمليالدنة

مذ  لاشركة: 99 سنة
لملسير : عبذ لاهادي قاسمي

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
    6 تحت رقم  لالبتذلئية بني مالل  

تاريخ  11/05/2022.
27 C

HADDOUCH MOHAMMED LARBI

D3 PANNEAU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 HADDOUCH MOHAMMED
LARBI

 RUE EL HARIRI N 17 TANGER 7
، 90000، TANGER MAROC
D3 PANNEAU شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ
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 AL IRFAN ععنولن م رها لإلجتماعي
 BAB AL ANDALOUS IMM4 N°1

طنجة 98888 طنجة لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(6899

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (5
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 Dو  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.PANNEAU
تصنيع   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
لألاولح للخشبية من خشب لألبلكاج 

علألاولح للخشبية لاصلبة
إعاد    ، لاشرلء  عمليات  جميع 

لابيع ، لاتوزيع ، لاتسويق ،
عتوبئة  عتجهيز  عتصذنر  لستيرلد 

أي منتج من
للخشب عمشت اته.

علاتمثيل  علاتصذنر  لالستيرلد 
أي  للخارج  ع  لاذلخل  في  علاسمسر  
منتج خشبي عمشت اته ، بااتفصيل ع 

/ عيصف لابيع بالجملة..
 AL  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 IRFAN BAB AL ANDALOUS
طنجة   98888 طنجة   IMM  N°8

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ يوية محمذ : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  محمذ  يوية  لاسيذ 
 98888 لاوولمة  لاسالعين  مذشر 

طنجة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  محمذ  يوية  لاسيذ 
 98888 لاوولمة  لاسالعين  مذشر 

طنجة لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  8  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 88وو5).
8I

STE CECONA SARL

ARIFI AHOURI
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
ARIFI AHOURI شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد (في طور 

لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي ثايوية 

للجذنذ  بني ليصار ثايوية للجذنذ  
بني ليصار 888)6 لاناظور لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

5)وو8.
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر حل   (8(( 85 مارس  لملؤرخ في 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 
رأسمااها  مبلغ   ARIFI AHOURI
م رها  ععنولن  درهم   888.888
لإلجتماعي ثايوية للجذنذ  بني ليصار 
 6(888 ليصار  بني  للجذنذ   ثايوية 
للحل   (8  : لاناظور لملغرب يتيجة ل 

لملسبق الشركة
لاف يري محمذ  لاسيذ  تويين   ((

محل الشركة
و) لختتام للحل.

ع حذد م ر لاتصفية ب لاثايوية 
للجذنذ  بني ليصار لاثايوية للجذنذ  

بني ليصار 888)6 لاناظور لملغرب. 
ع عين:

ع  فكري  محمذ  لاسيذ( ) 
حي عبذلملؤمن بني ليصار  عنوليه(ل) 
888)6 لاناظور لملغرب كمصفي ( ) 

الشركة.

ععنذ لإلقتضاء للحذعد لملفرعضة 
محل  اهم  لملخواة  لاصالحيات  على 
ع  لاو ود  تبليغ  محل  ع  لملخابر  
: لاثايوية  لاوثائق لملتول ة بااتصفية 

للجذنذ  بني ليصار
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  بااناضور  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 775.
(I

STE CECONA SARL

 KAMAL OMAR
TRANSPORT

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تغيير تسمية لاشركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
 KAMAL OMAR TRANSPORT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لالجتماعي للخرطوم 
رقم 58 مكرر للخرطوم رقم 58 
مكرر 888)6 لاناظور لملغرب.

تغيير تسمية لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

85وو)
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم تغيير   (8(( مارس   (5 لملؤرخ في 
 KAMAL« من  لاشركة  تسمية 
 RIF« إلى   »OMAR TRANSPORT

. »EURO LINE SARL
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بااناضور  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم  77.
Iو

 FIDUCIAIRE CONFIANCE لئتمايية لاث ة لاويون

LAAYOUNE

 BEST FISH TRADING
COMPANY

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE لئتمايية لاث ة لاويون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبذ هللا لملر�ضى 
لاويون ، 888)7، لملر�ضى لاويون 

لملغرب
 BEST FISH TRADING

COMPANY شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي حي 

لاليبواث رقم و8 - 78888 بوجذعر 
لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.86895
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( أبريل   (8 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
لملجيذ  عبذ   ( ) لاسيذ  تفويت 
من  لجتماعية  حصة   8.(88 جناح 
أصل 88).8 حصة افائذ  لاسيذ ( ) 
جمال لعاكور بتاريخ 8) أبريل ))8).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
ماي   (8 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 1410/2022.
 I

ATLAS ACCOUNTING

نورتك سويس
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
توسيع نشاط لاشركة 

ATLAS ACCOUNTING
ش 8، ط8، م س 88، إقامة 

لملست بل، سيذي مورعف، لاذلر 
لابيضاء٠ ، 78)8)، لاذلر لابيضاء 

لملغرب
يورتك سويس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لالجتماعي زي ة 
لاطباري إقامة أمين س لاطابق 
) لاش ة 6 لملواريف لابيضاء. - 

8وو8) لاذلر لابيضاء لاذلر لابيضاء.
توسيع نشاط لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
. 57589

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
تمت   (8(( أبريل   85 في  لملؤرخ 
نشاط  إلى  لاتااية  لألنشطة  إضافة 

لاشركة للحالي :
عتسويق  عتصذنر  لستيرلد   -
علألجهز   لاتجميل  مستحضرلت 

لاطبية.
- حياز  علستغالل جميع لارسوم 
برلءلت  عجميع  لاصناعية  علانمادج 
لاتصنيع  عترلخيص  لالخترلع 
لاتجارية  علاوالمات  علالمتيازلت 
علالمتيازلت لملرتبطة بشكل مباشر أع 

غير مباشر باألشياء لملذكور  أعاله.
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باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
 (7 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

أبريل ))8) تحت رقم 788))8.
5I

STE CECONA SARL

ENTREPRISE BOUIFFROUR
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
قفل لاتصفية

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
 ENTREPRISE BOUIFFROUR

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي : دعلر رسفا 
لنت مانت بني سويذ دلر لاكبذلني 
دعلر رسفا لنت مانت بني سويذ دلر 
لاكبذلني و5))6 لاذريوش لملغرب.

قفل لاتصفية
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.88885
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر حل   (8(( أبريل   88 لملؤرخ في 
 ENTREPRISE BOUIFFROUR
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
رأسمااها  مبلغ  لاوحيذ  لاشريك 
م رها  ععنولن  درهم   58.888
لإلجتماعي دعلر رسفا لنت مانت بني 
لنت  لاكبذلني دعلر رسفا  سويذ دلر 
مانت بني سويذ دلر لاكبذلني و5))6 

لاذريوش لملغرب يتيجة الفالس.
ع عين:

ع  بويالس  رشيذ  لاسيذ( ) 

لاذريوش  و5))6  هوانذل  عنوليه(ل) 

لملغرب كمصفي ( ) الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 

بتاريخ 88 أبريل ))8) عفي دعلر رسفا 

لاكبذلني  دلر  سويذ  بني  مانت  لنت 

دعلر رسفا لنت مانت بني سويذ دلر 

لاكبذلني و5))6 لاذريوش لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   88 لالبتذلئية بااذريوش بتاريخ 

))8) تحت رقم 766.

6I

KAMAR BENOUNA

 ELECTRICITE JEAN JAURES

ش م م

إعالن متوذد لا رلرلت

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، و 

20160، Casablanca MAROC

ELECTRICITE JEAN JAURES ش م 

م »شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: لقامة 

سميب لهل اغالم طريق تيط مليل 

سيذي مومن - - لاذلرلابيضاء 

لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

5987و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

لتخاد  تم   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 

قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

قرر للجمع لاوام لملصادقة على للحل 

لملسبق الشركة 

قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

كمصفي  ملول  هناييا  لاسيذ  تويين 

الشركة 

على  ننص  لاذي  و:  رقم  قرلر 

لاشركة  تصفية  م ر  حذد  مانلي: 

لهل  سميب  لقامة  لاذلرلابيضاء  في 

اغالم طريق تيط مليل سيذي مومن 

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

8: لاذي ننص على مانلي  بنذ رقم 

8

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 585 )8.

7I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE لئتمايية لاث ة لاويون

LAAYOUNE

 BEST FISH TRADING
COMPANY

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تويين مسير جذنذ الشركة
 FIDUCIAIRE لئتمايية لاث ة لاويون

CONFIANCE LAAYOUNE
شارع عالل بن عبذ هللا لملر�ضى 

لاويون ، 888)7، لملر�ضى لاويون 
لملغرب

 BEST FISH TRADING
COMPANY شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي حي 

لاليبواث رقم و8 بوجذعر - 78888 
بوجذعر لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.86895
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم تويين   (8(( أبريل   (8 لملؤرخ في 
مسير جذنذ الشركة لاسيذ( ) لعاكور 

جمال كمسير عحيذ
تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 1410/2022.
8I

sacompta sarl au

STE NUFOSTE SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة
sacompta sarl au

  ) شارع للجيش لمللكي ميسور ، 
58)وو، ميسور لملغرب

STE NUFOSTE SARL شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 
موالي نوسف ميسور - 58)وو 

ميسور لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

(875

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   89

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.NUFOSTE SARL
لشغال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
لملنتجات  +بيع  منشئات  ع  متنوعة 
لاطبية ع لات نية + بيع لالالت لات نية 

ع لملولوماتية.
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
58)وو   - ميسور  نوسف  موالي 

ميسور لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 588  : لاذنن مجيود  يور  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
مجيود  لاذنن  يور  لاسيذ 
شارع عرزلزلت حي لاسالم  عنوليه(ل) 

ميسور 58)وو ميسور لملغرب.
لاالعي  عبذ  لملجيذ  عبذ  لاسيذ 
نوسف  موالي  شارع  عنوليه(ل) 

ميسور 58)وو ميسور لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
مجيود  لاذنن  يور  لاسيذ 
شارع عرزلزلت حي لاسالم  عنوليه(ل) 

ميسور 58)وو ميسور لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  ببوملان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 87/2022.
9I

sacompta sarl au

STE LOCS SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

sacompta sarl au
  ) شارع للجيش لمللكي ميسور ، 

58)وو، ميسور لملغرب
STE LOCS SARL AU شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي مركز 



10091 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 

لا صابي ملوية ميسور - 58)وو 

58)وو لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

(877

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (9

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.LOCS SARL AU

لشغال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

متنوعة ع منشئات.

مركز   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

58)وو   - ميسور  ملوية  لا صابي 

58)وو لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : نشوش  موحى  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  نشوش  موحى  لاسيذ 

ميسور  لا صابي  تمذفلت  دعلر 

58)وو ميسور لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  نشوش  موحى  لاسيذ 

ميسور  لا صابي  تمذفلت  دعلر 

58)وو ميسور لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (8 بتاريخ  ببوملان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 88/2022.

88I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY 

JANNAT CLEAN
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذنذ الشركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
JANNAT CLEAN شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي لفامة 
لالمان مجموعة 8و عمار  و5) 

ش ة 88 عين لاسبع - و5)8) لاذلر 
لابيضاء لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

78878و.
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تويين  تم   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 
مسير جذنذ الشركة لاسيذ( ) غرلب 

سهيل كمسير عحيذ
تبوا إلقااة مسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 8و8 )8.
88I

ADVOLIS

SABOUR TRANSPORT
إعالن متوذد لا رلرلت

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

SABOUR TRANSPORT »شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: لاحي 
لاصناعي لابستان III لا طوة 

لألرضية رقم I 140 طريق للجزلئر - 
68888 عجذ  لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

و7و87.
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( أبريل   88 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :88 رقم  قرلر 

لاوام  للجمع  لعضاء  لتفق  مانلي: 
لا ايون  تحيين  على  عباالجماع 

لالسا�ضي الشركة

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

لاذي  بنذ رقم لا ايون لالسا�ضي: 
لا ايون  تحيين  مانلي:  على  ننص 

لالسا�ضي 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بوجذ  بتاريخ 86 ماي ))8) 

تحت رقم 689.

8(I

LMT AUDITING

TWINS GARDEN
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

TWINS GARDEN شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي زي ة 

سمية، إقامة شهرزلدو، لاطابق5 

لارقم)),لاذلر لابيضاء، لملغرب - 

8888) لاذلر لابيضاء 8.888).

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

8558و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

))8) تم تحويل  و8 أبريل  لملؤرخ في 

من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
شهرزلدو،  إقامة  سمية،  »زي ة 

لابيضاء،  لارقم)),لاذلر  لاطابق5 

لابيضاء  لاذلر   (8888  - لملغرب 

لالقامة   6 »محل رقم  إلى   »(8.888

 - لاثاني  للحسن  شارع  للجاموية 

888888 لملحمذنة لملغرب«.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   86 لالبتذلئية باملحمذنة بتاريخ 

))8) تحت رقم 985.

Iو8

LMT AUDITING

SANDWICH LA RESIDENCE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
 SANDWICH LA RESIDENCE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي زي ة 
سمية، إقامة شهرزلدو، لاطابق5 
لارقم)),لاذلر لابيضاء، لملغرب - 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
5 85و.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
))8) تم تحويل  و8 أبريل  لملؤرخ في 
من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
شهرزلدو،  إقامة  سمية،  »زي ة 
لابيضاء،  لارقم)),لاذلر  لاطابق5 
لابيضاء  لاذلر   (8888  - لملغرب 
لالقامة   ( رقم  »محل  إلى  لملغرب« 
 - لاثاني  للحسن  شارع  للجاموية 

888888 لملحمذنة لملغرب«.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   86 لالبتذلئية باملحمذنة بتاريخ 

))8) تحت رقم 988.

8 I

LMT AUDITING

PRESSING CLICK
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
PRESSING CLICK شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
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ععنولن م رها لإلجتماعي زي ة 

سمية، إقامة شهرزلدو، لاطابق5 

لارقم)),لاذلر لابيضاء، لملغرب 

لاذلر لابيضاء 8888) لاذلر لابيضاء 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

87وو 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   (8

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.PRESSING CLICK

جميع   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

علاصباغة  للجاف  لاتنظيف  أعمال 

عإزلاة لاشحوم لجميع لملالبس.

• جميع أعمال لاتنميق عتنظيف 

لاسجاد علاستائر علألثاث ……..
زي ة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لاطابق5  شهرزلدو،  إقامة  سمية، 

لملغرب  لابيضاء،  لارقم)),لاذلر 

8888) لاذلر لابيضاء  لاذلر لابيضاء 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : حالل  لمحمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  حالل  لمحمذ  لاسيذ 

لقامة لملطار زي ة لملطار زي ة لاكوير  
رقم B 8888 (8 لانولصر لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  حالل  لمحمذ  لاسيذ 

لقامة لملطار زي ة لملطار زي ة لاكوير  
رقم B 888 (8 لانولصر لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 88و )8.

85I

هنذ اش ر

TRANS NOUR YAACOUB
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

هنذ اش ر
رقم 6) مكرر ) يجزئة للحبابي 

لاذكارلت فاس ، 8888و، فاس فاس

TRANS NOUR YAACOUB شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي : دعلر لعالد 

نازيذعين لاش ف فاس - 8888و 

فاس لملغرب.

قفل لاتصفية
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.6 8(5

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر   (8(( فبرلنر   (8 في  لملؤرخ 

 TRANS NOUR YAACOUB حل 

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  مبلغ 
ععنولن  درهم   888.888 رأسمااها 

م رها لإلجتماعي دعلر لعالد نازيذعين 

لاش ف فاس - 8888و فاس لملغرب 

يتيجة ملشاكل بين لاشرلكاء.

ع عين:

ع  يو وب  محمذ  لاسيذ( ) 

نازيذعين  لعالد  دعلر  عنوليه(ل) 

فاس لملغرب  8888و  لاش ف فاس 

كمصفي ( ) الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 

بتاريخ 8) فبرلنر ))8) عفي دعلر لعالد 

8888و   - فاس  لاش ف  نازيذعين 

فاس لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

مارس   88 بتاريخ  بفاس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 1294/2022.

86I

EL HAMZAOUI SLIMANE

MLA TRAVAUX

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

EL HAMZAOUI SLIMANE

 RUE 19 N 32 AMALOU

 KHENIFRA ، 54000، KHENIFRA

MAROC

MLA TRAVAUX شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 888 

تجزئة لخامن خنيفر  - 888 5 

خنيفر  لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

 (79

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 MLA  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.TRAVAUX

لشغال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

مختلفه ع مفاعضه.

عنولن لمل ر لالجتماعي : رقم 888 

 5 888  - خنيفر   لخامن  تجزئة 

خنيفر  لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : بوخالد  رشيذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  بوخالد  رشيذ  لاسيذ 
خنيفر   6و  رقم  حي لالمل زي ة  8 

888 5 خنيفر  لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  بوخالد  رشيذ  لاسيذ 
خنيفر   6و  رقم  حي لالمل زي ة  8 

888 5 خنيفر  لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

مارس  و)  لالبتذلئية بخنيفر  بتاريخ 

))8) تحت رقم 130/2022.

87I

distra conseils

DIKAM TRAVAUX
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

distra conseils
رقم ) بلوك 8) لاطابق لاثاني لاحي 

للحسني ، 8888 ، مرلكش لملغرب

DIKAM TRAVAUX شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر لعالد 

علي بن لعيش لملرلبطين سواد  

مرلكش - 8888  مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و 8888

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(8 أكتوبر   (8

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.DIKAM TRAVAUX

 : بإنجاز  لاشركة  غرض 

-لعماملختلفة ع لابناء .

لالعمال  لجميع  عام  -م اعل 

لاوامة لع لافردنة.
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لع  (تاجر  عتصذنر  -لستيرلد 

عسيط).

عنولن لمل ر لالجتماعي : دعلر لعالد 

سواد   لملرلبطين  لعيش  بن  علي 

مرلكش - 8888  مرلكش لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 588  : لاهادي دنكم  لاسيذ عبذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

588 حصة   : لاسيذ عثمان دنكم 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

دنكم  لاهادي  عبذ  لاسيذ 

لعيش  بن  لعالد علي  دعلر  عنوليه(ل) 

  8888 مرلكش  سواد   لملرلبطين 

مرلكش لملغرب.

عنوليه(ل)  دنكم  عثمان  لاسيذ 

لملرلبطين  لعيش  بن  علي  لعالد  دعلر 

مرلكش    8888 مرلكش  سواد  

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

دنكم  لاهادي  عبذ  لاسيذ 

لعيش  بن  لعالد علي  دعلر  عنوليه(ل) 

  8888 مرلكش  سواد   لملرلبطين 

مرلكش لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

يويبر   8( بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

8)8) تحت رقم 87)887.

88I

FIDUCIAIRE AMER FISC

STE REPO EURO SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

FIDUCIAIRE AMER FISC

 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،

NADOR MAROC

STE REPO EURO SARL شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 889 شارع 
و8 مارس لاناظور - 888)6 لاناظور 

لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

67و87.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

رفع  تم   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 
قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال 

من  أي  درهم«    .88(.588«

  .(8(.588« إلى  درهم«   888.888«

ت ذنم حصص   : عن طريق  درهم« 

ي ذنة أع عينية.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (8 بتاريخ  بااناضور  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 788.

89I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

CITRAVIM
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

CITRAVIM شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد (في طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي حي لات ذم 

مجموعة )-87 لاطابق لاثاني سيذي 

لابريو�ضي لاذلر لابيضاء - 8688) 

لاذلرلابيضاء لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و8)58 .

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

ت رر حل   (8(( أبريل   (8 لملؤرخ في 

لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 

CITRAVIM مبلغ رأسمااها 888.888 

لإلجتماعي حي  درهم ععنولن م رها 

لات ذم مجموعة 87-) لاطابق لاثاني 

 - لابيضاء  لاذلر  لابريو�ضي  سيذي 

لملغرب يتيجة  لاذلرلابيضاء   (8688

ل : عذم تح يق لاهذف.

سالم  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
س  مج  و  شطر  سكن  بيتي  مج   (
8و86)   - لاغالم  لهل  وو  ش ة   8

لاذلرلابيضاء لملغرب. 
ع عين:

اوزيري  لارحيم  عبذ  لاسيذ( ) 
بيتي سكن  مج   ( سالم  ع عنوليه(ل) 
لهل  وو  ش ة   8 س  ومج  شطر 
لملغرب  لاذلرلابيضاء  8و86)  لاغالم 

كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية : 
سالم ) مج بيتي سكن شطر و مج س 

8 ش ة وو لهل لاغالم
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 9و8 )8.
(8I

OULAD MOULAK MED NEGOCE

 OULAD MOULAK MED
NEGOCE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

 OULAD MOULAK MED
NEGOCE

رقم 99و زي ة لابيض ، 85888، 
تزييت لملغرب

 OULAD MOULAK MED
NEGOCE شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 99و 
زي ة لابيض تزييت 85888 تزييت 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و586

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
 OULAD MOULAK MED  :

.NEGOCE
لنشاء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
اولزم  عبيع  للخضرلء  فضاءلت 

لافالحة ع لالشغال لاومومية.
عنولن لمل ر لالجتماعي : رقم 99و 
تزييت   85888 تزييت  لابيض  زي ة 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ محمذ ملكي : 8.888 حصة 

ب يمة 88.888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  ملكي  محمذ  لاسيذ 
شارع لمل اعمة زي ة 87 رقم وو كلميم 

كلميم كلميم لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  ملكي  محمذ  لاسيذ 
شارع لمل اعمة زي ة 87 رقم وو كلميم 

كلميم كلميم لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل  بتاريخ  8  بتيزييت  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 7)8.

(8I

Excellent menage

excellent menage
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

Excellent menage
 RUE MOHAMED SIDKI

 RDC ANGLE RUE GABON
 CASABLANCA ، 20300،

CASABLANCA Maroc
excellent menage شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
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ععنولن م رها لإلجتماعي شارع الاة 
ناقوت عمصطفى لملواني لاطابق 

لاثاني رقم 69 لاذلر لابيضاء لملغرب 
.casablanca maroc (888و -
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.588888

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
))8) تم تحويل  لملؤرخ في  8 أبريل 
من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
»شارع الاة ناقوت عمصطفى لملواني 
69 لاذلر لابيضاء  لاطابق لاثاني رقم 
 casablanca 88و8)   - لملغرب 
زي ة محمذ صذقي  »8و  إلى   »maroc
لملحل لاطابق لاسفلي شارع جابون 
88و8)   - لملغرب  لابيضاء  لاذلر 

.»casablanca maroc
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

أبريل ))8) تحت رقم )و88)8.

((I

MEHDI POUR L’AGRICULTURE

 MEHDI POUR
L›AGRICULTURE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

MEHDI POUR L›AGRICULTURE
 PROPRITE AL OTHMANIA
 CERCLE EL BOUR KABILAT

 R’HAMNA DOUAR TICOTAR
 , Marrakech، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MEHDI POUR L›AGRICULTURE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي ع ارلت 

دلئر  لاوثمايية لابور قبيلة 
لارحامنة دعلر تيكوتار - 8888  

مرلكش لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
7و877

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (888 مارس   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
.MEHDI POUR L’AGRICULTURE

إجرلء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
عمليات بيع عشرلء لملباني عغيرها من 

لاو ارلت 
بيع   , الزرلعة  لألرل�ضي  )تأجير 

عشرلء لألرل�ضي لازرلعية(.
ع ارلت   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
دلئر  لاوثمايية لابور قبيلة لارحامنة 
دعلر تيكوتار - 8888  مرلكش لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لاسيذ لانبارك للحسين 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ لانبارك للحسين عنوليه(ل) 
لكادنر   88888 لايغ  حي   ( 7 رقم 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ لانبارك للحسين عنوليه(ل) 
لكادنر   88888 لايغ  حي   ( 7 رقم 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
مارس   88 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

888) تحت رقم -.
Iو)

LAHJOUJICAPITAL

LILIA BATIMENT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

LAHJOUJICAPITAL

 BD EMILE ZOLA RES AL
 KARAM CASABLANCA، 40450،

CASABLANCA MAROC
LILIA BATIMENT شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
 bd 75 ععنولن م رها لإلجتماعي
 ANFA ANGLE RUE CLOSE DE
 PROVENCE 9 eme ETG APPT
 B 108 Casablanca - 20450

لاذلرلابيضاء لملغرب 
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
9و 585

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(8 ماي   8 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 LILIA  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.BATIMENT
 : بإنجاز  لاشركة  غرض 
. PROMOTION IMMOBILIÈRE

 bd  75  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 ANFA ANGLE RUE CLOSE DE
 PROVENCE 9 eme ETG APPT
 B 108 Casablanca - 20450

لاذلرلابيضاء لملغرب .
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : بودري ة  لمين  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  بودري ة  لمين  لاسيذ 
رقم    لحلول  لقامة  لا ذس  مجمع 
لاذلرلابيضاء   (8 58 كاايفورييا 

لملغرب .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  بودري ة  لمين  لاسيذ 
رقم    لحلول  لقامة  لا ذس  مجمع 
لاذلرلابيضاء   (8 58 كاايفورييا 

لملغرب 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 86 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

نوايوز 8)8) تحت رقم 788698.

( I

fidexpertise

AVATAR TECH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

fidexpertise
و8 زي ة لا صرلاطابق للخامس 

ش ة رقم 88 موارف لاذلرلابيضاء. ، 
8888)، لاذلرلابيضاء. لملغرب
AVATAR TECH شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي و8 زي ة 
لا صر لاطابق للخامس رقم 88 
لملواريف لاذلر لابيضاء - 8وو8) 

لاذلر لابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
6988و5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   87
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.AVATAR TECH
م اعل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

ألعمال أع إنشاءلت متنوعة
تاجر جملة الولزم لملكتبية.
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زي ة  و8   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
 88 رقم  للخامس  لاطابق  لا صر 
8وو8)   - لابيضاء  لاذلر  لملواريف 

لاذلر لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : ابطنة  نوسف  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
ي ذنة   : ابطنة  نوسف  لاسيذ 

ب يمة 888 درهم.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  ابطنة  نوسف  لاسيذ 
لملحاميذ   8(88 رقم  لانهضة  تجزئة 

مرلكش 88و8) مرلكش لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  ابطنة  نوسف  لاسيذ 
لملحاميذ   8(88 رقم  لانهضة  تجزئة 

مرلكش 88و8) مرلكش لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

مارس ))8) تحت رقم -.

(5I

FUTURE CONSEIL

TRUSTED WALLS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
58 زي ة نوسف بن تاشفين لاطابق 

لألعل ، 6888)، برشيذ لملغرب
TRUSTED WALLS شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي 88 زي ة 
للحرية لاطابق لاثاات لاش ة 5 - 

8)88) لاذلرلابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و78و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي  و8 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.TRUSTED WALLS
غرض لاشركة بإنجاز : بيع ع شرلء 

مولد لابناء بالجملة..
زي ة   88  : عنولن لمل ر لالجتماعي 
 -  5 لاش ة  لاثاات  لاطابق  للحرية 

8)88) لاذلرلابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : فكيري  أنوب  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  فكيري  أنوب  لاسيذ 
زي ة لبن لانفيس حي ناسمينة   888

برشيذ 6888) برشيذ لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  فكيري  أنوب  لاسيذ 
زي ة لبن لانفيس حي ناسمينة   888

برشيذ 6888) برشيذ لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم  )8 )8.
(6I

CABINET SALAH AISSE

INNOVA SANTE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة
CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN HANAINE ، 20100،
CASABLANCA MAROC

INNOVA SANTE شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 85 شارع 

أبو لاوباس لاطابق لألعل لاذلر 

لابيضاء - 8وو8) لاذلرلابيضاء 

لملغرب.

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و8589و.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

لملؤرخ في 86 فبرلنر ))8) تم تحويل 

من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
»85 شارع أبو لاوباس لاطابق لألعل 

لاذلر لابيضاء - 8وو8) لاذلرلابيضاء 

شارع لازرقطوني   (65« إلى  لملغرب« 

لقامة لاشم�ضي لاطابق 86 ش ة 868 

- 8وو8) لاذلرلابيضاء لملغرب«.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (5 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

مارس ))8) تحت رقم 6و8898.

(7I

FIDUCIAIRE 2006

STRADYCONF
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 5(

N ، 20280، Casablanca Maroc

STRADYCONF شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 5 8 

تجزئة اينا سيذي مورعف لعالد حذع 

لاطابق و - 88)8) لاذلرلابيضاء 

لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و 76)8.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تمت   (8(( أبريل   8( في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

تفويت لاسيذ ( ) اوشوبي حسن 

حصة لجتماعية من أصل   ( .888

 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة   ( .888

محمذ اهباطي بتاريخ )8 أبريل ))8).

تفويت لاسيذ ( ) حسن اوشوبي 
حصة لجتماعية من أصل   (5.888
 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة   (5.888
عادل بوتذل بتاريخ )8 أبريل ))8).

نوسف علوي   ( ) لاسيذ  تفويت 
أصل  من  لجتماعية  حصة   8.888
8.888 حصة افائذ  لاسيذ ( ) عادل 

بوتذل بتاريخ )8 أبريل ))8).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 578 )8.

(8I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

AL GHARSSA FOOD
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زلعية شارع أبي جرير لاطبري 

عزي ة عبذ لارحمان ياصر، إقامة 
لملنصور، لاطابق لألعل، لاش ة رقم 

) ، 98888، طنجة لملغرب
AL GHARSSA FOOD شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي لملحل 

لاتجاري، دعلر لعزيب لابرلق، جماعة 
لجولموة، لافحص ليجر  - 98888 

طنجة لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

8 و7)8
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (7
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
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عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.GHARSSA FOOD
لستغالل   : غرض لاشركة بإنجاز 

حميع أيولع لملطاعم.
لملحل   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لاتجاري، دعلر لعزيب لابرلق، جماعة 
 98888  - لافحص ليجر   لجولموة، 

طنجة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 888  : لاسيذ  ماجذعاين مينيار 

حصة ب يمة 8.888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
مينيار  ماجذعاين  لاسيذ  
 98888 للحسني  لملجمع  عنوليه(ل) 

طنجة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
مينيار  ماجذعاين  لاسيذ  
 98888 للحسني  لملجمع  عنوليه(ل) 

طنجة لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم وو8و5).

(9I

إئتمايية لاوفاء

JARMOUNI CARREAUX
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

إئتمايية لاوفاء
شارع عالل لافا�ضي لارقم 79 

سطات ، 6888)، سطات لملغرب
JARMOUNI CARREAUX شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي لاطابق 
لألر�ضي ، لارقم ) تجزئة مفتاح 

للخير لاشطر لألعل سطات - 6888) 
سطات لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8و78

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (9
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.JARMOUNI CARREAUX
بيع   8-  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

مولد لابناء
-) بيع لازايج.

لاطابق   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
مفتاح  تجزئة   ( لارقم   ، لألر�ضي 
 (6888  - للخير لاشطر لألعل سطات 

سطات لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 8(8.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
  88  : سويذ  جرموني  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
  88  : لدريس  جرموني  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
  88  : لمليلودي  جرموني  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ جرموني سويذ عنوليه(ل) 
لارقم )8 تجزئة مفتاح للخير سطات 

6888) سطات لملغرب.
لاسيذ جرموني لدريس عنوليه(ل) 
تجزئة مفتاح للخير لاشطر 8 لارقم ) 

سطات 6888) سطات لملغرب.
لمليلودي  جرموني  لاسيذ 
عنوليه(ل) تجزئة مفتاح للخير لاشطر 
 (6888 سطات  )وو8  لارقم   8(

سطات لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ جرموني سويذ عنوليه(ل) 
لارقم )8 تجزئة مفتاح للخير سطات 

6888) سطات لملغرب

لاسيذ جرموني لدريس عنوليه(ل) 
تجزئة مفتاح للخير لاشطر 8 لارقم ) 

سطات 6888) سطات لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بسطات  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 140/2022.
8Iو

KAMAR BENOUNA

 MAGHREB MOTORSPORT
ش م م

إعالن متوذد لا رلرلت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، و 

20160، Casablanca MAROC
 MAGHREB MOTORSPORT
ش م م »شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: طريق 
فاس كلم 888  .9 - 8 88  

مرلكش لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
و6))9.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( فبرلنر   89 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
تبوا ا رلر مجلس لالدلر  قرر للحل 

مسبق الشركة
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
ع  لاتزلماته  عتحذنذ  لملصفي  تويين 
صالحياته لاسيذ برينو كازل للجنسية 
فرنسية حامل شهاد  لاتسجيل رقم 
لاكائن بمرلكش طريق   BE  887وC

فاس كلم 88 باب لطلس
قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 
تحذنذ م ر لاتصفية بمرلكش طريق 

فاس كلم 888  .9 باب لطلس 
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

8
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل  و8  بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 766 و8.
8Iو

KAMAR BENOUNA

LANDAIS II ش م م
إعالن متوذد لا رلرلت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، و 

20160، Casablanca MAROC
LANDAIS II ش م م »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: زي ة 
عبذ لاولحذ لملرلك�ضي - 8888) 

لاذلرلابيضاء لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.((9857

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
لتخاد  تم   (8(( ماي  في  8  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 
على  ننص  لاذي   :8 رقم  قرلر 
لملصادقة  لاوام  للجمع  قرر  مانلي: 
لاشركة  افائذ   حصة   68 بيع  على 

»AMAPAR ش م »
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
لاسابع  ع  لاثاني  لاولحذ  لابنذ  تغيير 

من لا وليين 
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم 7: لاذي ننص على مانلي: 

للحصص
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

أبريل ))8) تحت رقم و885)8.

I)و

إئتمايية لاوفاء

TRANS MONEY WALID
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

إئتمايية لاوفاء
شارع عالل لافا�ضي لارقم 79 

سطات ، 6888)، سطات لملغرب
TRANS MONEY WALID شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي لارقم 
98 شارع للجيش لمللكي سطات - 

6888) سطات لملغرب
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تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

78(9

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   8 

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 TRANS : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MONEY WALID

ممثل   8-  : غرض لاشركة بإنجاز 

تجاري.

عنولن لمل ر لالجتماعي : لارقم 98 

شارع للجيش لمللكي سطات - 6888) 

سطات لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

:  وو.وو  محمذ  لطمعي  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

ووو.وو   : لاسيذ لطمعي سفيان 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

ووو.وو   : كريم  لطمعي  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  محمذ  لطمعي  لاسيذ 

عفان  بن  عثمان  زي ة  اكنايط  حي 

سطات   (6888 سطات   888 لارقم 

لملغرب.

لاسيذ لطمعي سفيان عنوليه(ل) 

زي ة سيذي فاتح شارع للجيش   8(

سطات   (6888 سطات  لمللكي 

لملغرب.

لاسيذ لطمعي كريم عنوليه(ل) حي 

بن عفان رقم  زي ة عثمان  اكنايط 

888 سطات 6888) سطات لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  محمذ  لطمعي  لاسيذ 

عفان  بن  عثمان  زي ة  اكنايط  حي 

سطات   (6888 سطات   888 لارقم 

لملغرب

لاسيذ لطمعي سفيان عنوليه(ل) 
زي ة سيذي فاتح شارع للجيش   8(

لمللكي سطات 6888) سطات لملغرب

لاسيذ لطمعي كريم عنوليه(ل) حي 

بن عفان رقم  زي ة عثمان  اكنايط 

888 سطات 6888) سطات لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   88 بتاريخ  بسطات  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 139/2022.

Iوو

TT COMPTABILITE

SAMAGREEN
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

TT COMPTABILITE

 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

SAMAGREEN شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم و و 

حي بنت للخطاب بوعنان بوعرفة - 

)6885 فجيج لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8869

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.SAMAGREEN
لابناء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

علالستغالل لافالحي.
عنولن لمل ر لالجتماعي : رقم و و 
 - حي بنت للخطاب بوعنان بوعرفة 

)6885 فجيج لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لابذري  لسامة  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  لابذري  لسامة  لاسيذ 
حي بنت للخطاب بوعنان  و و  رقم 

بوعرفة )6885 فجيج لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  لابذري  لسامة  لاسيذ 
حي بنت للخطاب بوعنان  و و  رقم 

بوعرفة )6885 فجيج لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   8( بتاريخ  بفجيج  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 114/2022.
I و

cabinet comptable aziz

KENITRA SANTE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تويين مسير جذنذ الشركة

cabinet comptable aziz
) زي ة   لاوهذ للجذنذ لبن لمسيك 

، 58 8)، لاذلرلابيضاء لملغرب
KENITRA SANTE شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي 7 زي ة 

سبتة - 68و8) لاذلرلابيضاء 
لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.589677

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
تويين  تم   (8(( ماي  في  8  لملؤرخ 
لاسيذ( )  الشركة  جذنذ  مسير 

لايو وبي عمر كمسير عحيذ
تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 86 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 68 86.
5Iو

CABINET SALAH AISSE

CALPACK
إعالن متوذد لا رلرلت

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN HANAINE ، 20100،
CASABLANCA MAROC

CALPACK »شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: 6 شارع 
ضانة عول لاطابق لارلبع رقم 86 
أكذلل - 88888 لارباط لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

887و85.
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
8)8) تم لتخاد  87 نوايوز  لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
تحرير عن رأس مال لاشركة لإلضافي

على  ننص  لاذي   :( رقم  قرلر 
بمبلغ  لملال  رأس  زياد   مانلي: 
درهم  أاف  عستمائة  مليون 
درهم ايصبح من   (1،600،000.00(
أاف  ععشرعن  عتسومائة  مليون 
ثالثة  إلى   (1،920،000.00) درهم 
أاف  ععشرعن  عخمسمائة  مالنين 

درهم (3،520،000.00) درهم
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
على  ننص  لاذي   :8 رقم  بنذ 
بمبلغ  لملال  رأس  زياد   مانلي: 
درهم  أاف  عستمائة  مليون 
درهم ايصبح من   (1،600،000.00(
أاف  ععشرعن  عتسومائة  مليون 
ثالثة  إلى   (1،920،000.00) درهم 
أاف  ععشرعن  عخمسمائة  مالنين 

درهم (3،520،000.00) درهم
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باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   87 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 786 )8.
6Iو

cabinet comptable aziz

 LES ECOLES SALWA
D›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ت ليص هذف لاشركة
cabinet comptable aziz

) زي ة   لاوهذ للجذنذ لبن لمسيك 
، 58 8)، لاذلرلابيضاء لملغرب

 LES ECOLES SALWA
D›ENSEIGNEMENT PRIVE شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لالجتماعي تجزئة 

إدماج رقم و سيذي عثمان - 8788) 
لاذلرلابيضاء لملغرب.
ت ليص هذف لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
  7 (8

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم حذف   (8(( أبريل   (5 لملؤرخ في 
لألنشطة لاتااية من نشاط لاشركة 

للحالي :
تمثيل أي مجمع سياحي عتجاري.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 8وو87.
7Iو

cabinet comptable aziz

 LES ECOLE SALWA
D›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

إضافة تسمية تجارية أع شوار 
cabinet comptable aziz

) زي ة   لاوهذ للجذنذ لبن لمسيك 
، 58 8)، لاذلرلابيضاء لملغرب

 LES ECOLE SALWA
 D›ENSEIGNEMENT PRIVE

»شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: تجزئة 

إدماج رقم و سيذي عثمان - 8788) 
لاذلرلابيضاء لملغرب 

»إضافة تسمية تجارية أع شوار«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.  7 (8

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

ت رر   (8(( أبريل   (5 في  لملؤرخ 

إضافة شوار تجاري الشركة عهو:

 GROUP SCOLAIRE

LEONIDAS PRIVÉ

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 8وو87.

8Iو

cabinet comptable aziz

 LES ECOLES SALWA

D›ENSEIGNEMENT PRIVE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

cabinet comptable aziz

) زي ة   لاوهذ للجذنذ لبن لمسيك 

، 58 8)، لاذلرلابيضاء لملغرب

 LES ECOLES SALWA

D›ENSEIGNEMENT PRIVE شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي  89 محج 

ر�ضى كذنر  بن مسيك - 58 8) 

لاذلرلابيضاء لملغرب.

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.  7 (8

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

))8) تم تحويل  5) أبريل  لملؤرخ في 

من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 

محج ر�ضى كذنر  بن مسيك   89 «

إلى  لملغرب«  لاذلرلابيضاء   (8 58  -

»تجزئة إدماج رقم و سيذي عثمان - 

8788) لاذلرلابيضاء لملغرب«.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 8وو87.

9Iو

CABINET SALAH AISSE

CALPACK
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK

 IBN HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC

CALPACK شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 6 شارع 

ضانة عول لاطابق لارلبع رقم 86 

أكذلل - 88888 لارباط لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

887و85.

لاوام  للجمع  بم ت�ضى 

فبرلنر  في  8  لملؤرخ  لإلستثنائي 

لاشركة  رأسمال  رفع  تم   (8((

درهم«   6. 88.888« قذره  بمبلغ 

إلى  درهم«  »8.888)5.و  من  أي 

طريق  عن  درهم«   88.888.888«

لاشركة  دنون  مع  م اصة  إجرلء   :

لملحذد  لمل ذلر ع لملستح ة.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   87 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 789 )8.

 8I

BA IMMOBILIERE

BA IMMOBILIERE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تغيير نشاط لاشركة

BA IMMOBILIERE

 BD ZERKTOUNI APPT 8 - ,59

 3EME ETAGE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

BA IMMOBILIERE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

 BD ,59 ععنولن م رها لالجتماعي

 ZERKTOUNI APPT 8 - 3EME

 ETAGE CASABLANCA - 20000

لاذلر آابيضاء لململكة لملغربية.

تغيير نشاط لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

. 86998
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم   (8(( أبريل   (8 في  لملؤرخ 
»تشغيل  من  لاشركة  نشاط  تغيير 
لملمتلكات  جميع  عبناء  علقتناء 

للحضرية. 
جميع  علقتناء  عتشغيل  إدلر  
لملباني لملبنية عغير لملبنية عتطويرها 
عإقامة  لألعمال  جميع  خالل  من 
أع  علاتأجير  لإلنشاءلت  جميع 
لإلنجار لاشفهي عجميع لات سيمات 
لملذكور   لملباني  على  علالستحولد 
لجميع  لاوامة  لإلدلر   عكذاك 
أع مطور   / »مطور ع  إلى  لاو ارلت« 

ع ارلت
لقتناء عبيع عتأجير جميع لاو ارلت 
لاو ارية  للح وق  عجميع  للحضرية 

غير لمل سمة
إنشاء جميع لات سيمات لافرعية 
أع لات سيمات لافرعية أع بيع لألرل�ضي 
أع لملباني لملبنية أع غير لملبنية كلًيا أع 

جزئًيا أع بأي عسيلة أخرى
عتأجير عبيع جميع لألرل�ضي  شرلء 
إقامة  ب صذ  لاصناعي  االستخذلم 
أع  لملصانع  أع  لملستودعات  جميع 

لاشركات أع لألنشطة.
 ، األعمال  للخذمات  ت ذنم 
علاتمثيالت ، علاسمسر  ، علاترقيات 
 ، عإدلر  تشغيل لابضائع   ، لاو ارية 

علملشاركة في لاو ود لاوامة.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم وو878.
 8I

Cabinet AGBAR

 CONSULTING
 MANAGEMENT STRATEGY

PARTNERS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

عفا  شريك
Cabinet AGBAR

 CONSULTING MANAGEMENT
STRATEGY PARTNERS شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي 88)، 

شارع أيفا - 8888) لاذلر لابيضاء 
لملغرب.
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عفا  شريك
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.886669
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
لملؤرخ في و8 دجنبر 889) تم لإلعالم 
ع  لاكوهن  للحسن  لاشريك  بوفا  
 
ً
تبوا لاورثة  على  حصصه  توزيع 
يويبر   (7 في  لملؤرخ  لإلرلثة  ارسم 

889) بااشكل لألتي :
لاسيذ( ) محمذ نوسف لاكوهن ، 

875 حصة .
 875  ، لاكوهن  محمذ  لاسيذ( ) 

حصة .
لاسيذ( ) أمينة علمي ، و6 حصة 
 87  ، لاكوهن  شم�ضي  لاسيذ( ) 

حصة .
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 8( بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ننانر 8)8) تحت رقم وو58)7.
 (I

universal gestion

RAK J.S.P
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

universal gestion
لقامة لبن عطية لاطابق لاثاني رقم 
7 جليز مرلكش ، 8888 ، مرلكش 

لملغرب
RAK J.S.P شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي مركز زييت 
األعمال شارع مسلم تجزئة بوكار 

لاطابق و ش ة  8 - 8888  مرلكش 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(5 (9

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (5
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 RAK  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. J.S.P

تسيير   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

للخذمات كونسيرج.

مركز   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
تجزئة  مسلم  شارع  األعمال  زييت 

  8888  - ش ة  8  و  لاطابق  بوكار 

مرلكش لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

ايك  جان  سيميلي  لاسيذ 

فغويصول : 8.888 حصة ب يمة 888 

درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

ايك  جان  سيميلي  لاسيذ 

كاميليا  إقامة  عنوليه(ل)  فغويصول 
  8888 لازرقتوني  شارع   86 رقم 

مرلكش لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

ايك  جان  سيميلي  لاسيذ 

كاميليا  إقامة  عنوليه(ل)  فغويصول 
  8888 لازرقتوني  شارع   86 رقم 

مرلكش لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   86 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 5788و8.

Iو 

CABINET BENISSA

MOMO INFO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

CABINET BENISSA

 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

MOMO INFO شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ(في طور لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي 5) شارع 

سيذي بو عبذ هللا تاحمذيت - 
58و 5 ميذات لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

87و8.
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر حل   (887 أبريل   88 لملؤرخ في 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
 MOMO INFO لاوحيذ  لاشريك 
مبلغ رأسمااها 68.888 درهم ععنولن 
م رها لإلجتماعي 5) شارع سيذي بو 
58و 5 ميذات   - عبذ هللا تاحمذيت 
نشاط  توقف   : ل  يتيجة  لملغرب 

لاشركة.
 (5 ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
شارع سيذي بو عبذ هللا تاحمذيت - 

58و 5 ميذات لملغرب. 
ع عين:

لاسيذ( ) جولد مومو ع عنوليه(ل) 
5) شارع سيذي بو عبذ هللا تاحمذيت 
 ( ) ميذات لملغرب كمصفي  58و 5 

الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل   85 بتاريخ  بميذات  لالبتذلئية 

887) تحت رقم 855.
  I

sofoget

FLOWER CAMP DU GHARB
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

توسيع نشاط لاشركة 

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 FLOWER CAMP DU GHARB
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لالجتماعي لا نيطر  

شارع إمام علي ع زي ة لبن خلذعن 
رقم ) 888 8 لا نيطر  لملغرب.

توسيع نشاط لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

. 8798
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
لملؤرخ في 88 ماي ))8) تمت إضافة 
إلى نشاط لاشركة  لاتااية  لألنشطة 

للحالي :
تأجير لملنشآت لاتجارية.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
ماي   87 لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم 88و98.
 5I

AUDINORD SARL

CIMEX
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

AUDINORD SARL
رقم 58، لاطابق لاسادس، إقامة 
اينا، زلعية شارع محمذ للخامس، 

شارع طان طان عحي ابنان ، 
TANGER MAROC ،98888

CIMEX شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 65) ، 
بوافارد لازرقطوني ، لاطابق لاتاسع 
، رقم )9 - 8888) لاذلر لابيضاء 

لملغرب.
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري -.
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
لملؤرخ في 9) دجنبر 8)8) تم تحويل 
من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
»65) ، بوافارد لازرقطوني ، لاطابق 
لاذلر   (8888  -  9( رقم   ، لاتاسع 
لابيضاء لملغرب« إلى »ساحة لبرلهيم 
لارعدلني شارع السينا لقامة بيتهوفن 
 98888  -  8( لاطابق لاثااث رقم   (

طنجة لملغرب«.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ننانر   (6 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم و)و58).
 6I
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KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 AYA GOLD & SILVER
MAROC - S.A

تويين أعضاء مجلس لإلدلر 

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 885

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 AYA GOLD & SILVER MAROC -
S.A »شركة لملساهمة«

ععنولن م رها لالجتماعي: ت اطع 
شارع لبن سينا ع زي ة أبو ريان 
لافلكي - - لاذلرلابيضاء لملغرب.
»تويين أعضاء مجلس لإلدلر «

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
8888وو.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
ت رر   (8(8 دجنبر   (8 في  لملؤرخ 
لإلدلر  خالل  مجلس  أعضاء  تويين 

لاسنولت لملااية لاتااية: 
(8(( -
- و)8)

لألشخاص لاطبيويون: 
تواسزكزعك  اليذري  لاسيذ( ) 
مذنر علاكائن  لعغو بريارد بصفته(ل) 

عنوليه(ل) ب: كيبيك - كيبيك كنذل
لاسيذ( ) إاياس إاياس بصفته(ل) 
علاكائن  لإلدلر   مجلس  عأمين  مذنر 

عنوليه(ل) ب: بيرعت - بيرعت ابنان
لألشخاص لملونويون: 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 788 )8.

 7I

universal gestion

HOOKAH MOROCCO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

universal gestion
لقامة لبن عطية لاطابق لاثاني رقم 
7 جليز مرلكش ، 8888 ، مرلكش 

لملغرب

HOOKAH MOROCCO شركة 
دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي مركز زييت 
األعمال شارع مسلم تجزئة بوكار 

لاطابق و ش ة  8 - 8888  مرلكش 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(55 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (5
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. HOOKAH MOROCCO
غرض لاشركة بإنجاز : لستيرلد ع 

تصذنر
تاجر سلع لاتذخين.

مركز   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
تجزئة  مسلم  شارع  األعمال  زييت 
  8888  - ش ة  8  و  لاطابق  بوكار 

مرلكش لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ بتيت ناسين : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
  ( لاسيذ بتيت ناسين عنوليه(ل) 

زي ة ميوسوت 59888 ايل فرنسا.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
  ( لاسيذ بتيت ناسين عنوليه(ل) 

زي ة ميوسوت 59888 ايل فرنسا
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8و58و8.

 8I

universal gestion

UNLOCKWORLDWIDE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

universal gestion
لقامة لبن عطية لاطابق لاثاني رقم 
7 جليز مرلكش ، 8888 ، مرلكش 

لملغرب
UNLOCKWORLDWIDE شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي مركز زييت 
األعمال شارع مسلم تجزئة بوكار 

لاطابق و ش ة  8 - 8888  مرلكش 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(55 7

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (6
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. UNLOCKWORLDWIDE
مركز   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لتصال
تسيير للخذمات .

مركز   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
تجزئة  مسلم  شارع  األعمال  زييت 
  8888  - ش ة  8  و  لاطابق  بوكار 

مرلكش لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 : رعني  مولسيس  اوك  لاسيذ 
درهم   888 ب يمة  حصة   8.888

الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

رعني  مولسيس  اوك  لاسيذ 
شارع أيطولن رعديي   (75 عنوليه(ل) 

868 و كاسترنز فرنسا.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
رعني  مولسيس  اوك  لاسيذ 
شارع أيطولن رعديي   (75 عنوليه(ل) 

868 و كاسترنز فرنسا
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم )و58و8.

 9I

universal gestion

LARES GESTION
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

universal gestion
لقامة لبن عطية لاطابق لاثاني رقم 
7 جليز مرلكش ، 8888 ، مرلكش 

لملغرب
LARES GESTION شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي م.س 88 

إقامة لاوين رعيال باام تمصلوحت - 
8888  مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8و 5)8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   ((
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 LARES : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

. GESTION
تسيير   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

للخذمات إدلر  لإلنجارلت
لاو ارلت  إدلر   للخذمات  تسيير 

لازرلعية.
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 88 : م.س  عنولن لمل ر لالجتماعي 
إقامة لاوين رعيال باام تمصلوحت - 

8888  مرلكش لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ  كاليس اوغي جوايين : 58 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
  9  : ماري  بييير  فانون  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
جوايين  اوغي  كاليس  لاسيذ  
عينستون  شارع  جوايين  عنوليه(ل) 

شرشيل 8958888 أنكل بلجيكا.
لاسيذ فانون بييير ماري عنوليه(ل) 
7 شارع سان غومان 98888 موياكو 

موياكو.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
جوايين  اوغي  كاليس  لاسيذ  
عينستون  شارع  جوايين  عنوليه(ل) 

شرشيل 8958888 أنكل بلجيكا
لاسيذ فانون بييير ماري عنوليه(ل) 
7 شارع سان غومان 98888 موياكو 

موياكو
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   86 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 5788و8.
58I

universal gestion

RIAD PERLE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

universal gestion
لقامة لبن عطية لاطابق لاثاني رقم 
7 جليز مرلكش ، 8888 ، مرلكش 

لملغرب
RIAD PERLE شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي مركز زييت 
األعمال شارع مسلم تجزئة بوكار 

لاطابق و ش ة  8 - 8888  مرلكش 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و 55)8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (6

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 RIAD  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

. PERLE

غرض لاشركة بإنجاز : شرلء عبيع 

لملباني علاومليات لاو ارية لألخرى.

مركز   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

تجزئة  مسلم  شارع  األعمال  زييت 

  8888  - ش ة  8  و  لاطابق  بوكار 

مرلكش لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ  اوك بيغل : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  بيغل  اوك  لاسيذ  

مويبوايي  888 و  كور كوتنبورغ  5و 

فرنسا .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  بيغل  اوك  لاسيذ  

مويبوايي  888 و  كور كوتنبورغ  5و 

فرنسا

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   88 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 7)58و8.

58I

رينت أسامة ميذ كار

رينت أسامة ميد كار
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

رينت أسامة ميذ كار
حي لانهضة بن لاطيب ، 888)6، 

لاذريوش لملغرب
رينت أسامة ميذ كار شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي حي لانهضة 

بن لاطيب - 888)6 لاذريوش 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
 88

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (9
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
رينت   : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

أسامة ميذ كار.
كرلء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاسيارلت بذعن سائق .
حي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لانهضة بن لاطيب - 888)6 لاذريوش 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لبركان  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ محمذ لبركان عنوليه(ل) حي 
888)6 لاذريوش  لانهضة بن لاطيب 

لملغرب .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

بن  لجبلو عنوليه(ل)  لنس  لاسيذ 

لاطيب 888)6 لاذريوش لملغرب 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   88 لالبتذلئية بااذريوش بتاريخ 

))8) تحت رقم 68.

5(I

JAD BUSINESS & WORKSHOP

APPYGEN
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP

 RES AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH

 2 IMM 90 ETG 3 APT 15

 SIDI MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

APPYGEN شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 

لاهذى شارع محمذ بلفريج جش ) 

عمار  98 ش ة 85 سيذي مومن - 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و78و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.APPYGEN

غرض لاشركة بإنجاز : تكنواوجيا 

لملولومات (مبرمج ، محلل ، مصمم.
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تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 ( بلفريج جش  محمذ  لاهذى شارع 
 - سيذي مومن   85 ش ة   98 عمار  

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 58.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
588 حصة   : لاسيذ برزم عصام 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  عصام  برزم  لاسيذ 
8888) لاذلر لابيضاء  لاذلر لابيضاء 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  عصام  برزم  لاسيذ 
8888) لاذلر لابيضاء  لاذلر لابيضاء 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 795 )7.
Iو5

JAD BUSINESS & WORKSHOP

MK PRO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP
 RES AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH
 2 IMM 90 ETG 3 APT 15
 SIDI MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MK PRO شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 

لاهذى شارع محمذ بلفريج جش ) 
عمار  98 ش ة 85 سيذي مومن - 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
785و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 MK  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.PRO
لإلدلر    : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لارياضية.
تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 ( بلفريج جش  محمذ  لاهذى شارع 
 - سيذي مومن   85 ش ة   98 عمار  

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 58.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
 588  : بوحذ   نوسف  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  بوحذ   نوسف  لاسيذ 
8888) لاذلر لابيضاء  لاذلر لابيضاء 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  بوحذ   نوسف  لاسيذ 
8888) لاذلر لابيضاء  لاذلر لابيضاء 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 796 )8.
5 I

FINANCE HOUSE

CARROSSERIE KASSOU
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة
FINANCE HOUSE

 rue Ahmed El Majjati Res. 8و
 Les Alpes 1er étage n° 8 quartier
 Maarif ، 20140، CASABLANCA

MAROC
CARROSSERIE KASSOU شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 8  
تجزئة للحاج سليمان ح ي م لارباط 

- 8)888 لارباط لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

858 85
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(8 دجنبر  8و 
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.CARROSSERIE KASSOU
ميكاييكي   : غرض لاشركة بإنجاز 

مصلح لاهيكل.
  8 رقم   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
تجزئة للحاج سليمان ح ي م لارباط 

- 8)888 لارباط لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ لاشيحي قسو : 588 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
لاسيذ محمود كمال : 588 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  قسو  لاشيحي  لاسيذ 
 85 لملجموعة   857 عمار    85 ش ة 
 8(85( سيذي نحيى زعير   8( لانور 

تمار  لملغرب.
عنوليه(ل)  كمال  محمود  لاسيذ 
مشرعع   8 مجموعة   6 رقم   8 عمار  
لاكور  ح ي م لارباط 8)888 لارباط 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  قسو  لاشيحي  لاسيذ 
 85 لملجموعة   857 عمار    85 ش ة 
 8(85( سيذي نحيى زعير   8( لانور 

تمار  لملغرب

عنوليه(ل)  كمال  محمود  لاسيذ 
مشرعع   8 مجموعة   6 رقم   8 عمار  
لاكور  ح ي م لارباط 8)888 لارباط 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
مارس   87 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 686))8.
55I

expert comptable

كوفب
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

expert comptable
 avenue des FAR ، 2020،   

CASABLANCA MAROC
كوفب شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي لقامة 

لاسالم عمار  ل ش ة 88 طريق لنمزلر 
- 8888) فاس لملغرب.

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و))) 5.
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم تحويل   (8(8 ماي   (8 لملؤرخ في 
من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
 88 ش ة  ل  عمار   لاسالم  »لقامة 
طريق لنمزلر - 8888) فاس لملغرب« 
إلى »حى لملحمذى شارع للحزم لاكبير 
لاذلر   (8858  - و 5  لملوحذنن رقم 

لابيضاء لملغرب«.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 86 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 56وو)8.
56I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

NEED IT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
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NEED IT شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد (في طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي سانا )و 
زي ة لدريس ) عمار  6) لاطابق 
لاثامن ش ة 8و حمرية - 58888 

مكناس لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
. 76(8

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
))8) ت رر حل  8) فبرلنر  لملؤرخ في 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 
 888.888 رأسمااها  مبلغ   NEED IT
درهم ععنولن م رها لإلجتماعي سانا 
لاطابق   (6 ) عمار   )و زي ة لدريس 
 58888  - حمرية  8و  ش ة  لاثامن 
-عذم   : ل  يتيجة  لملغرب  مكناس 

تح يق أهذلف لاشركة 
-عذم لاتمكن من للحصول على 

لازبناء 
-إمكاييات مااية جذ محذعد  

)و  ع حذد م ر لاتصفية ب سانا 
لاطابق   (6 عمار    ( لدريس  زي ة 
 58888  - حمرية  8و  ش ة  لاثامن 

مكناس لملغرب. 
ع عين:

عنوليه(ل)  ع  فتحي  بذر  لاسيذ( ) 
و)  رقم  للجنوبي  لاوسكري  لاحي 
لملغرب  مكناس   588(8 لابساتين 

كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 887.
57I

(STE AL EFFORT) AZ COMPTA

 ATLAS BOUTAKA TRANS
SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

رفع رأسمال لاشركة

(STE AL EFFORT) AZ COMPTA

 BP 156 AZILAL AZILAL، 22300،

AZILAL MAROC

 ATLAS BOUTAKA TRANS SARL
AU شركة دلت مسؤعاية محذعد  

دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي لاحي 

لالدلري تغسااين خنيفر  - 888 5 
تغسااين -خنيفر  لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

67 و.
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
رفع  تم   (8(( ماي   86 في  لملؤرخ 
قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال 
»988.888 درهم« أي من »888.888 
عن  درهم«   8.888.888« إلى  درهم« 
أع  ي ذنة  حصص  ت ذنم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  بخنيفر   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 210/22.
58I

STE CAC CONSEIL

MAROC HILLS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL
 N°19 BLOC J5 CITE DAKHLA
 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
MAROC HILLS شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لاش ة 
رقم 88 لاطابق لالعل عمار  لمنار 
شارع محمذ للخامس - 58و86 

ليزكان لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
(5855

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. MAROC HILLS
أعمال   -  : غرض لاشركة بإنجاز 

لابناء علألعمال لملتنوعة
- منوش ع اري

متنوعة  أعمال  لملباني،  تهيئة   -
عأعمال إنشائية

لاش ة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لمنار  عمار   لالعل  لاطابق   88 رقم 
58و86   - للخامس  محمذ  شارع 

ليزكان لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 98.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ فهذ محمذ سويذ محمذ 
 888 ب يمة  حصة   988  : لانيادي 

درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ فهذ محمذ سويذ محمذ 
لإلمارلت  لاوين  عنوليه(ل)  لانيادي 
لاوين   88888 لملتحذ   لاوربية 

لإلمارلت لاوربية لملتحذ  .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ عبذ لالاه ابيض عنوليه(ل) 
حي موالي عمر  و7و  رقم   88 بلوك 

88888 لنت ملول لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل   88 بتاريخ  بايزكان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 667.
59I

FLASH ECONOMIE

RADIOLOGIE ZERKTOUNI
إعالن متوذد لا رلرلت

RADIOLOGIE ZERKTOUNI
م رها لالجتماعي:59 شارع 
لازرقطوني لاذلر لابيضاء

لانشاط لارئي�ضي: مركز لألشوة 
علاتصوير لاطبي

رأسمااها:888.888 درهم
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

:و 6و 5
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
الشركاء لملؤرخ بتاريخ 7 أبريل ))8) 

قرر:

-تحويل لاشكل لا ايوني الشركة 
إلى  الطب  مهنية  مذيية  شركة  من 

شركة دلت مسؤعاية محذعد 
تفويض  حق  ليتهاء  للى  -لالشار  
لاساد   عتويين  لاساب ين  لملسيرنن 
لاوزيز  ععبذ  بالحسين  لافتاح  عبذ 
لازعلعي مسيرنن مشاركين جذنذنن 

الشركة ملذ  غير محذعد .
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 9وو87.
68I

FLASH ECONOMIE

ECOLAB MAROC
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة
ECOLAB MAROC

 ، شركة دلت مسؤعاية محذعد  
رأسمااها 988.888.)8 درهم

تجزئة   ،8 عمار   لارئيس:  لمل ر 
سيذي   88(9 رقم  طريق   ،8 منير 

مورعف – لاذلرلابيضاء
 – 85.859 لاسجل لاتجاري عذد 
لاتوريف لاضريبي رقم 95 88668

الم اعاة:  لملوحذ  لاتوريف 
88888 7958888(6

ي ل لمل ر لارئي�ضي
للجمع  محضر  بموجب    .8
 (( بتاريخ  لملنو ذ  لاوام لالستثنائي 
))8)، قرر لاشركاء في شركة  فبرلنر 
»إنكوالب لملغرب« ي ل لمل ر لارئي�ضي 

الشركة :
 ،8 تجزئة منير   ،8 : عمار   مــن  
 - سيذي مورعف   ،88(9 طريق رقم 

لاذلرلابيضاء.
ععركس،  كرين  مركب   :  إاــى 
889، طريق بوسكور ، مكتب بو8، 

سيذي مورعف - لاذلرلابيضاء.
تم توذنل لافصل  ). عبناء عليه، 
  من لانظام لألسا�ضي الشركة »لمل ر 

لارئيس«.
تم لإلنذلع لا ايوني بكتابة  و.  
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
 (8(( ماي   87 بتاريخ  بااذلرلابيضاء 

تحت عذد 58و )8
الخالصة علاتذكير

لملسير 

68I
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FLASH ECONOMIE

KAMOUNI CHRONO 
إعالن متوذد لا رلرلت

KAMOUNI CHRONO
شركة دلت مسؤعاية محذعد 

رأسمااها:888888درهم
م رها لالجتماعي:رقم 878 حي 
لانصر سيذي عالل لابحرلعي 

-تيفلت
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

(87
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
لملؤرخ بتاريخ  8 مارس ))8) قرر ما 

نلي:
-تمذنذ غرض لاشركة عن طريق 
لاتثبيت علاتح ق من م ياس سرعة 
محذد  تاكوغرلف-  كرعيو-  لاذعرلن 

لاسرعة- عذلد لاتاك�ضي
-تفويت لاسيذ لحمام سويذ 588 
حصة افائذ  لاسيذ لعدلعد للحسين 
-لست ااة لاسيذ لحمام سويذ ع 
تويين لاسيذ لعدلعد للحسين كمسير 

جذنذ 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بتيفلت  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 86 .
6(I

مكتب عادل لايو وبي

 SAVEURS DU DETROIT,
SARL-AU

إعالن متوذد لا رلرلت
مكتب عادل لايو وبي

 5 شارع للحرية لاطابق 8 رقم 
 TANGER ،98888 ،7 طنجة

MAROC
 SAVEURS DU DETROIT,

SARL-AU »شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  دلت لاشريك لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: 8 يهج لبن 
زيذعن لملحل رقم 8 طنجة 98888 

طنجة لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.9 898

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(8 نوييو  و)  لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 

قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
من  لجتماعية  حصة   888 تفويت 
طرف لاسيذ  للحليمي نويمة افائذ  

لاسيذ لاغازي محمذ ر�ضى
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
للحليمي  لاسيذ   لست ااة  قبول 
نويمة عمالحظة خرعجها من حضير  
ت لذها  فتر   عن  تبرئتها  مع  لاشركة 

مهام لاتسيير
قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 
تويين مسير جذنذ الشركة في شخص 
بطاقته  لاسيذ لاغازي محمذ ر�ضى، 
غير  ملذ    K68(687 عذد  لاوطنية 

محذعد 
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

تحيين لانظام لا ايوني الشركة
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
مارس   (8 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم  5و)5).
Iو6

Ô CANADA

Ô CANADA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

Ô CANADA
 Boulevard Afghanistan hay ,8 

 hassani casablanca maroc ،
20230، casablanca Maroc

Ô CANADA شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 12,14 
شارع أفغانستان، لاحي للحسني - 

8و)8) لاذلر لابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
9 67و5

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   87
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 Ô  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.CANADA

م هى،   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

مطوم ع بيع مثلجات.

 12,14  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 - للحسني  لاحي  أفغانستان،  شارع 

8و)8) لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 8)8) سنة .

لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

بلخناتي  للحق  عبذ  لاسيذ 

 (8888 آيفا  شارع   ،  (9 عنوليه(ل) 

لاذلر لابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

بلخناتي  للحق  عبذ  لاسيذ 

 (8888 آيفا  شارع   ،  (9 عنوليه(ل) 

لاذلر لابيضاء لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 87 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

مارس ))8) تحت رقم 88)88.

6 I

برعفيذ خذمات متوذد  ش.م.م ش ع

 TRANS OUED NAKHLA sarl
au

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

برعفيذ خذمات متوذد  ش.م.م 

ش ع

شارع محمذ دلعد لقامة بذرطابق 

فوق لر�ضي رقم و تطولن ، 8 8و9، 

تطولن لملغرب

 TRANS OUED NAKHLA sarl au

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر 

لمطيل جماعة لازينات - 888و9 

تطولن لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8567و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (5

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 TRANS : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.OUED NAKHLA sarl au

غرض لاشركة بإنجاز : - 

لان ل لاذعلي البضائع 

- تجار  لملنتوجات لات ليذنة

بجميع  لا يام  عامة،  بصفة  ع   -

غير  ع  لملن واة  لاتجارية،  لاومليات 

لملن واة لاتي اها صلة مباشر  أع غير 

مباشر  بهذف لاشركة قصذ تح يق 

لالسهامات  كل  ع  تنميتها  ع  يجاحها 

لملباشر  ع غير لملباشر  بكل لالشكال 

لا ايويية لملتاحة.

دعلر   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

888و9   - لازينات  جماعة  لمطيل 

تطولن لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 : بلحاج  لعالد  لملفضل  لاسيذ 

درهم   888 ب يمة  حصة   8.888

الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

بلحاج  لعالد  لملفضل  لاسيذ 

جماعة  لمطيل  دعلر  عنوليه(ل) 

888و9  بن ريش  قياد   لازينات 

تطولن لملغرب.
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

بلحاج  لعالد  لملفضل  لاسيذ 

عنوليه(ل) دعلر لمطيل جماعة لازينات 

قياد  بن ريش 888و9 تطولن لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   8( بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 8887.

65I

SOFITA

SADEKSAF
إعالن متوذد لا رلرلت

SOFITA

 AVENUE EL OUROUBA N°8و

 B.P 261 SAFI ، 46000، SAFI

MAROC

SADEKSAF »شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  دلت لاشريك لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: شارع 

محمذ للخامس م.ج - 6888  آسفي 

لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.8( 97

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

لتخاد  تم   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 

قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

مصادقة على تفويت حصص

قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

تغيير لاشكل لافايوني الشركة

قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 

تويين مسير عحيذ

قرلر رقم  : لاذي ننص على مانلي: 

تحيين لانظام لألسا�ضي

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
لالحتفاظ بنفس لاشخص لملونوي

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  بآسفي  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم و8 .

66I

FLASH ECONOMIE

ZOOM INVEST
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

شركة زععم ليڢيست

ZOOM INVEST SARL AU

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ 

تصفية عحل لاشركة

بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ بتاريخ 

قرر لاشريك لاوحيذ   05/05/2022

زععم   (ZOOM INVEST) اشركة 

لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  ليڢيست 

رأسمااها  لاوحيذ  لاشريك  دلت 

م رها لالجتماعي  درهم،   88888.88

لملنزه،  شارع عبذ لا ادر لاصحرلعي، 

 ،B لاومار    ،GH 87 لملجموعة 

موالي  و8،  رقم  لاش ة  و،  لاطابق 
رشيذ، لاذلر لابيضاء ما نلي:

- تصفية عحل لاشركة. 
ليذري  جون  لاسيذ  تويين   -
ابطاقة  للحامل  شريڢ،  زيمبيش 

ع   ،BE6798وD رقم  لاتوريف 

لازرقطوني،  شارع  98و  لاساكن ب 

لاذلر لابيضاء, كمصفي الشركة.

عبذ  شارع  لاتصفية:  مكتب   -

لملجموعة  لملنزه،  لا ادر لاصحرلعي، 

و،  لاطابق   ،B لاومار    ،GH 87

لاش ة رقم و8، موالي رشيذ.

كتابة  اذى  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بااذلر  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

تحت   18/05/2022 بتاريخ  لابيضاء 
رقم 7و  )8. 

67I

لالستاد محمذ اطفي

»EXTRA FINDEC«
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

لالستاد محمذ اطفي

6و شارع للجيش لمللكي لقامة فضا ء 

888) لاطابق لارلبع فاس ، 8888و، 

فاس لملغرب

»EXTRA FINDEC« شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي فاس 

تجزئة لاشرلنبية قطوة 9) متجر 
رقم 8 طريق سيذي حرلزم - 8888و 

فاس لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و5567.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تمت   (8(( أبريل   (8 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

تفويت لاسيذ ( ) للحسن سوذلني 

من  لجتماعية  حصة  حسني  وو 

لاسيذ  افائذ   حصة   8.888 أصل 

( ) محمذ سوذلني حسني بتاريخ 8) 

أبريل ))8).

لاصمذ  عبذ   ( ) لاسيذ  تفويت 
من  لجتماعية  حصة  ووو  ربطة 

أصل 8.888 حصة افائذ  لاسيذ ( ) 

لاغالي ص لي حسيني بتاريخ 8) أبريل 

.(8((

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

لاتجارية بفاس بتاريخ 88 ماي ))8) 

تحت رقم 2106/2022.

68I

لالستاد محمذ اطفي

»EXTRA FINDEC«
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

خفض رأسمال لاشركة

لالستاد محمذ اطفي

6و شارع للجيش لمللكي لقامة فضا ء 

888) لاطابق لارلبع فاس ، 8888و، 

فاس لملغرب

»EXTRA FINDEC« شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي فاس 

تجزئة لاشرلنبية قطوة 9) متجر 
رقم 8 طريق سيذي حرلزم - 8888و 

فاس لملغرب.

خفض رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و5567.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تم   (8(( أبريل   (8 في  لملؤرخ 

خفض رأسمال لاشركة بمبلغ قذره 

 888.888« أي من  درهم«   88.888«

عن  درهم«   98.888« إلى  درهم« 

طريق : تخفيض عذد لألسهم.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ 88 ماي ))8) 

تحت رقم 2106/2022.

69I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

AZERACH-CASH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

LOT EL MADINA 1 N 81-و8 

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،

26200، BERRECHID MAROC

AZERACH-CASH شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لاطابق 

لاسفلي تجزئة رقم  86 تجزئة 

لاوفاء لاذرع  برشيذ برشيذ 88)6) 

برشيذ لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

86587

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   8(

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.AZERACH-CASH

تذبير   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لالمولل .
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لاطابق   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لاسفلي تجزئة رقم  86 تجزئة لاوفاء 
لاذرع  برشيذ برشيذ 88)6) برشيذ 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لالزهري  غزالن  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ  غزالن لالزهري عنوليه(ل) 
 (6(88 لاذرع   تواعيية لاوفاء   86 

برشيذ لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ  غزالن لالزهري عنوليه(ل) 
 (6(88 لاذرع   تواعيية لاوفاء   86 

برشيذ لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  ببرشيذ  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم -.

78I

AMOURI CONSULTING

COIN LAALJ
إعالن متوذد لا رلرلت

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
COIN LAALJ »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: ) عمار  
88ر شريف لارل�ضي شارع للجيش 
لمللكي فاس - 8888و فاس لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.78957
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( فبرلنر   88 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 

قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
تشطيب شخص دلتي

على  ننص  لاذي   :( رقم  قرلر 
مانلي: تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  دلت لاشريك لاولحذ
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
لملسؤعاية  دلت  شركة  تأسيس 

لملحذعد  دلت لاشريك لاولحذ
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
مارس   (8 بتاريخ  بفاس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 7و85.

78I

MGHE TRAVAUX

MGHE TRAVAUX
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

MGHE TRAVAUX
 BD IBN TACHEFINE ETAGE (76

 3 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

MGHE TRAVAUX شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي 76) 

 BD IBN TACHEFINE ETAGE 3 -
20000 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
5 8 87

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   8(
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 MGHE : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAVAUX

 : بإنجاز  لاشركة  غرض 
.PROMOTEUR IMMOBILIER

 (76  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 BD IBN TACHEFINE ETAGE 3 -
.20000 CASABLANCA MAROC

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

لاشركة:  رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

 MGHE TRAVAUX لاشركة 
 N (76 BD IBN عنوليه(ل) 
 TACHEFINE ETAGE 3 20000

.CASABLANCA MAROC
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
 MOHAMED EL لاسيذ 
 DOUAR عنوليه(ل)   GHAZOUANI
 ZOUITE EL HANA ERROUHA

(5888 ZAGORA MAROC
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (6 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

أبريل ))8) تحت رقم 78 ))8.
7(I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE TADLA IKHWANS 
SARL AU

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي لات ذم بلوك ) رقم 87 لاسمار  

ES-SMARA MAROC ،7(888 ،
 STE TADLA IKHWANS SARL AU 

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
 AV ععنولن م رها لإلجتماعي

 AHMED HAMMADI N° 181 BIS
ES SEMARA - 72000 لاسمار  

لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.779

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

( ) خااذ بولحسن  تفويت لاسيذ 
أصل  من  لجتماعية  حصة  8وو 
8.888 حصة افائذ  لاسيذ ( ) عبذ 
هللا بولحسن بتاريخ 88 ماي ))8).

تفويت لاسيذ ( ) صالح بولحسن 
أصل  من  لجتماعية  حصة  8وو 
8.888 حصة افائذ  لاسيذ ( ) عبذ 
هللا بولحسن بتاريخ 88 ماي ))8).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
ماي   (8 بتاريخ  بااسمار   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 104/2022.
Iو7

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

كورنر أنفيست
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL   
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
كورير أيفيست شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي سيذي 
مومن للجذنذ، مجموعة) زي ة 

و رقم 8 لاطابق 8 لاذلرلابيضاء - 
88 8) لاذلرلابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8 5و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
كورير   : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

أيفيست.
لإلستيرلد   : غرض لاشركة بإنجاز 

علاتصذنر.
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سيذي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
زي ة  مجموعة)  للجذنذ،  مومن 
 - لاذلرلابيضاء   8 لاطابق   8 رقم  و 

88 8) لاذلرلابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : بريو�ضي  يجيب  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ يجيب بريو�ضي عنوليه(ل) 
م  ح  لاوهرلني  لبوبكر  زي ة   89 

لاذلرلابيضاء  88و8)  لاذلرلابيضاء 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ يجيب بريو�ضي عنوليه(ل) 
م  ح  لاوهرلني  لبوبكر  زي ة   89 

لاذلرلابيضاء  88و8)  لاذلرلابيضاء 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم و9  )8.

7 I

TAGHNIT PROMO

TAGHNIT PROMO
إعالن متوذد لا رلرلت

TAGHNIT PROMO

. . ،. ،, .

TAGHNIT PROMO »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: شارع 

بشير لالبرلهيمي إقامة شرلف 88 

طابق 88 ش ة )8 لجرعيذ - - لاذلر 

لابيضاء لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.5(98(7

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

8)8) تم لتخاد  87 غشت  لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :88 رقم  قرلر 
مانلي: ي ل مل ر لارئي�ضي اشركة 

على  ننص  لاذي   :8( رقم  قرلر 
مانلي: تويين مسير اشركة

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 
لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :88 رقم  بنذ 
ي ل مل ر لارئي�ضي اشركة من  مانلي: 
لالبرلهيمي  بشير  إلى شارع  لا نيطر  
 8( 88 ش ة  88 طابق  إقامة شرلف 

لجرعيذ لاذلر لابيضاء
على  ننص  لاذي   :8( رقم  بنذ 
اشركة  جذنذ  مسير  إضافة  مانلي: 
زهير لازكاري للحامل البطاقة لاوطنية 

GM7رقم 689و
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (6 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ننانر ))8) تحت رقم 9 8899.

75I

FIDUCIAIRE MOLIFID

LOS BERRY
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
LOS BERRY شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 
محمذ للخامس لقامة لاليذاس 
ب لاطابق لالعل لملكتب رقم  8 
 MOLIFID لملوطنة اذى شركة -
 DOMICILIATION - 92000

لاورلئش لملغرب 
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

68 5
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   89
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 LOS  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.BERRY
 -  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لالستغالل لافالحي
- تلفيف عتجميذ عتخزين لافولكه 

عللخضرعلت عتسوي ها
لافولكه  عتصذنر  لستيرلد   -

عللخضرعلت لملجمذ  علاطازجة
منتوجات  عبيع  عشرلء  تصنيع   -

لاصناعة لاغذلئية
لملوذلت  جميع  عبيع  شرلء   -
علاسلع  علابضائع  علملولد  علملنتجات 
لملصنوة عيصف لملصنوة لاتي نمكن 
غير  أع  مباشر   بصور   تسهم  أن 
لملذكور   لألهذلف  اتح يق  مباشر  

أعاله
لالستغالل,  لاتسيير,  لإلنشاء,   -
لألصول  لجميع  لاشرلء,  لاكرلء, 

لاتجارية
لاومليات  جميع  عموما  ع 
لاتجارية, لاصناعية, لملااية, لاو ارية, 
أع غير لاو ارية لاتي اها عال قه مباشر  
باألهذلف أعاله ع لاتي بإمكانها تطوير 
أهذلف لاشركة, ع كذاك كل مساهمة 
مباشر  أع غير مباشر  تحت أي صفة 
في لاشركات لاتي اها أهذلف مماثلة..

شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لاليذاس  لقامة  للخامس  محمذ 
رقم  8  لملكتب  لالعل  لاطابق  ب 
 MOLIFID شركة  اذى  لملوطنة   -
 DOMICILIATION - 9(888

لاورلئش لملغرب .
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 98.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
88و   : صالح  بن  اطفي  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
88و   : سحيساح  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
88و حصة   : لاسيذ سويذ عهذ  

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ اطفي بن صالح عنوليه(ل) 
لاوايذ  لبن  خااذ  شارع   (8 رقم 

888)9 لاورلئش لملغرب.
لاسيذ محمذ سحيساح عنوليه(ل) 
 9(888 6وو   5 رقم  لسمار   تجزئة 

لاورلئش لملغرب.
عنوليه(ل)  عهذ   سويذ  لاسيذ 
 9(888  68 رقم  للخضرلء  لاتجزئة 

لاورلئش لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ اطفي بن صالح عنوليه(ل) 
لاوايذ  لبن  خااذ  شارع   (8 رقم 

888)9 لاورلئش لملغرب
لاسيذ محمذ سحيساح عنوليه(ل) 
 9(888 6وو   5 رقم  لسمار   تجزئة 

لاورلئش لملغرب
عنوليه(ل)  عهذ   سويذ  لاسيذ 
 9(888  68 رقم  للخضرلء  لاتجزئة 

لاورلئش لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  لالبتذلئية بااورلئش بتاريخ 

))8) تحت رقم 7و5.
76I

STE ANGLE DE GESTION SARL

AJR ANIMAUX
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمذ للحريزي تجزئة 

لاتمسماني رقم 6 لقامة باريس- أ 
تطولن ، 888و9، تطولن لملغرب
AJR ANIMAUX شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي حومة 
مذرسة كالاين مالاين - 888و9 

تطولن مغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
59)و).

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( أبريل   88 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
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تفويت لاسيذ ( ) حمز  لصرغيني 
من  لجتماعية  حصة   88 بوزكري 
 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة   (8 أصل 
خااذ لجرير بتاريخ 88 أبريل ))8).

 88 زهير لجرير   ( ) تفويت لاسيذ 
حصة لجتماعية من أصل 8) حصة 
افائذ  لاسيذ ( ) خااذ لجرير بتاريخ 

88 أبريل ))8).
فذع  سيمون   ( ) لاسيذ  تفويت 
 (8 أصل  من  لجتماعية  حصة   88
حصة افائذ  لاسيذ ( ) محمذ صالح 

لاذنن بتاريخ 88 أبريل ))8).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
ماي   87 بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم )8)8.
77I

STE ANGLE DE GESTION SARL

YOJAM TRANS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمذ للحريزي تجزئة 

لاتمسماني رقم 6 لقامة باريس- أ 
تطولن ، 888و9، تطولن لملغرب
YOJAM TRANS شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي طريق 

لملضيق درب c رقم 8و ط 8 ش ة 8 
باا رب من مرجان - 888و9 تطولن 

لملغرب.
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
8868و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
لملؤرخ في 8) مارس ))8) تم تحويل 
من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
 8 8و ط  c رقم  »طريق لملضيق درب 
ش ة 8 باا رب من مرجان - 888و9 
لقامة سنذس   « إلى  تطولن لملغرب« 
رقم  و  شارع لبن طفيل ط  و  لملبنى 

85و - 98888 طنجة لملغرب«.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
مارس  8و  لالبتذلئية بتطولن بتاريخ 

))8) تحت رقم 8 9.
78I

FO CONSULTUNG SARL AU

Institution khalil jabrane
شركة لملساهمة

رفع رأسمال لاشركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

Institution khalil jabrane شركة 

لملساهمة

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

بير قاسم حي لاسويذي - 88888 

لارباط لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.(7787

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تم   (8(8 شتنبر   (8 في  لملؤرخ 
قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«    .888.888«

»8.888.888 درهم« إلى »5.888.888 

ت ذنم حصص   : عن طريق  درهم« 

ي ذنة أع عينية.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

أكتوبر   (8 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

8)8) تحت رقم 8)95.

79I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE TADLA IKHWANS SARL

AU
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لاشكل لا ايوني الشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي لات ذم بلوك ) رقم 87 لاسمار  

ES-SMARA MAROC ،7(888 ،

 STE TADLA IKHWANS SARL AU

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

 AV ع عنولن م رها لالجتماعي

 AHMED HAMMADI NR 181

BIS ES SEMARA - 72000 لاسمار  

تحويل لاشكل لا ايوني الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.779

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم تحويل   (8(( ماي   88 لملؤرخ في 
لاشكل لا ايوني الشركة من »شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد « إلى »شركة 
دلت مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ«.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بااسمار   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 104/2022.
88I

la sincérité إيتمائية 

C P P
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

la sincérité إيتمائية
زي ة بئر أيزرلن عمار  ٣ لاش ة 
١٣ شارع محمذ للخامس فاس ، 

8888و، فاس لملغرب
C P P شركة دلت مسؤعاية محذعد  

دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي رقم )88 
قطوة 69و تجزئة لاوفاء   طريق 
صفرع فاس - 8888و فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
66(99

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(8 ننانر   ((
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
. C P P : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

تسويق   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
علملولد  عللجرلحية  لاطبية  لملوذلت 

لالستهالكية
لألجهز   عتسويق  عتوزيع  لستيرلد 
لاتجميل  عمستحضرلت  لاطبية 
لاشخصية  لانظافة  عمنتجات 
عكولشف  لاغذلئية  علملكمالت 

لاتشخيص في لملختبر
بيع عشرلء مستحضرلت لاتجميل 

علملهارلت لاطبية

لاتجميل  مستحضرلت  تسويق 
عجميع   ، لاطبية  شبه  علملنتجات   ،
 ، علابيواوجية   ، لاكيميائية  لملولد 
 ، لاوطور  عمنتجات   ، علألعشاب 
عبشكل عام جميع لاوسائل ، لجميع 
عشرلئها   ، منها  لملشت ة  لملنتجات 
بالجملة من قبل أي طرف ثااث يوني 
في   ، علاتجزئة  بالجملة  بيوها  إعاد  

لملغرب أع في للخارج..
عنولن لمل ر لالجتماعي : رقم )88 
طريق  لاوفاء    تجزئة  69و  قطوة 

صفرع فاس - 8888و فاس لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : أسية  حمذلن  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
أسية عنوليه(ل)  لاسيذ  حمذلن 
رقم  أمين  إقامةمحمذ  لاوفاء  شارع 

888 فاس 8888و فاس لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسويذي  لالطيف  عبذ  لاسيذ 
إقامةمحمذ  لاوفاء  شارع  عنوليه(ل) 
فاس  8888و  فاس   888 رقم  أمين 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
فبرلنر   (( بتاريخ  بفاس  لاتجارية 

8)8) تحت رقم 796.
88I

FO CONSULTUNG SARL AU

 األمل سيكرتي إ سرفيس 
 AL AMAL SECURITE ET«

»SERVICES
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تغيير تسمية لاشركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

 AL« لألمل سيكرتي إ سرفيس 
 »AMAL SECURITE ET SERVICES
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شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لالجتماعي شارع بير 
ليزرلن شمال 889 حي لاسالم - 

85888 للخميسات لملغرب..
تغيير تسمية لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
(88 7

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم تغيير   (8(( مارس   88 لملؤرخ في 
لألمل سيكرتي   « تسمية لاشركة من 
 AL AMAL SECURITE« إ سرفيس 
ET SERVICES« » إلى » لألمل كردنناج 
. »»AL AMAL GARDIENNAGE«

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 88 بتاريخ  بالخميسات  لالبتذلئية 

أبريل ))8) تحت رقم 9 ).

8(I

cabinet comptable chtioui

عداس للنقل
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

cabinet comptable chtioui
 av tlemssani n°4bis ksar el kbir
 av ahmed tlemssani n° 4 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir
maroc

عذلس الن ل شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر 
لاوبيذ لازعلد  سيذي سالمة - 

858)9 لا صر لاكبير لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

79وو
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   88
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
لإلقتضاء بمختصر تسميتها : عذلس 

الن ل.

ي ل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لابضائع لحساب لاغير.

دعلر   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 - سالمة  سيذي  لازعلد   لاوبيذ 

858)9 لا صر لاكبير لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : محمذ  عذلس  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  محمذ  عذلس  لاسيذ 
9و  رقم  و  زي ة  د  لاليذاس مج  حي 

858)9 لا صر لاكبير لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  محمذ  عذلس  لاسيذ 
9و  رقم  و  زي ة  د  لاليذاس مج  حي 

858)9 لا صر لاكبير لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 88 بتاريخ  لاكبير  باا صر  لالبتذلئية 

ماي ))8) تحت رقم 8و8.

Iو8

FIDUCOJ

STE ELFAKIR METAUX
إعالن متوذد لا رلرلت

FIDUCOJ

 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC

STE ELFAKIR METAUX »شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: حي أعالد 

لعمر رقم ب 88 مكرر - 558 6 

جرلد  لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.(56 9

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

لتخاد  تم   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :8 رقم  قرلر 
بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع  مانلي: 
من  أي  ي ذل  درهم   (88.888 قذره 
888.888 درهم إلى 88.888و درهم 

قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
إضافة نشاط لملتاجر 

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 
لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

بنذ رقم و: لاذي ننص على مانلي: 
إضافة نشاط لملتاجر 

بنذ رقم 6: لاذي ننص على مانلي: 
حمل لاشريك لاسيذ أعرقية محمذ 

88888و درهما ي ذل
بنذ رقم 7: لاذي ننص على مانلي: 
888و  من  لاشركة  رأسمال  نتكون 
حصة لجتماعية ملكا السيذ أعرقية 

محمذ
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بوجذ  بتاريخ 88 ماي ))8) 

تحت رقم 788.
8 I

la sincérité إيتمائية 

SANTEDERM
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

la sincérité إيتمائية
زي ة بئر أيزرلن عمار  ٣ لاش ة 
١٣ شارع محمذ للخامس فاس ، 

8888و، فاس لملغرب
SANTEDERM شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي زي ة 
قاديس أعالد سويذ تاعيات - )88 و 

تاعيات لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8765

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(8 دجنبر   (9
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.SANTEDERM
غرض   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاشركة ممارسة مهنة صيذلي 
بيع لملنتجات علألدعية بالجملة   •

علاتجزئة
عللجرلحية  لاطبية  لملولد  بيع   •

علملنتجات شبه لاصيذاليية
• تنفيذ لاوصفات لاطبية

• تحضير لألدعية.
زي ة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
قاديس أعالد سويذ تاعيات - )88 و 

تاعيات لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال لاشركة: 8.588.888 

درهم، م سم كااتالي:
لالطيف  عبذ  لاسويذي  لاسيذ 
درهم   888 ب يمة  حصة   85.888  :

الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لالطيف  عبذ  لاسويذي  لاسيذ 
لابساتين  تجزئة    8 فيال  عنوليه(ل) 

طريق إنموزلر 888 و فاس لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لالطيف  عبذ  لاسويذي  لاسيذ 
لابساتين  تجزئة    8 فيال  عنوليه(ل) 

طريق إنموزلر 888 و فاس لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ 85 ننانر 8)8) 

تحت رقم )8.
85I

COFISAM

SECUZER
إعالن متوذد لا رلرلت

COFISAM
عمار  65, لاطابق لالعل تجزئة 
مسرعر 8 شارع للحسن لاثاني ، 

888)8، تمار  لملغرب
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SECUZER »شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: ش ة رقم 
  زي ة لكلمان سيذي علي لكذلل 

لارباط - - لارباط لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
و)8565.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( أبريل   (( لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
قبول لست ااة لملسير لا ذنم الشركة 

لاسيذ لالدري�ضي جمال 
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
تويين مسير عحيذ الشركة في شخص 

لاسيذ زريوح هارعن
قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 
لملسير لاوحيذ الشركة لاسيذ زريوح 
هارعن ننفرد بحق لاتوقيع لالجتماعي 

الشركة
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
على  ننص  لاذي   :8 رقم  بنذ 
ام نحذث لي تغيير في لانظام  مانلي: 

لالسا�ضي الشركة
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   86 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 588و.

86I

afaqconseil

 ETABLISSEMENT PRIVE
OKSA

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ETABLISSEMENT PRIVE OKSA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي بالتو 
8) مكتب ) لاطابق ) لا يرعلن 

8) طريق لاذلرلابيضاء لمرشيش - 
8888  مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(5788

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
.ETABLISSEMENT PRIVE OKSA

لخذ   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
مذرسة التوليم للخاص .

بالتو   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لا يرعلن   ( لاطابق   ( مكتب   (8
 - لمرشيش  لاذلرلابيضاء  طريق   (8

8888  مرلكش لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لعكيذي  سمير  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  لعكيذي  سمير  لاسيذ 
تجزئة رياض لاسالم فيال 888 طريق 

لابيضاء 8888  مرلكش لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لبتسام رماش عنوليه(ل)  لاسيذ  
تجزئة رياض لاسالم فيال 888 طريق 

لابيضاء 8888  مرلكش لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم و688و8.

87I

FIDUCOJ

STE OFFAREX
إعالن متوذد لا رلرلت

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
STE OFFAREX »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: حي لارلزي 
رقم  88 - 558 6 جرلد  لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

و7)7و.
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
لتخاد  تم   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
للخير  لم  لارحماني  لاسيذ   تفويت 
588 حصة لجتماعية من أصل 588 

حصة افائذ  لاسيذ  مو�ضي أمال
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
أمال ب.ت.ع.  مو�ضي  لاسيذ   تويين 

رقم ف ه 8)599 مسير  الشركة
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم 7: لاذي ننص على مانلي: 
 58888 نتكون رأسمال لاشركة من 
درهما ي ذل ملكا السيذ  مو�ضي أمال

على  ننص  لاذي  و8:  رقم  بنذ 
أمال  مو�ضي  لاسيذ   تويين  مانلي: 
مسير    599(8 ه  ف  رقم  ب.ت.ع. 

الشركة
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بوجذ  بتاريخ 88 ماي ))8) 

تحت رقم 697.
88I

COM.FI.GEST

 LES BEKHTOS COUSINS
CAR

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

COM.FI.GEST
 Bd Allal Fassi et Bouknadel Imm
 A 1 Etage N°1 ، 60000، Oujda

Maroc

 LES BEKHTOS COUSINS CAR

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي زلعية 

طريق عويية ع شارع سيذي دريس 

تجزئة طلحاعي رقم 88 قطوة 57 

لاطابق لاسفلي - 68888 عجذ  

لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

78و9و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   (8

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 LES  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.BEKHTOS COUSINS CAR

كرلء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاسيارلت بذعن سائق.
زلعية   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

دريس  شارع سيذي  ع  عويية  طريق 

 57 قطوة   88 رقم  طلحاعي  تجزئة 

عجذ    68888  - لاسفلي  لاطابق 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 588.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 : لملنوم  عبذ  بختاعي  لاسيذ 

درهم   888 ب يمة  حصة   (.588

الحصة .

 : لاكريم  عبذ  بختاعي  لاسيذ 

درهم   888 ب يمة  حصة   (.588

الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لملنوم  عبذ  بختاعي  لاسيذ 

تجزئة  لاوويية  طريق  عنوليه(ل) 
 68888 7 طلحاعي زي ة لاولياء رقم 

عجذ  لملغرب.
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لاكريم  عبذ  بختاعي  لاسيذ 

 9 عنوليه(ل) شارع سيذي دريس رقم 

68888 عجذ  لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لملنوم  عبذ  بختاعي  لاسيذ 

تجزئة  لاوويية  طريق  عنوليه(ل) 
 68888 7 طلحاعي زي ة لاولياء رقم 

عجذ  لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بوجذ  بتاريخ 88 ماي ))8) 

تحت رقم 698.

89I

أنسسوف أغري

أنسسوف أغري
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

أنسسوف أغري

بلوك أ رقم 5  حي لافتح ، 888 5، 

خنيفر  لملغرب

أنسسوف أغري شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي بلوك أ 
رقم 5  حي لافتح - 888 5 خنيفر  

لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

75و 

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

أنسسوف أغري.

لألعمال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

أيظمة  عتركيب  (درلسات  لازرلعية 

تركيب   ، لاغرس   ، لملوضوية  لاري 

لألسولر   ، الضخ  لاشم�ضي  لانظام 

علاهنذسة لملذيية).

أعمال مختلفة. لستيرلد عتصذنر.
أ  بلوك   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
888 5 خنيفر    - 5  حي لافتح  رقم 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
حصة   588  : زدعق  أنس  لاسيذ 

ب يمة 888 درهم الحصة .
 588  : عمرعس  سفيان  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ أنس زدعق عنوليه(ل) زي ة 
88 رقم  8 حي نونس 888 5 خنيفر  

لملغرب.
لاسيذ سفيان عمرعس عنوليه(ل) 
سيذي  و5)  رقم  لازهرلء  تجزئة 

بوتزعكاغت 888 5 خنيفر  لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ أنس زدعق عنوليه(ل) زي ة 
88 رقم  8 حي نونس 888 5 خنيفر  

لملغرب
لاسيذ سفيان عمرعس عنوليه(ل) 
سيذي  و5)  رقم  لازهرلء  تجزئة 

بوتزعكاغت 888 5 خنيفر  لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  بتاريخ  بخنيفر   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 88).

98I

Westfield sarl

YULCOM MAROC
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

Westfield sarl
 rue tamesna Longchamps,(8

 Casablanca ، 20200،
casablanca maroc

YULCOM MAROC شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع عبذ 
لارحيم بوعبيذ ريزيذنس رياض 

لأليذاس مبنى للحمرل   مبنى رقم  و 
شارع و8 حي رياض لارباط - 8888 

لارباط لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و86889

 (8 في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.YULCOM MAROC
دعم   -  : بإنجاز  لاشركة  غرض 
في  عللخاصة  لاوامة  لاشركات 
للحصول على تكنواوجيا لملولومات 

علالتصاالت علالتصاالت ؛
- دعم لاشركات لاوامة عللخاصة 
لارقمية  لاويب  حلول  تنفيذ  في 

علابرمجيات عللحزم لابرمجية ؛
لالستواية  خذمات  عرض   -
اتكنواوجيا  خارجية  بمصادر 

لملولومات ؛
- توفير لاوصول إلى لإليتريت ؛

شبكة  عتشغيل  نشر  خذمة   -
لا ذرلت  الستئجار  بصرية  أاياف 

عتوفير لاوصول إلى لإليتريت ؛
مجال  في  للخذمات  ت ذنم   -

تكنواوجيا لملولومات.
مجال  في  للخذمات  ت ذنم   -

لملذفوعات لإلاكترعيية.
لاتجارية  لاوالمات  تمثيل   -

الشركات لألجنبية ؛
لافكرية  للخذمات  ت ذنم   -
لملولومات  تكنواوجيا  مجال  في 

علالتصاالت علالتصاالت.
لاذرلسة علملشور  علاتمثيل في   -

لملجاالت لملذكور  أعاله ؛

- اتح يق غرض لاشركة ، حياز  
عتأجير عبيع جميع لملمتلكات لملن واة 
عغير لملن واة ، علقترلض جميع لملبااغ 
لارهون  عن  علاتنازل   ، عكضمان 
أصول  لجميع  لارهون  أع  لاو ارية 

لاشركة أع جزء منها ؛
غير  أع  لملباشر   لملشاركة   -
لملباشر  الشركة في جميع لاشركات 
أع لألنشطة أع لاومليات من أي يوع 
غير  أع  مباشر  بشكل  تتولق  كايت 
مباشر بغرض لاشركة أع بأي أغرلض 

مماثلة أع دلت صلة أع تكميلية ؛
عبصور  أعم ، أدلء أع ترعيج جميع 
، علاتي قذ  لألنشطة من أي يوع كان 
 ، تتولق بشكل مباشر أع غير مباشر 
كلًيا أع جزئًيا ، بااكائن لملحذد أعاله أع 
بأي كائنات مماثلة أع دلت صلة ، من 
لملحتمل أن توزز لمتذلده أع تطويره..

شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
عبذ لارحيم بوعبيذ ريزيذنس رياض 
لأليذاس مبنى للحمرل   مبنى رقم  و 
 8888  - حي رياض لارباط  و8  شارع 

لارباط لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
 Youmani LANKOANDE لاسيذ
درهم   888 ب يمة  حصة   : 100

الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
 Youmani LANKOANDE لاسيذ
 ،  Poirier شارع   8588 عنوليه(ل) 
 Montreal ، QC H4L  ،  (86 ش ة 
لاسفر  جولز  حامل  كنذل   ،  8H7
 HG 88758 QC H L 8H7 رقم 

Montreal كنذل .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
 Youmani LANKOANDE لاسيذ
 ،  Poirier شارع   8588 عنوليه(ل) 
 Montreal ، QC H4L  ،  (86 ش ة 
لاسفر  جولز  حامل  كنذل   ،  8H7
 HG 88758 QC H L 8H7 رقم 

Montreal كنذل 
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باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية باارباط بتاريخ - تحت رقم -.

98I

SADAPACK MOROCCOL

MIRAMAR TEX
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

SADAPACK MOROCCOL

 KM 13 ROUTE ELJADIDA

 DOUAR LAHFAFRA

 CSABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MIRAMAR TEX شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي   8 

شارع عثمان بن عفان ، 88  لاحي 

لاصناعي حي لارحمة سال - 888)) 

سال لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5 57و

 8( في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( مارس 

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.MIRAMAR TEX

تصنيع   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لملالبس  أصناف  جميع  عتجهيز  ع 

علألطفال  علانسائية  لارجااية 

عصناعة لانسيج .

 8   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لاحي    88  ، شارع عثمان بن عفان 

 ((888  - لاصناعي حي لارحمة سال 

سال لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

 588  : لاسيذ سليمان بن عثمان 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 588  : لملنول�ضي  محمذ  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ محمذ لملنول�ضي عنوليه(ل) 
 87 رقم   5( زي ة  لاورل�ضي  حي 

لاناضور 8888) لاناضور لملغرب.
عثمان  بن  سليمان  لاسيذ 
سكتور  بوطيب  لعالد  حي  عنوليه(ل) 
لاناضور   (8888 و8  رقم  ل زي ة  5 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عثمان  بن  سليمان  لاسيذ 
سكتور  بوطيب  لعالد  حي  عنوليه(ل) 
لاناضور   (8888 و8  رقم  ل زي ة  5 

لملغرب
لاسيذ محمذ لملنول�ضي عنوليه(ل) 
 87 رقم   5( زي ة  لاورل�ضي  حي 

لاناضور 8888) لاناضور لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل  بتاريخ  8  بسال  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 5 ).
9(I

Westfield sarl

 QANAWAT MUSIC
MOROCCO

إعالن متوذد لا رلرلت

Westfield sarlau
 rue tamesna Longchamps,(8

 Casablanca ، 20200،
casablanca maroc

 QANAWAT MUSIC MOROCCO
»شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: 6  شارع 
لازرقطوني لاطابق لاثاني ، بصرف 
لانظر. 6 ، لاذلر لابيضاء - - لاذلر 

لابيضاء لململكة لملغربية.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.859(8

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

تم لتخاد   (8(( أبريل   87 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 

قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

لملولف ة على لابيع لمل ترح لحصة (8) 

عذيان  السيذ  مملوكة  لاشركة  من 

قنا   اصالح  لاووبثاني  عوض  عمر 

لاشريك  عمولف ة  مصر  موسي ى 

للجذنذ

قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

لانظام  من   7 ع   6 لملادتين  توذنل 

لألسا�ضي علعتماد لا وليين لملوذاة

قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 

صالحيات لاشكليات

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

لاذي ننص على   :7 ع   6 بنذ رقم 

من   7 ع   6 لملادتين  توذنل  مانلي: 

لا وليين  علعتماد  لألسا�ضي  لانظام 

لملوذاة

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (7 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

أبريل ))8) تحت رقم  9)))8.

Iو9

SAGEST

SAISS MARKET
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

SAISS MARKET شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 87 

إقامة فذع  تجزئة لابركة حي نسيم 

بنسود  - 8888و فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7(6(9

بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ في 6) 
أبريل ))8) تم إعذلد لا ايون 
لألسا�ضي اشركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 SAISS : لإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MARKET
بيع مولء   : غرض لاشركة بإنجاز 
ع  لابضائع  ي ل  ع  بالجملة  لابناء 

لستيرلد ع تصذنر.
 87 رقم   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
إقامة فذع  تجزئة لابركة حي نسيم 

بنسود  - 8888و فاس لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8888  : اغري�ضي  لملهذي  لاسيذ 

ب يمة 888 درهم.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ لملهذي اغري�ضي عنوليه(ل) 
8888و   8 لازهور   (65 شارع بيرعت 

فاس لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ لملهذي اغري�ضي عنوليه(ل) 
8888و   8 لازهور   (65 شارع بيرعت 

فاس لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ 89 ماي ))8) 

تحت رقم 8و6).
9 I

socomif sarl

STE MH BEST
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
قفل لاتصفية

socomif sarl
زي ة محمذ للحصالي عمار  5و ش ة 

رقم ) ، 885 8، لا نيطر  لملغرب
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STE MH BEST شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي : بلوك 
عالد عجيه لا نيطر  

َ
 رقم 8وو أ

َ
أ

888 8 لا نيطر  لملغرب.
قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
. 8588

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر حل   (8(( أبريل   88 لملؤرخ في 
STE MH BEST شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ مبلغ 
ععنولن  درهم   888.888 رأسمااها 
8وو  رقم   

َ
أ بلوك  لإلجتماعي  م رها 

 8 888 لا نيطر   عجيه  عالد 
َ
أ

سباب 
َ
أل يتيجة  لملغرب  لا نيطر  

مااية.
ع عين:

ع  مغرلعي  هشام  لاسيذ( ) 
عالد عجيه 

َ
 رقم 8وو أ

َ
عنوليه(ل) بلوك أ

كمصفي  لملغرب  لا نيطر    8 888
( ) الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 
 رقم 

َ
بتاريخ 88 أبريل ))8) عفي بلوك أ

 8 888 لا نيطر   عجيه  عالد 
َ
أ 8وو 

لا نيطر  لملغرب.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم 6)8).
95I

Maitre Idriss el khatib

RESORT GARDEN CABO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
RESORT GARDEN CABO شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي حي 
لالغرلس ط   رسم ع اري 

6)6) /89 صوفيا 89-)8 - 888و9 
مرتيل لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

5)86و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تمت   (8(( ماي   89 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

تفويت لاسيذ ( ) محمذ لاكنبوزي 

588 حصة لجتماعية من أصل 588 

يور لاذنن   ( ) حصة افائذ  لاسيذ 

أشرلط بتاريخ 89 ماي ))8).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

ماي  و)  بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 97 8.

96I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 NOUVELLE CONSERVERIE
DE BOUJDOUR
إعالن متوذد لا رلرلت

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي لافتح زي ة ننبع رقم )و لاويون ، 

78888، لاويون لملغرب

 NOUVELLE CONSERVERIE

DE BOUJDOUR »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: تجزئة 

5  تجزئة 7  تجزئة و6 تجزئة  6 

تجزئة 65 لملنط ة لاصناعية لاشطر 
لاثاني لمليناء للجذنذ - - بوجذعر 

لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

و877 .

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

تم لتخاد   (8(( أبريل   (8 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 

ننص  لاذي   :88 رقم  قرلر 

للجمع  ملحضر  طب ا  مانلي:  على 

بتاريخ  الشركة  لالستتثنائي  لاوام 

تغيير   : نلي  ما  ت رر   21/04/2022

تجار   كااتالي  ايكون  لاشركة  هذف 

صناعية  منشأ   لستغالل  لاسمك 

بهذف صناعة لملنتوجات لملولبة من 

لاسمك ي ل لابضائع 

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 
لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :88 رقم  بنذ 
مانلي: عتم لالنذلع اذى كاتب لاضبط 
بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية  باملحكمة 

17/05/2022 رقم 1370/222
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   87 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 1370/22.
97I

STE FIDU WHITE

KRIM
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

STE FIDU WHITE
 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1
 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC
KRIM شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ(في 
طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 86) 
تجزئة لاوفاق زعلغة فاس لاوليا - 

8888و فاس لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
5787و.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر حل   (8(( ماي   89 في  لملؤرخ 
محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة 
مبلغ   KRIM لاوحيذ  لاشريك  دلت 
درهم ععنولن   8.888.888 رأسمااها 
تجزئة   (86 رقم  لإلجتماعي  م رها 
8888و   - لاوفاق زعلغة فاس لاوليا 
فاس لملغرب يتيجة ل : عذم تح يق 

لاهذف لالجتماعي.
ع حذد م ر لاتصفية ب رقم 86) 
 - لاوليا  فاس  زعلغة  لاوفاق  تجزئة 

8888و فاس لملغرب. 
ع عين:

ع  لكريم  بوعالم  لاسيذ( ) 
 (8 حي  زلنو  زي ة  عنوليه(ل)   6 
لملغرب  تاعريرت   65888 غشت 

كمصفي ( ) الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ 89 ماي ))8) 

تحت رقم 5))).

98I

SAFAA

STE FUNGIMA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

SAFAA
 N°4 AV ZARQTOUNI VN ،

46000، SAFI MAROC
STE FUNGIMA شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر 
لاويذلن خط أزكان ٱسفي - 6888  

لسفي لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و79)8

في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.FUNGIMA
جميع   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لألنشطة لافالحية.
دعلر   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
  6888  - لاويذلن خط أزكان ٱسفي 

لسفي لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
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 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : خااذ  زعهري  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  خااذ  زعهري  لاسيذ 
ٱسفي  أزكان  خط  لاويذلن  دعلر 

6888  لسفي لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  خااذ  زعهري  لاسيذ 
ٱسفي  أزكان  خط  لاويذلن  دعلر 

6888  لسفي لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   86 بتاريخ  بآسفي  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم -.
99I

CREASTE MAROC

SANAA HOLIDAYS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

CREASTE MAROC
 IMM 39 AV LALLA LYACOUT

 APT N°1 1ER ETAGE
 CASABLANCA ، 202502،

CASABLANCA MAROC
SANAA HOLIDAYS شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ(في طور لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي حي 

لالويون ع لبت لنفلمان لافذلء 8 و 
طابق لاثاني - 58)8) لاذلر لابيضاء 

لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.8( 67(

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر   (8(( مارس   86 في  لملؤرخ 
دلت مسؤعاية محذعد   حل شركة 
 SANAA لاوحيذ  لاشريك  دلت 
HOLIDAYS مبلغ رأسمااها 888.888 
لإلجتماعي حي  درهم ععنولن م رها 
8 و  لالويون ع لبت لنفلمان لافذلء 

لاذلر لابيضاء   (8(58  - طابق لاثاني 
لملغرب يتيجة ل : ليتهاء لاغانة لاغرض 
لاتي قامت من أجله لاشركة علاتأكذ 

من لستحااة تح ي ه.
لاشركة  على  لملتولاية  للخسائر 

عتأكذ عجزها عن لالستمرلر.
حي  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
8 و  لالويون ع لبت لنفلمان لافذلء 
لاذلر لابيضاء   (8(58  - طابق لاثاني 

لملغرب. 
ع عين:

لاسيذ( ) سناء بجااة ع عنوليه(ل) 
محمذنة  برلد   شارغ   79 غمار  
58)8) محمذنة لملغرب كمصفي ( ) 

الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 5)7 58.
888I

YOUNESS BENMOUSSA

STE SERIGRATIF
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي لانهضة ) رقم )7 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،85 88
STE SERIGRATIF شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لعالد سوذ 
لنت بويحيى للحجامة تيفلت 88 85 

تيفلت لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(88

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   85
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. SERIGRATIF
لاطباعة   : غرض لاشركة بإنجاز 

/ لألشغال لملختلفة أع لابناء/ تاجر .
لعالد   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
تيفلت  للحجامة  بويحيى  لنت  سوذ 

88 85 تيفلت لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لاسيذ لدريس لاتغزلعي 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ لدريس لاتغزلعي عنوليه(ل) 
للحجامة  بويحيى  لنت  سوذ  لعالد 

88 85 تيفلت لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ لدريس لاتغزلعي عنوليه(ل) 
للحجامة  بويحيى  لنت  سوذ  لعالد 

88 85 تيفلت لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  بتاريخ  بتيفلت  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 8) .

888I

socomif sarl

K2N WOOD
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

socomif sarl
زي ة محمذ للحصالي عمار  5و ش ة 

رقم ) ، 885 8، لا نيطر  لملغرب
K(N WOOD شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي 59 شارع 

موالي عبذ لاوزيز رقم   زي ة 
موالي عبذ لاوزيز لا نيطر  888 8 

لا نيطر  لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
55و65

في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8 
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 K(N  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.WOOD
تاجر   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لألخشاب لابحرية..
 59  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
زي ة  شارع موالي عبذ لاوزيز رقم   
 8 888 موالي عبذ لاوزيز لا نيطر  

لا نيطر  لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 688  : حر�ضي  فاتحة  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
  88  : موذنة  رشيذ   لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
 

 688  : حر�ضي  فاتحة  لاسيذ  
ب يمة 888 درهم.

  88  : موذنة  رشيذ   لاسيذ  
ب يمة 888 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  فاتحة حر�ضي  لاسيذ  
 8 888  8(8 رقم  لاليذاس  تجزئة 

لا نيطر  لملغرب.
لاسيذ  رشيذ  موذنة عنوليه(ل) 
 8 888 د  لاوربي  لملغرب    68 رقم 

لا نيطر  لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  فاتحة حر�ضي  لاسيذ  
 8 888  8(8 رقم  لاليذاس  تجزئة 

لا نيطر  لملغرب
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لاسيذ  رشيذ  موذنة عنوليه(ل) 
 8 888 د  لاوربي  لملغرب    68 رقم 

لا نيطر  لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم  ) 98.

88(I

لاويون لستشارلت

STD24
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

لاويون لستشارلت
رقم 8و شارع لالمير موالي عبذ هللا ، 

78888، لاويون لملغرب
STD24 شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي مشرعع 
مذننة لاوفاق بلوك د رقم )8  - 

78888 لاويون لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
 8 87

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.STD24
لالشغال   : غرض لاشركة بإنجاز 
لابناء  لان ل.  ليولع  جميع  لاوامة. 
علشغال لابناء ع كل ما نتولق باانشاط 

لاتجاري علملنهي ع للخذماتي....
مشرعع   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
 -   8( رقم  د  بلوك  لاوفاق  مذننة 

78888 لاويون لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لمسااك  فيصل  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ فيصل لمسااك عنوليه(ل) 
ليزكان  للجرف  و8  رقم  و88  زي ة 

888)8 ليزكان لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ فيصل لمسااك عنوليه(ل) 
ليزكان  للجرف  و8  رقم  و88  زي ة 

888)8 ليزكان لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 1267/2022.

Iو88

G.MAO.CCF

 STE AMA ETUDE CONSEIL
INGENIERIE ET EXPERTISE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE ( 

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

 STE AMA ETUDE CONSEIL
 INGENIERIE ET EXPERTISE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع عبذ 
لاوالي بنش رعن إقامة مكاتب زينب 
لاطابق   مكتب 6) فاس شارع عبذ 
لاوالي بنش رعن إقامة مكاتب زينب 
لاطابق   مكتب 6) فاس 8888و 

فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7(567
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( فبرلنر   (5
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

 STE AMA ETUDE CONSEIL

.INGENIERIE ET EXPERTISE

مكتب   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاذرلسات لات نية .

عنولن لمل ر لالجتماعي : شارع عبذ 

لاوالي بنش رعن إقامة مكاتب زينب 

لاطابق   مكتب 6) فاس شارع عبذ 

لاوالي بنش رعن إقامة مكاتب زينب 

8888و  فاس   (6 مكتب  لاطابق   

فاس لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ حسام أمحزعن عنوليه(ل) 

تيسة  عيشة  عين  عمر  عالد  دعلر 

تاعيات 888 و تاعيات لملغرب.

عنوليه(ل)  بخري  عماد  لاسيذ 

فرنسا 88  9 فرنسا فرنسا.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ حسام أمحزعن عنوليه(ل) 

تيسة  عيشة  عين  عمر  عالد  دعلر 

تاعيات 888 و تاعيات لملغرب

عنوليه(ل)  بخري  عماد  لاسيذ 

فرنسا 88  9 فرنسا فرنسا

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ 86 ماي ))8) 

تحت رقم 2541/22.

88 I

 ETUDE MAITRE KAMAL OUTAGHANI 

NOTAIRE

AFRILOFT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE KAMAL

OUTAGHANI NOTAIRE

 RUE ALI BEN HRAZEM ، 8و

20160، CASABLANCA MAROC

AFRILOFT شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 

لاذلرلابيضاء 88 زي ة للحرية 

لاطابق لاتاات ش ة رقم 5. - 8868) 

لاذلرلابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7 8و 5

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   89

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.AFRILOFT

لالنواش   : غرض لاشركة بإنجاز 

لاو اري بشتى لشكااه.

 : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
للحرية  زي ة   88 لاذلرلابيضاء 

لاطابق لاتاات ش ة رقم 5. - 8868) 

لاذلرلابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 8(8.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  غالب  محسن  لاسيذ 

دلر   885 لقامة حذلئق لملحيط رقم 

بوعز  لانولصر لاذلرلابيضاء و))7) 

لاذلرلابيضاء لملغرب.
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6و  لاسيذ حميذ غالب عنوليه(ل) 
لاهناء  حي  بويبلو  تجزئة  عايلي  زي ة 
لاذلرلابيضاء   (8(88 لاذلرلابيضاء 

لملغرب.
عنوليه(ل)  غالب  حكيم  لاسيذ 
899 دلر بوعز   8 رقم  لقامة لملحيط 

و))7) لاذلرلابيضاء لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  غالب  محسن  لاسيذ 
دلر   885 لقامة حذلئق لملحيط رقم 
بوعز  لانولصر لاذلرلابيضاء و))7) 

لاذلرلابيضاء لملغرب
6و  لاسيذ حميذ غالب عنوليه(ل) 
لاهناء  حي  بويبلو  تجزئة  عايلي  زي ة 
لاذلرلابيضاء   (8(88 لاذلرلابيضاء 

لملغرب
عنوليه(ل)  غالب  حكيم  لاسيذ 
899 دلر بوعز   8 رقم  لقامة لملحيط 

و))7) لاذلرلابيضاء لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 86 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 8)8 )8.
885I

FID PME

FAZIB
إعالن متوذد لا رلرلت

FID PME
 6 شارع موالي علي لاشريف لاش ة 

6 تمار  ، 8)8)8، تمار  لملغرب
FAZIB »شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: لمل 5 رقم 
)8 لملسير  ح ي م لارباط - 88888 

لارباط لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.888 7

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( مارس  و)  لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
على  ننص  لاذي   :88 رقم  قرلر 
مانلي: لاتوزيع للجذنذ تم رفع رلسمال 
لاشركة من 88888 للي 8888888 

على  ننص  لاذي   :8( رقم  قرلر 
مانلي: تويين لاسيذ لملوطاعي محمذ 

كمسير جذنذ الشركة

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :87 رقم  بنذ 

فاطمة  لملوطاعي  لاسيذ   مانلي: 

زينب  لملوطاعي  لاسيذ   ع  888 و 

ع لاسيذ  لملوطاعي لبتسام  888وو 

888وو

على  ننص  لاذي  5و:  رقم  بنذ 

مانلي: تويين لاسيذ لملوطاعي محمذ 

كمسير جذنذ الشركة

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   85 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8 و )8.

886I

 MOGADOR موكادعر أسيست آيذ سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

مارس هوليداي تورز
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

موكادعر أسيست آيذ سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم ) حي باب دكااة شارع علد 

لملخازن لاش ة رقم و بااطابق 

لاثاني لاصوير  لاصوير ، 888  ، 

لاصوير  لملغرب

مارس هوايذلي تورز شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي ب 8 

لملجمع لاسياحي بين لألسولر باب 

لاسبع لاصوير  - 888   لاصوير  

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

وو68

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   85

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
مارس   : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

هوايذلي تورز.
غرض لاشركة بإنجاز : 8) -م اعل 
 ) عللخذماتي  لاتجاري  لاتذبير  في 

للخذمات لاسياحية)..
 8 ب   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
باب  لألسولر  بين  لاسياحي  لملجمع 
لاصوير      888  - لاصوير   لاسبع 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لاغازي  عادل  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  لاغازي  عادل  لاسيذ 
رقم )8 شارع لملختار لاسو�ضي تجزئة 
5 لاصوير  888   لاصوير  لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  لاغازي  عادل  لاسيذ 
رقم )8 شارع لملختار لاسو�ضي تجزئة 

5 لاصوير  888   لاصوير  لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 لالبتذلئية بااصوير  بتاريخ 

))8) تحت رقم  85.
887I

KAOUN

SAADANI PREFA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تفويت حصص

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SAADANI PREFA شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي محل 
رقم 8 دعلر للحاج لاوربي لاسويهلة 
مرلكش - 8888  مرلكش لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.99887
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
تمت   (8(( مارس  في  )  لملؤرخ 

لملصادقة على :
بوشويب   ( ) لاسيذ  تفويت 
لجتماعية من  حصة   8.888 لانامي 
لاسيذ  افائذ   حصة   8.888 أصل 
( ) بوجموة لاكصير بتاريخ  ) مارس 

.(8((
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
أبريل   (8 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 88و5و8.
888I

»لعيل ليفست« شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

اويل انفست
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

»لعيل ليفست« شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
)8 زي ة صبري بوجموة لاطابق 
لألعل لاش ة 6 .، 8و88)، لاذلر 

لابيضاء لملغرب
لعيل ليفست شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي )8 زي ة 

صبري بوجموة لاطابق لألعل لاش ة 
6 - 8و88) لاذلرلابيضاء لملغرب.
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
. 87757

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
لملؤرخ في 87 فبرلنر ))8) تم تحويل 
الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
بوجموة  صبري  زي ة   8(« من 
8و88)   -  6 لاش ة  لألعل  لاطابق 
بالزل  »ف  إلى  لملغرب«  لاذلرلابيضاء 
لاحي لاصناعي أعالد صالح فيكتوريا 

- )788) بوسكور  لملغرب«.
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باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

مارس ))8) تحت رقم )8 9.

889I

Maitre Idriss el khatib

RESORT GARDEN CABO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لاشكل لا ايوني الشركة

Maitre Idriss el khatib

 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

RESORT GARDEN CABO شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ع عنولن م رها لالجتماعي حي 

لالغرلس رسم ع اري 6)6) /89 

صوفيا 89-)8 - 888و9 مرتيل .

تحويل لاشكل لا ايوني الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

5)86و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تم تحويل   (8(( ماي   89 لملؤرخ في 

لاشكل لا ايوني الشركة من »شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد « إلى »شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ«.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 97 8.

888I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

Yourcorp SARL 
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER لملغرب

 Yourcorp SARL شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 5 شارع 
نوسف لبن تاشفين ) لاطابق لاثاني 
رقم و طنجة - 98888 طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(7(88

في  8  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل 
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.Yourcorp SARL
خذمات   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

عبر لاليترييت 
لاتسويق بشكل عام .

شارع   5  : عنولن لمل ر لالجتماعي 
) لاطابق لاثاني  نوسف لبن تاشفين 
رقم و طنجة - 98888 طنجة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
88) حصة   : لاسيذ بنزها لدريس 

ب يمة 8.888 درهم الحصة .
حصة   888  : بنزها همة  لاسيذ  

ب يمة 8.888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ  بنزها همة عنوليه(ل) شارع 
برعكسيل   (8 با   7 عبول  بير  سان 

بلجيكا 8888 بركسيل بلجيكا .
عنوليه(ل)  لدريس  بنزها  لاسيذ 
طنجة  رقم87  رشيذ  موالي  شارع 

98888 طنجة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ  بنزها همة عنوليه(ل) شارع 
برعكسيل   (8 با   7 عبول  بير  سان 

بلجيكا 8888 بركسيل بلجيكا 

عنوليه(ل)  لدريس  بنزها  لاسيذ 
طنجة  رقم87  رشيذ  موالي  شارع 

98888 طنجة لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   86 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم )69و5).

888I

WINIUM Expertعينيوم إكسبير

KIONA L›ORIENTAL
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

WINIUM Expertعينيوم إكسبير
رقم 88 مبنى تاشفين يهج يو وب 
لملريني جيليز، 8)88 ، مرلكش 

لملغرب
KIONA L›ORIENTAL شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

مسلم تجزئة بوكار لاطابق لاثااث 
ش ة رقم  8باب دكااة - 8888  

مرلكش لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
98و5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.KIONA L’ORIENTAL
غرض لاشركة بإنجاز : بيع،ترعيج 
مستحضرلت  سلع  جميع  توزيع  ع 
علكسسورلت  عطور  لاتجميل 
لملولد  عإستيرلد  تصذنر  لاتجميل 
عجميع  لاغذلئية  علاغير  لاغذلئية 

لاسلع لألخرى.

شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لاثااث  لاطابق  بوكار  تجزئة  مسلم 

  8888  - دكااة  رقم  8باب  ش ة 

مرلكش لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاسيذ  إرينا كيسليسينا 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

كيسليسينا  إرينا  لاسيذ  
لارميز   لملحجوب  زي ة  عنوليه(ل) 
مرلكش    8888 لاشتوي  لاحي  رقم 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

كيسليسينا  إرينا  لاسيذ  
عنوليه(ل) زي ة لملحجوب لارميز  رقم 

لاحي لاشتوي 8888  مرلكش لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم و589و8.

88(I

HIGH EDGE CONSULTING

FLORA SOFT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°

TETOUAN ،93000 ، 12 لملغرب

FLORA SOFT شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع لبن 
زيذعن زي ة لاربيع - 888و9 تطولن 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و857و
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في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 FLORA : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SOFT

تجار ,   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لالستيرلد علاتصذنر.

عنولن لمل ر لالجتماعي : شارع لبن 

تطولن  888و9   - زيذعن زي ة لاربيع 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاسيذ لاسلطاني لحمذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ لاسلطاني لحمذ عنوليه(ل) 

888و9  شارع لارياض زي ة رقم  و 

تطولن لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لاسلطاني لحمذ عنوليه(ل) 

888و9  شارع لارياض زي ة رقم  و 

تطولن لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   87 بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 8898.

Iو88

SMC CONSULTING

KECH PRO BTP
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

SMC CONSULTING

 BD ALLAL EL FASSI IMM

 ATLASSI A1 1ER ETAGE

 BUREAU N°3 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

KECH PRO BTP شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 87 لقامة 

يجذ عمار  لعه 88 مبرعكة مرلكش - 

8888  مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8( 968

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   (8

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 KECH  : لإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PRO BTP

أعمال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لابناء.

عنولن لمل ر لالجتماعي : 87 لقامة 

يجذ عمار  لعه 88 مبرعكة مرلكش - 

8888  مرلكش لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لحسان  حنان  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ  حنان لحسان عنوليه(ل) 

87 لقامة يجذ عمار  لعه 88 مبرعكة 

مرلكش 8888  مرلكش لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

زاضن  لنت  محمذ  لاسيذ 

دعلر موالي لبرلهيم قياد   عنوليه(ل) 
للحوز  تحناعت  لبرلهيم  موالي 

8888  مرلكش لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

أبريل   (6 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم -.

88 I

FLASH ECONOMIE

 BEAUTY CARE
CONSULTING

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

BEAUTY CARE CONSULTING

 شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

 م رها لإلجتماعي: 88  شارع 

لازرقطوني لقامة حماد لاش ة 88 - 

لاذلر لابیضاء
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8و7و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي  و8 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ

 BEAUTY CARE : تسمية لاشركة

CONSULTING

 : بإنجاز  لاشركة  غرض 

عتصذنر  علستيرلد  عتوبئة  تصنيع 

عمنتجات  لاتجميل  مستحضرلت 

لانظافة لاشخصية

عجميع  علاتذريب  لالستشار  
بمستحضرلت  لملتول ة  للخذمات 
لاتجميل علاونانة للجمااية لارفاهية

للجملة  عتجار   عبيع  شرلء   
لاتجميل  ملستحضرلت  علاتجزئة 
علاوطور عمنتجات لانظافة عتوزيوها 
عن   ، لألفرلد  أع  المهنيين  سولء   ،

طريق لابيع لملباشر أع عبرلإليتريت
  88  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
شارع لازرقطوني لقامة حماد لاش ة 

88 - لاذلر لابیضاء
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي
 Caroline Marie Magali  لاسيذ

ROUSSEAU
درهم   888 ب يمة  حصة   888

الحصة
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة
 Caroline Marie Magali  لاسيذ

 ROUSSEAU
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 99و87
885I

EUROPE PRO EQUIPEMENT

 EUPROPE أوروب بروإيكيبمون
PRO EQUIPEMENT

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

EUROPE PRO EQUIPEMENT
 RUE MOHAMED 8(

ABDOU. QUARTIE PALMIER.
 CASABLANCA ، 20340،
CASABLANCA MAROC

 EUPROPE أعرعب برعإنكيبمون
PRO EQUIPEMENT شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي )8 زي ة 

محمذ عبذع،منط ة بامليي، - 
8 و8) لاذلر لابيضاء. لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
(79897
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في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون  و88)  مارس   (8

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

أعرعب   : لإلقتضاء بمختصر تسميتها 

 EUPROPE PRO برعإنكيبمون 

.EQUIPEMENT

 : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لإلستيرلد،لاتصذنرعبيع جميع لملولد 

دعن تحذنذ في لملرجع..
زي ة   8(  : عنولن لمل ر لالجتماعي 

محمذ عبذع،منط ة بامليي، - 8 و8) 

لاذلر لابيضاء. لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

أابيرموريس  ماري  فيليب  لاسيذ 

 888 حصة ب يمة   5.888  : فليشير 

درهم الحصة .

 95.888  : ايويارديس  لاشركة 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

أابيرموريس  ماري  فيليب  لاسيذ 
جبل  زي ة   (8 عنوليه(ل)  فليشير 

للحسني  لاحي  لاسالم،  حي  لاورعي 

و8)8) لاذلر لابيضاء لملغرب.

عنوليه(ل)  ايويارديس  لاشركة 
بامليي،  زي ة محمذ عبذ،منط ة   8(

8 و8) لاذلر لابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

أابيرموريس  ماري  فيليب  لاسيذ 
جبل  زي ة   (8 عنوليه(ل)  فليشير 

للحسني  لاحي  لاسالم،  حي  لاورعي 

و8)8) لاذلر لابيضاء لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

مارس و88) تحت رقم 875))5.

886I

AR EXPERTISE

HDI CONSTRUCTION
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

AR EXPERTISE
 BD ZERKTOUNI ANGEL (89

 BD ROUDANI 1ER ETAGE N°15
MAROC 20000 ،، لاذلر لابيضاء
HDI CONSTRUCTION شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي )وو،شارع 
إبرلهيم لارعدلني ،إقامة لاريحان 

،لاطابق5 رقم 8) حي مواريف لاذلر 
لابيضاء - 8888) لاذلر لابيضاء 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و88و 5

في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 HDI  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.CONSTRUCTION
 LA  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIÈRE
 : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
،إقامة  )وو،شارع إبرلهيم لارعدلني 
حي   (8 رقم  ،لاطابق5  لاريحان 
مواريف لاذلر لابيضاء - 8888) لاذلر 

لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لاوبا�ضي  لاسيذ فيصل 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ فيصل لاوبا�ضي عنوليه(ل) 

 886 تجزئة دعمين دع درب فيال رقم 

دلر بوعز  لاذلر لابيضاء 8888) لاذلر 

لابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ فيصل لاوبا�ضي عنوليه(ل) 

 886 تجزئة دعمين دع درب فيال رقم 

دلر بوعز  لاذلر لابيضاء 8888) لاذلر 

لابيضاء لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 8و9 )8.

887I

PRECIOUS CONSULTING

 BLOCOTELHA MAROC **
SARL

إعالن متوذد لا رلرلت

PRECIOUS CONSULTING

 Imm 14, Boulevard Zerktouni,.

8ème étage, N°16 دعلر للخيانطة 

لاساحل برشيذ، 8 88)، 

Casablanca Maroc

 BLOCOTELHA MAROC * SARL*

»شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: منط ة 

تكنوبول لاصناعية باانولصر - - 

لاذلر لابيضاء لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

587و88.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

تم لتخاد   (8(( أبريل  لملؤرخ في  8 

لا رلرلت لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :88 رقم  قرلر 

توذنل لسم لاشركة الشريك  مانلي: 

لاتي  ؛   »BLOCOTELHA LDA«

 BLOCOTELHA - STEEL« أصبحت

 »CONSTRUCTIONS SA

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

ننص  لاذي  لاذنباجة:  رقم  بنذ 
شركة   -  : لملوقوين  بين  مانلي:  على 
 BLOCOTELHA - STEEL«
CONSTRUCTIONS SA« برأس مال 
عم رها   ، نورع   8،000،000 قذره 
 S.JORGE ، CALVARIA لابرتغال ، في
 PORTO de بلذنة   ،  DE CIMA
، مسجلة في لاسجل لاتجاري   MOS
نمثلها  و58859856  رقم:  تحت 
لاسيذ أرتور أافيس دل سيلفا مينيس 
، برتغالي للجنسية ، عاذ في 85 فبرلنر 
PM S JOAO BAPTISTA- في   8958
 PM لمل يم في   ،  PORTO DE MOS
 S JOAO BAPTISTA-PORTO DE
رقم  لاسفر  جولز  حامل   ،  MOS
دعن  لاباقي   .………… ؛   CCO95(78

تغيير
بنذ رقم 86: لاذي ننص على مانلي: 
لاشركة  في  لاشركاء  من  كل  ساهم 
BLOCOTELHA- شركة   - عهي: 
 STEEL CONSTRUCTION SA
عخمسون  عسبومائة  مالنين  ثمايية 
درهم   8،750،000.00 درهم  أاف 
 MEKKIN SGPS، SA شركة   -
درهم   1،000،000.00 مليون درهم 
سيلفا  دل  أافيس  أرتور  لاسيذ   -
مينيس مائتان عخمسون أاف درهم 
58.888.88) درهم ……………………… 
.. أي ما مجموعه عشر  مالنين درهم 

10،000،000.00 درهم
على  ننص  لاذي   :87 رقم  بنذ 
بمبلغ  لملال  رأس  تحذنذ  تم  مانلي: 
 88888888) درهم  مالنين  عشر  
آالف  عشر   إلى  م سمة  درهم) 
 (8888) أاف  من  جزًءل   (88888(
لانحو  على  موزعة  الجزء،  درهم 
BLOCOTELHA- شركة   - لاتالي: 
 :STEEL CONSTRUCTION SA
عخمسون؛  عسبومائة  آالف  ثمايية 
مالنين  ثمايية  أي  جزًءل   8،750
درهم  أاف  عخمسون  عسبومائة 
 ---------- درهم   8،750،000.00
أاف   MEKKIN SGPS SA شركة 
درهم  مليون  أي  جزًءل   1،000 ؛ 
لاسيذ   -------- درهم   1،000،000
أرتور أافيس دل سيلفا مينيس مائتان 
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عخمسون جزء . 58) جزء أي مائتان 

 (58.888.88 درهم  أاف  عخمسون 

عشر  آالف  لملجموع:  في  إدن  درهم 

88888 جزء أي عشر  مالنين درهم 

10،000،000.00 درهم

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم )97 )8.

888I

iso fidus

CASA SUPER

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

تفويت حصص

iso fidus

حي لألمال )8 رقم 8  مكتب رقم 86 

طابق لاثاني تيط مليل دلرلابيضاء ، 

8 96)، دلرلابيضاء لملغرب

CASA SUPER شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر للحاج 

صالح لاهرلعيين لاذلر لابيضاء - 

 988) لاذلر لابيضاء لملغرب.

تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

8958و .

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

تمت   (8(( أبريل   86 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

كمال عشلوج   ( ) تفويت لاسيذ 

أصل  من  لجتماعية  حصة   588

 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة   8.888

أبريل   86 بتاريخ  لافاصلي  رضولن 

.(8((

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 985 )8.

889I

 »ECOMAINTECH » »إكومنتك » شركه دلت 

مسؤعاية محذده شريك عحيذ

»MARINSSUR » »مرينسر » 
شركه ذات مسؤولية محدده 

شريك وحيد
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

»MARINSSUR » »مرينسر » شركه 
دلت مسؤعاية محذده شريك عحيذ
8)8 زي ة لاورعار لاطابق لألعل 

رقم و حي مرس سلطان ، 8و88)، 
لاذلرلابيضاء لملغرب

»MARINSSUR » »مرينسر » شركه 
دلت مسؤعاية محذده شريك عحيذ 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي 8)8 
زي ة لاورعار لاطابق لألعل رقم 
و حي مرس سلطان - 8 88) 

لاذلرلابيضاء لملغرب.
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
و88 8 .

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
لملؤرخ في 87 مارس ))8) تم تحويل 
من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
لألعل  لاطابق  لاورعار  زي ة   8(8«
 (88 8  - حي مرس سلطان  و  رقم 
زي ة  »5و  إلى  لملغرب«  لاذلرلابيضاء 
سوذ بنو لبى عقاس لاطابق و رقم 7 - 

8و88) لاذلر لابيضاء لملغرب«.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (7 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

أبريل ))8) تحت رقم 85858.
8(8I

Modalife

MODALIFE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

Modalife
8)  شارع للحزلم لاكبير لاطابق 
لاثاني عين لاسبع لاذلر لابيضاء 
لملغرب، لارمز لابرنذي 8678)

MODALIFE شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 8)  شارع 

للحزلم لاكبير لاطابق لاثاني عين 

لاسبع لاذلر لابيضاء لملغرب، لارمز 

لابرنذي 8678)

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و و) 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس  8و 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.MODALIFE

صناعة   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لملالبس، لالستيرلد علاتصذنر

  (8  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لاثاني  لاطابق  لاكبير  للحزلم  شارع 

لملغرب،  لابيضاء  لاذلر  لاسبع  عين 

لارمز لابرنذي 8678)

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ  لصبان حفصة عنوليه(ل) 

للخضرلء،  لملذننة  بارك،  فوريست 

بوسكور ، لاذلر لابيضاء

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  لصبان حفصة عنوليه(ل) 

للخضرلء،  لملذننة  بارك،  فوريست 

بوسكور ، لاذلر لابيضاء

8(8I

مكتب مويشة الحسابات ع لألستشارلت للجبائية

STE DSAIDI SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

مكتب مويشة الحسابات ع 
لألستشارلت للجبائية

حي لاسالم بلوك E رقم )) -- سيذي 
سليمان ، 88) 8، سيذي سليمان 

لملغرب
STE DSAIDI SARL AU شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي مكتب 
رقم و لقامة لاياسمين رقم 5) شارع 
يو وب لملنصور - 888 8 لا نيطر  

لملغرب 
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
78و65

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. DSAIDI SARL AU
غرض لاشركة بإنجاز : بيع عتوزيع 
ع  لالسترلد  لاتجميل  مستحضرلت 

تصذنر .
مكتب   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
رقم و لقامة لاياسمين رقم 5) شارع 
لا نيطر    8 888  - يو وب لملنصور 

لملغرب .
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لاسيذ  دكرى لاسويذي 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسويذي  دكرى  لاسيذ  
  ( رقم   8 لملنار   حي  عنوليه(ل) 

88) 8 سيذي سليمان لملغرب .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسويذي  دكرى  لاسيذ  
  ( رقم   8 لملنار   حي  عنوليه(ل) 

88) 8 سيذي سليمان لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم -.

8((I

OUR EXPERT

EXCLUSIF CAR
إعالن متوذد لا رلرلت

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

EXCLUSIF CAR »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: عمار  

جاسم رقم 78 شارع محمذ للخامس 

جليز مرلكش - - مرلكش لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

و8و 9.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

تم لتخاد   (8(( مارس   88 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :88 رقم  قرلر 

مانلي: بيع لسهم لاشركة

على  ننص  لاذي   :8( رقم  قرلر 

اشركة  لا ايوني  لملمثل  تغيير  مانلي: 

،عصاحب لالمضاء

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :86 رقم  بنذ 

عابذ  محمذ  لاسيذ  لصبح  مانلي: 

 8888 لاشريك لاوحيذ اشركة بوذ 

سهم ،تمن كل سهم 888 درهم

على  ننص  لاذي   :8( رقم  بنذ 
،ممثل  عابذ  محمذ  لاسيذ  مانلي: 
لمضاء  في  للحق  ،عاه  عحيذ اشركة 

جميع لعرلق لاشركة عحذه ف ط
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
مارس   86 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم  و9وو8.
Iو)8

TANGER CONSULTING

ال ميم دوسوغ
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

TANGER CONSULTING
شارع فاس زي ة مصر رقم 9 مكرر 

طنجة ، 98888، طنجة لملغرب
ال ميم دعسوغ شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

نوسف لبن تاشفين زي ة رلشذ رضا 
إقامة لاشاعية رقم 8) - 98888 

طنجة لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
وو)7)8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
: ال ميم  بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

دعسوغ.
مخبز ،   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

حلويات، ممون حفالت.
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
نوسف لبن تاشفين زي ة رلشذ رضا 
 98888  -  (8 رقم  لاشاعية  إقامة 

طنجة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ  ايلى لاواقل : 888 حصة 
ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  لاواقل  ايلى  لاسيذ  
 98888 طريق لازهور زي ة لاشرفاء 

طنجة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  لاواقل  ايلى  لاسيذ  
 98888 طريق لازهور زي ة لاشرفاء 

طنجة لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   87 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8و) .
8( I

لئتمايية »مكتب لاذرلسات كنتوس« ش.د.م.م

TESLABO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

لئتمايية »مكتب لاذرلسات كنتوس« 
ش.د.م.م

و8، زي ة علد زيز، رقم  ، أكذلل 
لارباط ، 88898، لارباط لملغرب

TESLABO شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي و8 زي ة 
علد زيز رقم   لكذلل عنذ م.د 

كنتوس - 88898 لارباط لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.8 7667

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( مارس   8( في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
مل ذم  زهر    ( ) لاسيذ  تفويت 
888 حصة لجتماعية من أصل 588 
حصة افائذ  لاسيذ ( ) غزالن عزلعي 

بتاريخ )8 مارس ))8).
محسن   ( ) لاسيذ  تفويت 
حصة لجتماعية من   888 لملرلك�ضي 
 ( ) حصة افائذ  لاسيذ   588 أصل 
غزالن عزلعي بتاريخ )8 مارس ))8).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

ماي   89 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 775 )8.

8(5I

OUR EXPERT

BOOM TOWN CAFE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

BOOM TOWN CAFE شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لملحل 

لاتجاري لاكائن ب تجزئة عين سنة و 

رقم و8 لملحاميذ للجنوبي مرلكش - 

8888  مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8(5588

 (8 في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.BOOM TOWN CAFE

م هى   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

عمطوم.

لملحل   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لاتجاري لاكائن ب تجزئة عين سنة 

و8 لملحاميذ للجنوبي مرلكش  و رقم 

- 8888  مرلكش لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
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 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ عبذ لاغني غيغاي : 8.888 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ عبذ لاغني غيغاي عنوليه(ل) 
تواعيية لاوزيزية تمصلوحت تحناعت 

للحوز 8888  مرلكش لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ عبذ لاغني غيغاي عنوليه(ل) 
تواعيية لاوزيزية تمصلوحت تحناعت 

للحوز 8888  مرلكش لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   87 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم  588و8.
8(6I

FOIS BON (

 GROUPE IMMOBILIER LES
FLECHES

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

FOIS BON (
 LABEL GALLERY SAFI SAFI،

46000، SAFI MAROC
 GROUPE IMMOBILIER LES

FLECHES شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم و زي ة 
88 بالد للجذ - 6888  أسفي لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و88)8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
 GROUPE IMMOBILIER LES

.FLECHES

لإلنواش   : غرض لاشركة بإنجاز 
لاو اري.

و  رقم   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
أسفي    6888  - بالد للجذ   88 زي ة 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 688  : بوكرعم  لسماعيل  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
لاسيذ  سهام لاتائب : 88  حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
بوكرعم  لسماعيل  لاسيذ 
88 حي بالد للجذ  88 زي ة  عنوليه(ل) 

6888  لسفي لملغرب.
عنوليه(ل)  لاتائب  سهام  لاسيذ  
  6888 للجذ  حي بالد   88 زي ة   88

لسفي لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
بوكرعم  لسماعيل  لاسيذ 
88 حي بالد للجذ  88 زي ة  عنوليه(ل) 

6888  أسفي لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بآسفي  لالبتذلئية 
لاتجاري  لاسجل  رقم  تحت   (8((

رقم و88)8.
8(7I

ACS CONSEILS

JAZIRI CAR
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

ACS CONSEILS
لقامة محفاظ زي ة للجزلئر لاطابق 

) ، 6888)، برشيذ لملغرب
JAZIRI CAR شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي 88 تجزئة 
مفتاح للخير رقم 9و لاطابق لاثااث 
ممر لبا سفيان - 6888) سطات 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و 69

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم إعذلد لا ايون   (8(( فبرلنر   ( 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 JAZIRI : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CAR

كرلء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاسيارلت بذعن سائق.

عنولن لمل ر لالجتماعي : 88 تجزئة 

لاطابق لاثااث  9و  مفتاح للخير رقم 

سطات   (6888  - سفيان  لبا  ممر 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاسيذ جزيري لملصطفى 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ جزيري لملصطفى عنوليه(ل) 

حي لانهضة زي ة لجذنر رقم 8 6888) 

سطات لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ جزيري لملصطفى عنوليه(ل) 

حي لانهضة زي ة لجذنر رقم 8 6888) 

سطات لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

مارس  لالبتذلئية بسطات بتاريخ  8 

))8) تحت رقم 62/2022.

8(8I

bdl conseils

BDL CONSEILS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تغيير تسمية لاشركة

bdl conseils
 Boulevard panoramique ، 9 و

20150، casablanca maroc
BDL CONSEILS شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لالجتماعي بوسكور  
غواف ستي بناء 8888 ش ة 8 طابق 
) - )788) لاذلر لابيضاء لململكة 

لملغربية.
تغيير تسمية لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري -
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
تم   (8(( أبريل   89 في  لملؤرخ 
 BDL« من  لاشركة  تسمية  تغيير 
 CASABLANCA« إلى   »CONSEILS

. »CAPITAL ADVISORS
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 8)) )8.
8(9I

bdl conseils

 CASABLANCA CAPITAL
ADVISORS

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تغيير نشاط لاشركة

bdl conseils
 Boulevard panoramique ، 9 و

20150، casablanca maroc
 CASABLANCA CAPITAL

ADVISORS شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لالجتماعي بوسكور  
غواف ستي بناء 8888 ش ة 8 طابق 
) - )788) لاذلر لابيضاء لململكة 

لملغربية.
تغيير نشاط لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري -.
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
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تم تغيير   (8(( أبريل   89 لملؤرخ في 
من  »لاغرض  من  لاشركة  نشاط 
لاشركة ، بشكل مباشر أع غير مباشر 
في لملغرب   ، ، بأي شكل من لألشكال 

أع في أي بلذ آخر ، ت ذنم للخذمات:
- إنشاء لألعمال.

- لملساعذ  لإلدلرية علا ايويية.
- لات ارير لملحاسبية علاذعرية.

الشركات  لاضريبية  لإلقرلرلت   -
علألفرلد.

- كتابة خطة لاومل.
- لملرلجوة علالستشارلت

لملوامالت  جميع   ، عام  عبشكل 
أع  لملااية  أع  لاتجارية  أع  لاصناعية 
لاتي  لاو ارية  أع  لملن واة  أع  لملذيية 
قذ تكون مرتبطة بشكل مباشر أع غير 
مباشر بأحذ لألشياء لملشار إايها أعاله 
أع بأي أشياء مماثلة أع دلت صلة من 
لملحتمل أن توزز تطوير لاشركة« إلى 
»جميع لألعمال لالئتمايية علاتذقيق 

علملرلجوة لملحاسبية علاتنظيمية ؛
عن  عمسكها  للحسابات  تنظيم 
طريق جميع لأليظمة عخاصة أيظمة 

لاكمبيوتر ؛
لملولومات  أيظمة  جميع  تنظيم 

لاتجارية؛
أي تشخيص عأي درلسات  إجرلء 
عمحاسبية  عقايويية  لقتصادنة 

عضريبية عمااية علجتماعية ؛
ت ييم لالعمال؛

لالستشارلت لا ايويية علاضريبية 
علملحاسبية علملااية علالجتماعية ؛

درلسة عصياغة جميع لاسنذلت 
لإلجرلءلت  جميع  عإتمام  علاو ود 
لارسمية لملتول ة بها ، عال سيما فيما 

نتولق بااشركات ؛
تنظيم لانذعلت.

لاومليات  جميع   ، أعم  عبشكل 
لملتول ة بشكل مباشر أع غير مباشر 
بهذف لاشركة أع لاتي من شأنها توزيز 
تح ي ها عتطويرها بشرط أال تنت ص 
رقم  لاشريف  لاظهير  أحكام  من 
و8 8  رجب  لملؤرخ  8  9و8-)8-9 
)8 ننانر و899) بإصذلر لا ايون -85
لا ايوني  لملحاسب  مهنة  تنظيم   89
عإنشاء يظام لملحاسبين لا ايوييين.«.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 8)) )8.
8Iو8

bdl conseils

 CASABLANCA CAPITAL
ADVISORS

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

bdl conseils
 Boulevard panoramique ، 9 و

20150، casablanca maroc
 CASABLANCA CAPITAL

ADVISORS شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 9 و شارع 
لملنظرلاوام - 8858) لاذلر لابيضاء 

لململكة لملغربية.
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري -.
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
))8) تم تحويل  89 أبريل  لملؤرخ في 
من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
 (8858  - لملنظرلاوام  شارع  »9 و 
إلى  لملغربية«  لململكة  لابيضاء  لاذلر 
 8888 بوسكور  غواف ستي بناء   «
ش ة 8 طابق ) )788) لاذلر لابيضاء 

لململكة لملغربية«.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 8)) )8.
8Iو8

beta conseil

MAROC TONER
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
رفع رأسمال لاشركة

beta conseil
 149BD LALLA YACOUT N° 58
 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc
MAROC TONER شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي زي ة 

دععلي لاطابق لالر�ضي بلفذنر لاذلر 
لابيضاء - 88و8) لاذلر لابيضاء 

لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.(5(989

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
رفع  تم   (8(( ماي   89 في  لملؤرخ 
قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال 
من  أي  درهم«  »888.888.و 
»8.888.888 درهم« إلى »888.888.  

درهم« عن طريق : -.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 8و7 )8.
I)و8

لاركيبي

BAYA MINING
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

لاركيبي
كلميم ، 88888، كلميم لملغرب
BAYA MINING شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي حي لازلعية 
لاتيجايية لسا - 88888 لسا لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
 8 8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 BAYA  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.MINING
 : بإنجاز  لاشركة  غرض 

-8لستغالل لملناجم ع لاتوذنن
لملختلفة  لالشغال  في  -)م اعل 

علابناء.

عنولن لمل ر لالجتماعي : حي لازلعية 
لاتيجايية لسا - 88888 لسا لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

588 حصة   : لاسيذ علي حمذلن 
ب يمة 888 درهم الحصة .

 588  : حمذلن  للحسين  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  حمذلن  علي  لاسيذ 
لدلان تويزكي لسا 88888 لسا لملغرب.
لاسيذ للحسين حمذلن عنوليه(ل) 

تويزكي لسا 88888 لسا لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  حمذلن  علي  لاسيذ 
لدلان تويزكي لسا 88888 لسا لملغرب
لاسيذ للحسين حمذلن عنوليه(ل) 

تويزكي لسا 88888 لسا لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  بكلميم  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم و89.

Iوو8

طوبي سويذ

 STE MORE STRUC
TRAVAUX ET TRANS SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

طوبي سويذ
 boite postal 2069 El Jadida ،

888 )، للجذنذ  لملغرب
 STE MORE STRUC TRAVAUX
ET TRANS SARL شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي قسارية 
لألدلرسة زي ة جورج للخامس رقم 
8 محل رقم 88 - 888 ) للجذنذ  

لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
9و7)8.
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بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( أبريل   89 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
مصطفى   ( ) لاسيذ  تفويت 
588 حصة لجتماعية من  لابحرلعي 
 ( ) حصة افائذ  لاسيذ   588 أصل 

قبلي جولد بتاريخ 89 أبريل ))8).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
ماي   89 لالبتذلئية بالجذنذ  بتاريخ 

))8) تحت رقم 7888).
I و8

NKH CONSULTING SARL

SOFI PRODUCTS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
SOFI PRODUCTS شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي إقامة 
 E  إنمان محل رقم  88 عمار
لاصخيرلت لاصخيرلت 858)8 

لاصخيرلت لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

9 و6و8/)885
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 SOFI  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.PRODUCTS
ع  لنرلد   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
علافولكه  للخضر  عسيط  تصذنر 

علاتفاعض.
إقامة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 E عمار   رقم  88  محل  إنمان 
 8(858 لاصخيرلت  لاصخيرلت 

لاصخيرلت لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ لاذنبوش مخمذ عنوليه(ل) 
لقامة فهيم عمار  7 ش ة 88 858)8 

لاصخيرلت لملغرب.
لاسيذ لاذنبوش أياس عنوليه(ل) 
لقامة فهيم عمار  7 ش ة 88 858)8 

لاصخيرلت لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ لاذنبوش مخمذ عنوليه(ل) 
لقامة فهيم عمار  7 ش ة 88 858)8 

لاصخيرلت لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  بتاريخ  بتمار   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم  885.
5Iو8

NATURAL COFFEE

NATURAL COFFEE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

NATURAL COFFEE
 Magasin 2 Immeuble 7 Rue
 Annaba, Hassan - Rabat ،

10050، Rabat Maroc
NATURAL COFFEE شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي محل 

رقم ) عمار  7 شارع عنابة حسان 
- لارباط لارباط 88858 لارباط 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8688(5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   85
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.NATURAL COFFEE
ع  م هى   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

مطوم.
محل   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
شارع عنابة حسان   7 عمار    ( رقم 
لارباط   88858 لارباط  لارباط   -

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ بادي موحا : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
حي  لاسيذ بادي موحا عنوليه(ل) 

لارياض 88858 لارباط لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
حي  لاسيذ بادي موحا عنوليه(ل) 

لارياض 88858 لارباط لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 9)5 )8.
6Iو8

iso fidus

CASA SUPER
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تويين مسير جذنذ الشركة

iso fidus
حي لألمال )8 رقم 8  مكتب رقم 86 
طابق لاثاني تيط مليل دلرلابيضاء ، 

8 96)، دلرلابيضاء لملغرب
CASA SUPER شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر 

للحاج صالح لاهرلعيين -  988) 
لاذلرلابيضاء لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

8958و .

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

تم تويين   (8(( أبريل   86 لملؤرخ في 

لاسيذ( )  الشركة  جذنذ  مسير 
كمال  علاسيذ  لافاصلي  رضولن 

عشلوج كمسير آخر

تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 985 )8.

7Iو8

FID PME

DISTURB PRODUCTION
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

FID PME

 6 شارع موالي علي لاشريف لاش ة 

6 تمار  ، 8)8)8، تمار  لملغرب

DISTURB PRODUCTION شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد (في طور 

لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي 8و لاش ة 
رقم 8 زي ة موالي لحمذ لاوكيلي 

حسان لارباط - 88888 لارباط 

لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.8(8785

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

))8) ت رر حل  88 فبرلنر  لملؤرخ في 

لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 

مبلغ   DISTURB PRODUCTION
ععنولن  درهم   888.888 رأسمااها 

 8 لاش ة رقم  8و  م رها لإلجتماعي 
حسان  لاوكيلي  لحمذ  موالي  زي ة 

لملغرب  لارباط   88888  - لارباط 

يتيجة ل : لملنافسة.

ع حذد م ر لاتصفية ب 8و لاش ة 
لاوكيلي  لحمذ  موالي  زي ة   8 رقم 

لارباط   88888  - لارباط  حسان 

لملغرب. 
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ع عين:
لاسيذ( ) محمذ لقبال بن لحسن 
لارباط   88888 لارباط  عنوليه(ل)  ع 

لملغرب كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية 
: 8و لاش ة رقم 8 زي ة موالي لحمذ 

لاوكيلي حسان لارباط
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 7 8 )8.
8Iو8

BMA PARTNERS

BFCR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
BFCR شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي زلعية زي ة 

بوركون عزي ة بئر أيزرلن لقامة 
فضااة لملركز لملحمذنة - 8658) 

لملحمذنة لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و88و)
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (889 ننانر   (8
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
.BFCR : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

غرض لاشركة بإنجاز : - لستغالل 
 ، م هى عم شذ  ات ذنم آيس كريم 
عمشرعبات لاشاي عللحليب علا هو  

، عمطوم الوجبات لاسريوة ؛.
زلعية   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
زي ة بوركون عزي ة بئر أيزرلن لقامة 

 (8658  - لملحمذنة  لملركز  فضااة 

لملحمذنة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 588  : عثمان  بنمو�ضى  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ بنمو�ضى عمر : 588 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ بنمو�ضى عثمان عنوليه(ل) 

لملحمذنة 8658) لملحمذنة لملغرب.

عنوليه(ل)  عمر  بنمو�ضى  لاسيذ 

لملحمذنة 8658) لملحمذنة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ بنمو�ضى عثمان عنوليه(ل) 

لملحمذنة 8658) لملحمذنة لملحمذنة

عنوليه(ل)  عمر  بنمو�ضى  لاسيذ 

لملحمذنة 8658) لملحمذنة لملحمذنة

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية باملحمذنة بتاريخ 8و ننانر 

889) تحت رقم و88و).

9Iو8

BMA PARTNERS

OB RESTAURATION
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

BMA PARTNERS

 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

OB RESTAURATION شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي زلعية زي ة 

بوركون عزي ة بئر أيزرلن لقامة 

فضااة لملركز لملحمذنة - 8658) 

لملحمذنة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

(8987

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم إعذلد لا ايون   (8(8 شتنبر  و8 

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 OB  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.RESTAURATION

لستغالل   : غرض لاشركة بإنجاز 

 ، م هى عم شذ  ات ذنم آيس كريم 

عمشرعبات لاشاي عللحليب علا هو  

، عمطوم الوجبات لاسريوة ؛.

زلعية   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

زي ة بوركون عزي ة بئر أيزرلن لقامة 

 (8658  - لملحمذنة  لملركز  فضااة 

لملحمذنة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 588  : عثمان  بنمو�ضى  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ بنمو�ضى عمر : 588 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ بنمو�ضى عثمان عنوليه(ل) 

لملحمذنة 8658) لملحمذنة لملغرب.

عنوليه(ل)  عمر  بنمو�ضى  لاسيذ 

لملحمذنة 8658) لملخمذنة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ بنمو�ضى عثمان عنوليه(ل) 

لملحمذنة 8658) لملحمذنة لملغرب

عنوليه(ل)  عمر  بنمو�ضى  لاسيذ 

لملحمذنة 8658) لملحمذنة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 85 بتاريخ  باملحمذنة  لالبتذلئية 

أكتوبر 8)8) تحت رقم 875).

8 8I

 MOGADOR موكادعر أسيست آيذ سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

دو وازو
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

موكادعر أسيست آيذ سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم ) حي باب دكااة شارع علد 
لملخازن لاش ة رقم و بااطابق 

لاثاني لاصوير  لاصوير ، 888  ، 
لاصوير  لملغرب

دع علزع شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 6  
زي ة بوطويل لاصوير  - 888   

لاصوير  لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

6868
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(8 فبرلنر   (8
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
لإلقتضاء بمختصر تسميتها : دع علزع.
 -(8  : بإنجاز  لاشركة  غرض 
لاتجاري  علاتسيير  لاتذبير  في  م اعل 
عللخذماتي ( كرلء لاش ق لملفرعشة)..
  6 رقم   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
   888  - لاصوير   بوطويل  زي ة 

لاصوير  لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لن  رعزماري  هاريسون  لاسيذ  
درهم   888 ب يمة  حصة   588  :

الحصة.
 588  : لن  ايسا  سيبلي  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
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لن  رعزماري  هاريسون  لاسيذ  
 EC(P (E لململكة لملتحذ   عنوليه(ل) 

انذن لململكة لملتحذ .
لاسيذ  سيبلي ايسا لن عنوليه(ل) 
انذن   EC(P (E لملتحذ   لململكة 

لململكة لملتحذ .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لن  رعزماري  هاريسون  لاسيذ  
 EC(P (E لململكة لملتحذ   عنوليه(ل) 

انذن لململكة لملتحذ 
لاسيذ  سيبلي ايسا لن عنوليه(ل) 
انذن   EC(P (E لملتحذ   لململكة 

لململكة لملتحذ 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  لالبتذلئية بااصوير  بتاريخ 

))8) تحت رقم 877.
8 8I

AT GESTION

SIYARA TETOUAN
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

AT GESTION
 AV HASSAN II N 238 ، 93000،

TETOUAN MAROC
SIYARA TETOUAN شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي 597 

منط ة لا الايين لاطابق لالر�ضي 
تطولن - 888و9 تطولن لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

8655و.
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( ماي  في  8  لملؤرخ 

لملصادقة على :
بكور  سويذ   ( ) لاسيذ  تفويت 
أصل  من  لجتماعية  حصة   (.588
 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة   5.888
بتاريخ  8  لاوبودي  لاوربي  محمذ 

ماي ))8).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
ماي   88 بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 85)8.
8 (I

LEGAL CONSULTING

ST SILVER
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

LEGAL CONSULTING
مسجذ فاطمة ب شان باب 86 رقم 

88 حي لانسيم ، 8888)، لاذلر 
لابيضاء لملغرب

ST SILVER شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي حي موالي 
عبذ هللا زي ة 69 رقم )و - 98)8) 

لاذلر لابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
5 (875

 86 في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( مارس 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 ST  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.SILVER
غرض لاشركة بإنجاز : لاتجار .

عنولن لمل ر لالجتماعي : حي موالي 
 (8(98  - )و  رقم   69 عبذ هللا زي ة 

لاذلر لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ سوهيل طنين : 888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  طنين  سوهيل  لاسيذ 
كاايفورييا   (5 تجزئة لاياسمين رقم 

5))8) لاذلرلابيضاء لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  طنين  سوهيل  لاسيذ 
كاايفورييا   (5 تجزئة لاياسمين رقم 

5))8) لاذلرلابيضاء لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 8( بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم -.

Iو 8

JR COMPTA

AJB AUTOS PIECES
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

JR COMPTA
أمل   زي ة 8) رقم 67 سيذي 

لابريو�ضي لاذلر لابيضاء ، 8688)، 
لاذلر لابيضاء لملغرب

AJB AUTOS PIECES شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي و) شارع 
ع بة لبن يافع طابق و رقم 5 حي 

محمذي لاذلرلابضاء - 8578) لاذلر 
لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
5887 7

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(8 نوييو  و) 
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 AJB  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.AUTOS PIECES
 : بإنجاز  لاشركة  غرض 
جميع  عبيع  عتصذنر,شرلء  لستيرلد 
 ) لكسسورلت ع قطع غيار لاسيارلت 

للجذنذ  ع لملستوملة).
و) شارع  عنولن لمل ر لالجتماعي : 
حي   5 رقم  و  طابق  يافع  لبن  ع بة 
محمذي لاذلرلابضاء - 8578) لاذلر 

لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

58و حصة   : لاسيذ جالل دهوب 
ب يمة 5.888و درهم الحصة .

عاصم  لاسيذ  أسوذ  لاسيذ  
للحلوجي : 88و حصة ب يمة 8.888و 

درهم الحصة .
58و حصة   : لاسيذ  بشرى أمان 

ب يمة 5.888و درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  دهوب  جالل  لاسيذ 
حي   57 رقم  )و  شارع  كاستور8) 
لاذلرلابيضاء   (8578 لملحمذي 

لملغرب.
عنوليه(ل)  أمان  بشرى  لاسيذ  
حي   57 رقم  )و  شارع  كاستور8) 
لاذلرلابيضاء   (8578 لملحمذي 

لملغرب.
عاصم  لاسيذ  أسوذ  لاسيذ 
حالع   بذر  ميت  عنوليه(ل)  للحلوجي 
لاغربية  لاغربية  )86و  سلمود 

مصر.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  دهوب  جالل  لاسيذ 
حي   57 رقم  )و  شارع  كاستور8) 
لاذلرلابيضاء   (8578 لملحمذي 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (6 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

نوايوز 8)8) تحت رقم -.
8  I

CHRAYEH OPTIQUE

CHRAYEH OPTIQUE SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

CHRAYEH OPTIQUE
 BNI OUASSIN COMMUN
 BAHRAOUIN PROVINCE

 FAHS ANJRA TANGER، 94022،
TANGER MAROC

 CHRAYEH OPTIQUE SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي بني علسين 
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جماعة لابحرلعيين لقليم فحص 
انجر  طنجة ))8 9 طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(7(79

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   (9
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.CHRAYEH OPTIQUE SARL
مبصاري   : غرض لاشركة بإنجاز 

يظارلتي.
عنولن لمل ر لالجتماعي : بني علسين 
فحص  لقليم  لابحرلعيين  جماعة 
انجر  طنجة ))8 9 طنجة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

 588  : محمذ  لاشرلنح  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 (88  : لاشرلنح مصطفى  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 858  : شيماء  لاشرلنح  لاسيذ  
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ  لعبود يادنة : 858 حصة 
ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ لاشرلنح محمذ عنوليه(ل) 
شارع ليفى ميسترخوش زي ة تواب 5 

8 988 طنجة لملغرب.
مصطفى  لاشرلنح  لاسيذ 
ميسترخوش  ليفى  شارع  عنوليه(ل) 

زي ة تواب 8 988 طنجة لملغرب.
لاسيذ  لاشرلنح شيماء عنوليه(ل) 
تواب  زي ة  ميسترخوش  ليفى  شارع 

8 988 طنجة لملغرب.
لاسيذ  لعبود يادنة عنوليه(ل) حي 
بني خلذعن زي ة 869 رقم 88 8 988 

طنجة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لاشرلنح محمذ عنوليه(ل) 
شارع ليفى ميسترخوش زي ة تواب 5 

8 988 طنجة لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   87 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 75) .
8 5I

FIDUBAC SARL

KRANTECH
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
)86مكرر شارع نوسف لبن تاشفين 
 NADOR، لاش ة رقم 88 لاناضور

62000، nador maroc
KRANTECH شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 
إشبيلية عمار  88 تجزئة غانمو 

لاطابق لارلبع لاش ة   د لاناظور - 
888)6 لاناظور لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
( 887

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي  و8 
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.KRANTECH
 •  : بإنجاز  لاشركة  غرض 
إصالحات لألشغال لملوذيية علآلالت 

علملوذلت.
• شركة تجارية.

• لستيرلد عتصذنر..
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
غانمو  تجزئة   88 عمار   إشبيلية 
 - د لاناظور  لاطابق لارلبع لاش ة   

888)6 لاناظور لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

 958  : بواغااغ  شادنة  لاسيذ  
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 58  : أعرلغ  للجليل  عبذ  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ  شادنة بواغااغ عنوليه(ل) 
ليصار  بني  للجذنذ   لاثايوية  حي 

888)6 لاناظور لملغرب.
أعرلغ  للجليل  عبذ  لاسيذ 
لاناظور  لملركز  شيكر  بني  عنوليه(ل) 

888)6 لاناظور لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
أعرلغ  للجليل  عبذ  لاسيذ 
لاناظور  لملركز  شيكر  بني  عنوليه(ل) 

888)6 لاناظور لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بااناضور  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 767.
8 6I

iso fidus

CASA SUPER
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تغيير نشاط لاشركة

iso fidus
حي لألمال )8 رقم 8  مكتب رقم 86 
طابق لاثاني تيط مليل دلرلابيضاء ، 

8 96)، دلرلابيضاء لملغرب
CASA SUPER شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لالجتماعي دعلر للحاج 

صالح لاهرلعيين -  988) لاذلر 
لابيضاء لملغرب.

تغيير نشاط لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

8958و .
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
تم   (8(( أبريل   86 في  لملؤرخ 
»تصنيع  من  لاشركة  نشاط  تغيير 

للحمانة  عأيابيب  لاكهربائية  لألغماد 

علأليابيب  لاكهربائية  الكابالت 

لاصفائح  تصنيع   / لابالستيكية 

لابالستيكية  علابرعفيالت  علأليابيب 

/ أيظمة لأليابيب لابالستيكية المياه 

علاكهرباء.« إلى »إعاد  تذعير لملخلفات 

االستخذلم  عتحويلها  لابالستيكية 

لابالستيكية  لملنتجات  تصنيع   /

علابيئية عمتوذد  لألغرلض«.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 985 )8.

8 7I

مكتب محاسبة

SKY DATTES SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

مكتب محاسبة

عمار  8  ش ة ) زي ة عالل بن عبذ 

هللا ص.ب 88) لارشيذنة ،  88)5، 

لارشيذنة لملغرب

SKY DATTES SARL شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي قصر 

مسكي مذغر  لارشيذنة - 888)5 

لارشيذنة لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.859(9

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تمت   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

للحق  عبذ   ( ) لاسيذ  تفويت 

من  لجتماعية  حصة   588 للحوري 

 ( ) حصة افائذ  لاسيذ   588 أصل 

ماي   88 بتاريخ  باحذنوي  هللا  عبذ 

.(8((

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

و) ماي  لالبتذلئية باارشيذنة بتاريخ 

))8) تحت رقم 305/2022.

8 8I
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EUROMED COMPTA-SARL

OKAUTO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

OKAUTO شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي محل 
لقامة لازرقطوني رقم 875 بوعكاز 

مرلكش - 8888  مرلكش لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8(5679
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.OKAUTO
كرلء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاسيارلت بذعن سائق.
محل   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
بوعكاز   875 رقم  لازرقطوني  لقامة 

مرلكش - 8888  مرلكش لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 588  : كولعزيز  عزيز   لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
 588  : كولعزيز  مورلد  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ  عزيز  كولعزيز عنوليه(ل) 
 (87 رقم   5 لاوحذ   لملحمذي  لاحي 

مرلكش 8888  مرلكش لملغرب.
عنوليه(ل)  كولعزيز  مورلد  لاسيذ 

 (87 رقم   5 لاوحذ   لملحمذي  لاحي 
مرلكش 8888  مرلكش لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  عزيز  كولعزيز عنوليه(ل) 
 (87 رقم   5 لاوحذ   لملحمذي  لاحي 

مرلكش 8888  مرلكش لملغرب
عنوليه(ل)  كولعزيز  مورلد  لاسيذ 
 (87 رقم   5 لاوحذ   لملحمذي  لاحي 

مرلكش 8888  مرلكش لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 5977و8.

8 9I

لشرف مكتب : لملحاسبة ع درلسة لملشاريع ع فض 

لانزلعات االستاد لسليماني باارشيذنة لملغرب على 

لالجرلءلت لا ايويية :

 Ste LE SOLFÈGE SMART
SERVICES SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

لشرف مكتب : لملحاسبة ع درلسة 
لملشاريع ع فض لانزلعات االستاد 
لسليماني باارشيذنة لملغرب على 

لالجرلءلت لا ايويية :
رقم 88 لاطابق لالعل ع لاثاني زي ة 

موريتاييا لاولد لالحمر لارشيذنة ص 
- ب : 88، 888)5، لارشيذنة لملغرب 

- عــــــلـــــى لجـــــــرلءلت
 Ste LE SOLFÈGE SMART

SERVICES SARL شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 
لاليار  قرب مذرسة لاولحة 

لارشيذنة - 888)5 لارشيذنة 
لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
7و858

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   8(
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 Ste  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

 LE SOLFÈGE SMART SERVICES

. SARL

غرض لاشركة بإنجاز : م هى

مطوم

تنضيم للحفالت.

تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لاليار  قرب مذرسة لاولحة لارشيذنة 

- 888)5 لارشيذنة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

حمذلعي  محمذ  سيذي  لاسيذ 

علوي : 58 حصة ب يمة 8.888 درهم 

الحصة .

حمذلعي  للحسن  موالي  لاسيذ 

علوي : 58 حصة ب يمة 8.888 درهم 

الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

حمذلعي  محمذ  سيذي  لاسيذ 

رقم   (8 لملجموعة  عنوليه(ل)  علوي 

 5(888 لارشيذنة  بوتالمين   88

لارشيذنة لملغرب.

حمذلعي  للحسن  موالي  لاسيذ 

تيمزعغين  قصر  عنوليه(ل)  علوي 

لارشيذنة   5(888 للخنك لارشيذنة 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

علوي  لاسيذ مصطفى حمذلعي 

للخنك  تمزعغين  قصر  عنوليه(ل) 

لارشيذنة 888)5 لارشيذنة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية باارشيذنة بتاريخ )8 أبريل 

))8) تحت رقم )85.

858I

لشرف مكتب : لملحاسبة ع درلسة لملشاريع ع فض 

لانزلعات االستاد لسليماني باارشيذنة لملغرب على 

لالجرلءلت لا ايويية :

 DOMAINES FAILAKAOUI
SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
رفع رأسمال لاشركة

لشرف مكتب : لملحاسبة ع درلسة 
لملشاريع ع فض لانزلعات االستاد 
لسليماني باارشيذنة لملغرب على 

لالجرلءلت لا ايويية :
رقم 88 لاطابق لالعل ع لاثاني زي ة 

موريتاييا لاولد لالحمر لارشيذنة ص 
- ب : 88، 888)5، لارشيذنة لملغرب 

- عــــــلـــــى لجـــــــرلءلت
 DOMAINES FAILAKAOUI SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
 RUE ععنولن م رها لإلجتماعي
 226 RUE23 OULAD LHAJ

ERRACHIDIA - 52000 لارشيذنة 
لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.8(868
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم   (8(( فبرلنر   8( في  لملؤرخ 
قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   8.888.888«
 8.(88.888« إلى  درهم«   888.888«
ت ذنم حصص   : عن طريق  درهم« 

ي ذنة أع عينية.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
89 ماي  لالبتذلئية باارشيذنة بتاريخ 

))8) تحت رقم 216/2022.

858I

 SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENT

FINANCIER

ATELIER MAZOZ
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 SOCIETE DE GESTION
 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER
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لاش ة رقم 88 لاطابق لاثاني لاب وة 
رقم )) تجزئة لازيتون شارع مذنوية 

، 6888 ، لسفي لسفي
ATELIER MAZOZ شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي رقم  8 
عمار  ) لقامة لارحمة حي لعريذ  

) - 6888  لسفي لسفي
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(798

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.ATELIER MAZOZ
بيع   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
صباغات لاسيارلت - لشغال مختلفة 

- لالستيرلد ع لاتصذنر.
رقم  8   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
 ( لقامة لارحمة حي لعريذ    ( عمار  

- 6888  لسفي لسفي.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : مزعز  لاوربي  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ لاوربي مزعز عنوليه(ل) رقم 
 8 عمار  ) لقامة لارحمة حي لعريذ  

) 6888  لسفي لسفي.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ لاوربي مزعز عنوليه(ل) رقم 
 8 عمار  ) لقامة لارحمة حي لعريذ  

) 6888  لسفي لسفي

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية بآسفي بتاريخ - تحت رقم -.
85(I

موث ة

CDG CAPITAL
تأسيس شركة لملساهمة

موث ة
زلعية شارع باحماد زي ة سجلماسة 

إقامة لاوفاء لاطابق و بلفذنر ، 
88و8)، لاذلرلابيضاء لملغرب
 CDG capital 500.000.000

»شركة لملساهمة« 
ععنولن م رها لالجتماعي: عمار  
لملامويية ساحة موالي للحسن 

لارباط لملغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

لملساهمة«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.6(985
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (886 فبرلنر   (8
لألسا�ضي اشركة لملساهمة باملميزلت 

لاتااية:
شكل لاشركة : شركة لملساهمة .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 CDG  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

. capital
غرض لاشركة بإنجاز :

علاشرلء،  لاتحويل  عملية 
عبيع  حرلسة  لاتسيير،  لالستثمار، 
لا يم لاغير ع ارية عجميع لاومليات 
لا رعض  منح  فيها  بما  لملااية 
عللحرص على لاودلئع ععلى لاوموم 
من  تمكن  لاتي  لاومليات  جميع 

تاسيس عتطوير لمل اعالت.
عمار    : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
للحسن  موالي  ساحة  لملامويية 

لارباط لملغرب
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة: 99 سنة.
لاشركة  رأسمال  عيبلغ 

588.888.888 درهم،
م سم كااتالي:

مجلس  أعضاء  أع  لملتصرفون 
لارقابة: 

لاباكوري  مصطفى  لاسيذ 
و88 زي ة  بصفته(ل) مسير عنوليه(ل) 

لارباط   88((8 لاسفرلء  حي  جبااة 

لملغرب

درلر  أبو  لاسالم  عبذ  لاسيذ 
زي ة   (8 عنوليه(ل)  مسير  بصفته(ل) 

للجميل  لملنظر  تجزئة  لحسن  آنت 

لاسوي�ضي 88878 لارباط لملغرب

بصفته(ل)  بوبريك  حسن  لاسيذ 
بن  مهذي  زي ة  مسيرعنوليه(ل) 

بركة إقامة بني نزياسن حي لارياض 

88888 لارباط لملغرب

لملغاري بصفته(ل)  لاساقي  لاسيذ 

هللا  شاء  ما  إقامة  مسيرعنوليه(ل) 
زي ة جوفر  )و)8  عمار  ك لاش ة 

لارباط   88898 لكذلل  لاصذنق 

لملغرب 

بصفته(ل)  افتيت  سويذ  لاسيذ 

مسير عنوليه(ل) 
سيكتور   p حي لارياض بلوك   85

88888-88 لارباط لملغرب.

مرلقب أع مرلقبي للحسابات :

 DELOIT ET TOUCH لاشركة 

مرلجع  (ل)بصفته   AUDITORS

حسابات خارجي عنوليه(ل)

 (8888  ،(88 لازرقطوني  شارع 

لاذلر لابيضاء لملغرب.

 PRICE WATERHOUSE لاشركة

مرلجع  (ل)بصفته   COOPERS

حسابات خارجي عنوليه(ل)

للخضرلء  لملسير   شارع   888

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب

لألسا�ضي  لانظام  م تضيات 

توزيع  ع  لالحتياطي  بتكوين  لملتول ة 

لألرباح :

.5%

لملنصوص  للخاصة  لإلمتيازلت 

عليها اكل شخص :

مكافئة  أع  لألرباح  في  لملتياز  حق 

لاتصفية.
ب بول  متول ة  م تضيات 

تفويت  اهم  لملخول  لألشخاص 
لألسهم عتويين جهاز لاشركة لملخول 

اه لابث في طلبات لا بول :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
مارس   (8 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

886) تحت رقم -.
Iو85

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

EA BEST
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 OCEAN BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES PRINCIPAL 15
شارع لاكرلمة زي ة براين لازهور 8 

فاس، 8868و، فاس لملغرب
EA BEST شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 88 
زهر  لملذلئن و طريق عين لاش ف - 

8858و فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8 و)7

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   (5
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 EA  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.BEST
: بيع لملولد  غرض لاشركة بإنجاز 

لاغذلئية .
 88 رقم   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
و طريق عين لاش ف -  زهر  لملذلئن 

8858و فاس لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 : لالاله  عبذ  لايوسفي  لاسيذ 
درهم   888 ب يمة  حصة   8.888
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الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لالاله  عبذ  لايوسفي  لاسيذ 
عنوليه(ل) 685 تجزئة لا رعيين طريق 

عين لاش ف 8858و فاس لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لالاله  عبذ  لايوسفي  لاسيذ 
عنوليه(ل) 685 تجزئة لا رعيين طريق 

عين لاش ف 8858و فاس لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل   (8 بتاريخ  بفاس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8898.

85 I

CABINET S2S CONSULTING

IAC TECH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تويين مسير جذنذ الشركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,
 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
IAC TECH شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي 88 زي ة 
للحرية لاطابق لاثااث لاش ة 5 - 

88وو) لابيضاء لملغرب.
تويين مسير جذنذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
. 79557

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
تويين  تم   (8(( ماي   85 في  لملؤرخ 
لاسيذ( )  الشركة  جذنذ  مسير 

بوحايين عبذ لاغني كمسير عحيذ
تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم وو7 )8.

855I

global audit partners

supremetours
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc

supremetours شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي  8 ، شارع 

أعالد زيان ، مركز أبو ظبي لاطابق 

و ، رقم  9 أبو ظبي - 8888) لاذلر 

لابيظاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و)8و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.supremetours

ي ل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاركاب علان ل لاسياحي.

عنولن لمل ر لالجتماعي :  8 ، شارع 

لاطابق  ظبي  أبو  مركز   ، زيان  أعالد 
لاذلر   (8888  - أبو ظبي  ، رقم  9  و 

لابيظاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاسيذ لاشرقاعي سويذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ لاشرقاعي سويذ عنوليه(ل) 

لابيظاء  لاذلر   (8888 ايساسفة 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لاشرقاعي سويذ عنوليه(ل) 
لابيظاء  لاذلر  ايساسفة  ايساسفة 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم ) 9 )8.
856I

COFIDET SARL

EVENTCORP
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

COFIDET SARL
شارع موالي لسماعيل إقامة موالي 

لسماعيل
لاطابق ) رقم 6، 98888 طنجة 

لملغرب
EVENTCORP شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي مركز 
لألعمال لبيسنيس ب وة و  ب 
منط ة لاتصذنر للحر  98888 
طنجة - 98888 طنجة لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و6588

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون  مارس  88)   85
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

EVENTCORP
تنظيم   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاتظاهرلت
مركز   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
ب  و   ب وة  لبيسنيس  لألعمال 
 98888 للحر   لاتصذنر  منط ة 

طنجة - 98888 طنجة لملغرب
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة 
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي
لاسيذ زعهذي سويذ : 888 حصة 

ب يمة 8.888 درهم الحصة 
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء   -

عمولطن مسيري لاشركة
عنوليه(ل)  سويذ  زعهذي  لاسيذ 
حي لانزلهة زي ة لبن ياصر لاذرعي رقم 

)8 طنجة 98888 طنجة لملغرب.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   86 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

 88) تحت رقم 87)).

857I

AISSE SARL AU

شركة » كونفدرسيون ترفيه »
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

AISSE SARL AU
 BD YACOUB EL MANSOUR 88و

 ، 20380، CASABLANCA
MAROC

شركة » كويفذرسيون ترفيه » 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي زي ة 
لألبيض بن ربيوة رقم 86 شارع 
لا يرعلن لاحي لإلدلري لاويون - 

)7888 لاويون لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
75و8  

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.



10131 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

لإلقتضاء بمختصر تسميتها : شركة » 

كويفذرسيون ترفيه » .

غرض لاشركة بإنجاز :  

أاولح  عتأجير  عإنجار  عتسويق  ترعيج 

عن   
ً
فضال  ، لإلاكترعيية  لاسهام 

خذمة ما بوذ لابيع ؛

خالل  من  لاسهام  ارمي  لاترعيج 

عتنظيم  لاسهام  رمي  مساب ات 

لافواايات دلت لاصلة ؛

لألاواب  قاعة  عإدلر   تشغيل 

لاترفيهية علمل اهي علملطاعم

قاعة  أنشطة  جميع  تنفيذ 

 ، لالفترل�ضي  لاولقع  في  لألاواب 

لارقمية  لاترفيهية  لألنشطة  عجميع 

علارياضية ؛

لاث افية  لافواايات  تنظيم 

عكذاك  علاترفيهية  علارياضية 

لارحالت ؛

آالت  عصياية  عتركيب  لستيرلد 

لألاواب لاترفيهية عقطع غيارها

لستيرلد عتصذنر عتسويق عتوزيع 

جميع لملنتجات أع لابضائع

لاوالمات  أع  لاشركات  تمثيل 

لاتجارية لاوطنية علاذعاية

لاومليات  كل  عامة،  عبصفة 

لملااية،  لع  لاصناعية،  لاتجارية 

اها عالقة  لاتي  لملن واة  لع  لاو ارية 

مباشر  أع غير مباشر  كليا لع جزئيا 

من  أعاله  إايها  لملشار  بااومليات 

أجل تسهيل أع توزيز أع تطوير نشاط 

لاشركة
زي ة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

شارع   86 رقم  ربيوة  بن  لألبيض 

 - لاويون  لإلدلري  لاحي  لا يرعلن 

)7888 لاويون لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

هواذننغ  كويفذرسيون  لاشركة 

درهم   888 حصة ب يمة   8.888  :  «

الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

هواذننغ  كويفذرسيون  لاشركة 
ربيوة  بن  لألبيض  زي ة  عنوليه(ل)   «
رقم 86 شارع لا يرعلن لاحي لإلدلري 

لاويون )7888 لاويون لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ لالغضف حنان عنوليه(ل) 
لاحي لإلدلري زي ة لألبيض بن ربيوة 

رقم 86 )7888 لاويون لملغرب
لاسيذ  اطيفة لمغارن عنوليه(ل) 
 88 ش ة  عمار   6   ( إقامة لانويم 
لالافة )8)8) لاذلر لابيضاء لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل   (6 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم -.

858I

elite compta

باسيون فروت جويس
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

elite compta
 av atlas apt 16 agdal rabat ، 8 

10000، rabat maroc
باسيون فرعت جويس شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي لارباط 

- دنور للجامع- شارغ للحسن لاثاني- 
رقم 88  - 88888 لارباط لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

868885
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   (6
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
لإلقتضاء بمختصر تسميتها : باسيون 

فرعت جويس.
غرض لاشركة بإنجاز : مطوم.

لارباط   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
- دنور للجامع- شارغ للحسن لاثاني- 

رقم 88  - 88888 لارباط لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ حاتم محمذ مو�ضى حسن 
درهم   888 ب يمة  حصة   588  :

الحصة.
لاسيذ سري محمذ رجا لاريتاعي 
درهم   888 ب يمة  حصة   588  :

الحصة.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ حاتم محمذ مو�ضى حسن 
لالردن   88888 لالردن  عنوليه(ل) 

لالردن.
لاسيذ سري محمذ رجا لاريتاعي 
لالردن   88888 لالردن  عنوليه(ل) 

لالردن.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ حاتم محمذ مو�ضى حسن 
لالردن   88888 لالردن  عنوليه(ل) 

لالردن
لاسيذ سري محمذ رجا لاريتاعي 
لالردن   88888 لالردن  عنوليه(ل) 

لالردن
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 78  )8.
859I

GESTION ALJANOUB

 ENTREPRISE FIRST« 
TRAVAUX SUD »EFTS

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زي ة تطولن حي لاسواد  عمار  رقم 
) لاطابق لاثااث لاويون ، 78888، 

لاويون لملغرب
 ENTREPRISE FIRST TRAVAUX« 
SUD »EFTS شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي مذننة 5) 

مارس تجزئة 8وw 9 عمار  رقم 8 

لاويون - 78888 لاويون لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

 8687

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

 ENTREPRISE FIRST TRAVAUX«

.SUD »EFTS

لألشغال   : غرض لاشركة بإنجاز 

شبكات  لاصحي,  لاصرف   , لاوامة 

 , ,لالستيرلد  لابناء  ,أعمال  متوذد  

عتوزيع  شرلء   , لاتجار   لاتصذنر, 

جميع لاوناصر لاتي اها صلة ب طاع 

لابناء ....

عنولن لمل ر لالجتماعي : مذننة 5) 

 8 رقم  عمار    w 8و9  تجزئة  مارس 

لاويون - 78888 لاويون لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

  98  : لاشارقي  زينب  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 588  : لاسباعي  هشام  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاشارقي عنوليه(ل)  زينب  لاسيذ  
لاويون  لملست بل  تجزئة   85 رقم 

78888 لاويون لملغرب.

لاسيذ هشام لاسباعي عنوليه(ل) 

  6858 لسفي  جزعاة  لابهجة  حي 

لسفي لملغرب.
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة:

لاشارقي عنوليه(ل)  زينب  لاسيذ  
لاويون  لملست بل  تجزئة   85 رقم 

78888 لاويون لملغرب
لاسيذ هشام لاسباعي عنوليه(ل) 
  6858 لسفي  جزعاة  لابهجة  حي 

لسفي لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 1424/2022.

868I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

TOUCH MED TRAVAUX
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تفويت حصص

FIDUCIAIRE DAR DMANA
 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1 ، 20100،
CASABLANCA MAROC

TOUCH MED TRAVAUX شركة 
دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 86 
لاطابق و إقامة لملجذ زلعية شارع 
) مارس ع شارع لا ذس عين لاشق 

لاذلرلابيضاء لملغرب - 78 8) 
لاذلرلابيضاء لملغربا.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

5وو8و).
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( أبريل   (6 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
للحسين   ( ) لاسيذ  تفويت 
لجتماعية  حصة  8.888و  عشولش 
افائذ   حصة   68.888 أصل  من 
 (6 بتاريخ  لابريع  حميذ   ( ) لاسيذ 

أبريل ))8).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 86 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 9)8 )8.

868I

SOUHAL CONSULTING

 STE HOMES CAPITAL
INVEST

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

إضافة تسمية تجارية أع شوار 

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STE HOMES CAPITAL INVEST
»شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ«
ععنولن م رها لالجتماعي: لقامة 
لنس ميزليين لملخزن رقم   شارع 
موالي عبذ هللا مرلكش 8888  

مرلكش لملغرب.
»إضافة تسمية تجارية أع شوار«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

89و)6.
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
لملؤرخ في 89 ماي ))8) ت رر إضافة 

شوار تجاري الشركة عهو:
 BLUE SAPHIR - LUXURY

APARTMENTS
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
ماي   (8 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم وو59و8.
86(I

LEADER FIN

INTERMEDIALE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

LEADER FIN
زي ة شوفالي بيارد لإلقامة فاارعس« 
E« لاطابق لاثاني لملكتب )8 لاذلر 
بيضاء، 8588)، لاذلر بيضاء لملغرب

INTERMEDIALE شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

باحمذ لاطابق 5 رقم 88 بيلفيذنر - 
8888 لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

89)و 5
في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي  و8 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.INTERMEDIALE
غرض   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
لاشركة مباشر  سولء في لملغرب أع في 

للخارج:
- عسيط ع اري

لملوامالت  جميع   ، أعم  عبشكل 
لملااية  أع  لاصناعية  أع  لاتجارية 
لملتول ة  لاو ارية  أع  لملن واة  أع 
لملتول ة  أع  لاشركة  غرض  بتح يق 
بأي أغرلض مماثلة أع دلت صلة ، في 
من شأنها أن   ، لملغرب أع في للخارج 

توزز تنمية ترلث لاشركات..
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 - بيلفيذنر   88 5 رقم  باحمذ لاطابق 

8888 لاذلر لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ خااذ زعلن : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  زعلن  خااذ  لاسيذ 
تجزئة للحاج فاتح رقم )9  طابق )8 

لألافة 8888 لاذلر لابيضاء لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  زعلن  خااذ  لاسيذ 
تجزئة للحاج فاتح رقم )9  طابق )8 

لألافة 8888 لاذلر لابيضاء لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 5و5 )888.
Iو86

LEADER FIN

LA PERLE DE LA MARIEE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

LEADER FIN
زي ة شوفالي بيارد لإلقامة فاارعس« 
E« لاطابق لاثاني لملكتب )8 لاذلر 
بيضاء، 8588)، لاذلر بيضاء لملغرب
LA PERLE DE LA MARIEE شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 
باحمذ لاطابق 5 رقم 88 بيلفيذنر - 

8888 لاذلر لابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
5ووو 5

في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.PERLE DE LA MARIEE
لاغرض   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

من لاشركة هو:
- تنظيم أحذلث لألعياد.

- لستيرلد عتصذنر لملولد علملوذلت 
لملتول ة بتنظيم لألحزلب

لافواايات  اتنظيم  لاتحضير   -
علملوارض.

- لاتجار  بشكل عام.
عبيع عتوزيع جميع أيولع  شرلء   -

لملولد علملوذلت
لملوامالت  جميع   ، أعم  عبشكل 
لملااية  أع  لاصناعية  أع  لاتجارية 
لملتول ة  لاو ارية  أع  لملن واة  أع 
لملتول ة  أع  لاشركة  غرض  بتح يق 
بأي أغرلض مماثلة أع دلت صلة ، في 
من شأنها أن   ، لملغرب أع في للخارج 

توزز تنمية ترلث لاشركات..
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شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 - بيلفيذنر   88 5 رقم  باحمذ لاطابق 

8888 لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ محمذ أنت لاب ال : 8.888 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاب ال  أنت  محمذ  لاسيذ 

عنوليه(ل) كنذل 8888 كنذل كنذل.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاب ال  أنت  محمذ  لاسيذ 

عنوليه(ل) كنذل 8888 كنذل كنذل

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 6و5 )888.

86 I

orient compt

CENTRE BASSAOUI PRIVE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 885

60000، OUJDA MAROC

 CENTRE BASSAOUI PRIVE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي حي لألطر 
زي ة A 4/و - 858 6 تويسيت 

لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

وو)9و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (9

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.CENTRE BASSAOUI PRIVE

تذريس   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لإلعالميات عدرعس لاذعم.

عنولن لمل ر لالجتماعي : حي لألطر 

تويسيت   A 4/3 - 64850 زي ة 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

8 و   : لاسيذ  بساعي يور لاهذى 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

8وو   : هللا  هبة  بساعي  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ  اولى حفيظة : 8وو حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاهذى  يور  بساعي  لاسيذ  

 8 زي ة  خيرلن  بن  تجزئة  عنوليه(ل) 

رقم 67 68888 عجذ  لملغرب.

لاسيذ  بساعي هبة هللا عنوليه(ل) 

 67 رقم   8 زي ة  خيرلن  بن  تجزئة 

68888 عجذ  لملغرب.

عنوليه(ل)  حفيظة  اولى  لاسيذ  

 67 رقم   8 زي ة  خيرلن  بن  تجزئة 

68888 عجذ  لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاهذى  يور  بساعي  لاسيذ  

 8 زي ة  خيرلن  بن  تجزئة  عنوليه(ل) 

رقم 67 68888 عجذ  لملغرب

عنوليه(ل)  حفيظة  اولى  لاسيذ  

 67 رقم   8 زي ة  خيرلن  بن  تجزئة 

68888 عجذ  لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

أبريل   89 بتاريخ  بوجذ   لاتجارية 

))8) تحت رقم 8و5.

865I

LAAJEB ACCOUNTING

 ETABLISSEMENT
 D’ENSEIGNEMENT
 PRIMAIRE PRIVE EL

KHOLOUDE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
قفل لاتصفية

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93040،
TETOUAN MAROC
 ETABLISSEMENT

 D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
PRIVE EL KHOLOUDE شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي : بانيصا 
تجزئة لاطاهري جماعة لا الايين - 

888و9 تطولن لملغرب.
قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
.(88(8

لاوام  للجمع  بم ت�ضى 
أبريل  في  8  لملؤرخ  لإلستثنائي 
 ETABLISSEMENT ت رر حل   (8((
 D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
شركة   PRIVE EL KHOLOUDE
دلت  محذعد   مسؤعاية  دلت 
رأسمااها  مبلغ  لاوحيذ  لاشريك 
م رها  ععنولن  درهم   888.888
لاطاهري  تجزئة  بانيصا  لإلجتماعي 
تطولن  888و9   - لا الايين  جماعة 
لملغرب يتيجة اوذم إمكابية لستمرلر 

لاشركة.
ع عين:

ع  بنبرلهيم  سهيلة  لاسيذ( ) 
  85 لاسويذ  جوتنبرج  عنوليه(ل) 
 ( ) كمصفي  لاسويذ  جوتنبرج   (5

الشركة.
ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 
بانيصا  عفي   (8(( أبريل  بتاريخ  8 
 - تجزئة لاطاهري جماعة لا الايين 

888و9 تطولن لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

أبريل   89 بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 8856.

866I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

BOULEMANE TRANSFERT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

 RUE BRAHIM ROUDANI   

 N°17 VN FES ، 30000، FES

MAROC

 BOULEMANE TRANSFERT

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي مركز 

بوملان - 58)وو بوملان لملغرب 

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و 8)

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   87

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. BOULEMANE TRANSFERT

لاوساطة   : غرض لاشركة بإنجاز 

لملااية.

مركز   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

بوملان - 58)وو بوملان لملغرب .

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ موالي علي ملرلني عنوليه(ل) 
بوملان 58)وو بوملان لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ موالي علي ملرلني عنوليه(ل) 
بوملان 58)وو بوملان لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل   88 بتاريخ  ببوملان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 59/2022.

867I

NASREDDINE INVEST

نصرالدين هولدينغ
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
قفل لاتصفية

NASREDDINE HOLDING
 Espace port d anfa 3 rue Bab el
 Mansour 1er etage Bureau N°3
 Espace port d anfa 3 rue Bab el

 Mansour 1er etage Bureau N°3،
20050، casablanca maroc

يصرلاذنن هواذننغ شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي : لسباس 
بورت د ليفا و شارع باب لملنصور 
لاذعر لالعل مكتب رقم و - 8858) 

لاذلر لابيضاء لملغرب.
قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
99و 7 .

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر   (8(8 أكتوبر   (6 في  لملؤرخ 
حل يصرلاذنن هواذننغ شركة دلت 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 
 888.888 رأسمااها  مبلغ  لاوحيذ 
لإلجتماعي  م رها  ععنولن  درهم 
باب  شارع  و  ليفا  د  بورت  لسباس 
 - و  لملنصور لاذعر لالعل مكتب رقم 
لاذلر لابيضاء لملغرب يتيجة   (8858
عغياب لانشاط  انظرل ا لة لاومالء 

منذ إنشاء لاشركة ،

ع عين:

ع  بوي يذ  لاذنن  يصر  لاسيذ( ) 

حيان  بن  جابر  شارع   56 عنوليه(ل) 

لملغرب  لابيضاء  لاذلر   (8588

كمصفي ( ) الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 

8)8) عفي لسباس  6) أكتوبر  بتاريخ 
لملنصور  باب  شارع  و  ليفا  د  بورت 

 (8858  - و  لاذعر لالعل مكتب رقم 

لاذلر لابيضاء لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (9 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

يويبر 8)8) تحت رقم )و))88.

868I

STE T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 TOUIL ALUMINIUM SARL
AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
قفل لاتصفية

 STE T.P.E SAGE CONSULTING

SARL

 IMM. 57 RUE IBN MAJA

 L›HABITAT ، 30000، FES

MAROC

 TOUIL ALUMINIUM SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي : شارع 

لاذمان 76و طريق صفرعلاوفاء   - 

888وو فاس لملغرب.

قفل لاتصفية
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.59 85

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر   (8(( مارس   87 في  لملؤرخ 

 TOUIL ALUMINIUM SARL حل 

محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة   AU

دلت لاشريك لاوحيذ مبلغ رأسمااها 

م رها  ععنولن  درهم   888.888

طريق  76و  لإلجتماعي شارع لاذمان 

صفرعلاوفاء   - 888وو فاس لملغرب 

يتيجة اتصفية قصذ لاتشطيب..

ع عين:
ع  لاطويل  مصطفي  لاسيذ( ) 
عنوليه(ل) لاوفاء   شارع لاذمان 76و 
لملغرب  فاس  888وو  صفرع  طريق 

كمصفي ( ) الشركة.
ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 
شارع  عفي   (8(( مارس   87 بتاريخ 
 - 76و طريق صفرعلاوفاء    لاذمان 

888وو فاس لملغرب.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ 88 ماي ))8) 

تحت رقم 2104/2022.
869I

MGT CONSULTING

FIRST BAT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

MGT CONSULTING
 JNANE ERRAHMA GRP 4
 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2
 CASABLANCA ، 20200،
CASABLANCA MAROC

FIRST BAT شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 5  زي ة 
عبذ لا ادر مفت ار لاطابق لاتاني 
ش ة   - 88)8) لابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
999)8و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (887 نوايوز   (7
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 FIRST : لإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BAT
م اعل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

أعمال متنوعة.

زي ة    5  : عنولن لمل ر لالجتماعي 
لاتاني  لاطابق  مفت ار  لا ادر  عبذ 

ش ة   - 88)8) لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لاسيذ عزيز حاج خليفة 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ عزيز حاج خليفة عنوليه(ل) 
 (8(88 لملواريف  خليل  زي ة  و 

لابيضاء لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ عزيز حاج خليفة عنوليه(ل) 
 (8(88 لملواريف  خليل  زي ة  و 

لابيضاء لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 85 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 
غشت 887) تحت رقم  8)) 886.
878I

STEL NEW BRODERIE TEX

ستيل نو برودري طيكسطيل
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

STEL NEW BRODERIE TEX
تجزيئة للخير و زي ة 8 رقم و طنجة 

، 98888، طنجة لملغرب
ستيل يو برعدري طيكسطيل شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزيئة 

للخير و زي ة 8 رقم و طنجة - 
98888 طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(6889

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   87
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
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عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
ستيل   : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

يو برعدري طيكسطيل.
: طرز على  غرض لاشركة بإنجاز 

لملالبس.
تجزيئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
للخير و زي ة 8 رقم و طنجة - 98888 

طنجة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  لياساملغربي  لاسيذ 
 ( رقم   75 حي سيذي بوحاجة زي ة 

طنجة 98888 طنجة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  لملغربي  محمذ  لاسيذ 
 ( رقم   75 حي سيذي بوحاجة زي ة 

طنجة 98888 طنجة لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل   88 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 89) )578.
878I

HAJEL UNION

 RECHERCHE ET
 DEVELOPPEMENT
 COMMERCIAL ET

»INDUSTRIEL »RDCI
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

لستذرلك خطٍإ

بالجريذ   عقع  خطٍإ  لستذرلك 
لارسمية

 RECHERCHE ET
 D E V E L O P P E M E N T
 COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

»»RDCI
سيذس  خااذ  بجوئة   578 رقم 

نحيى زعير ، 888)8، تمار  لملغرب
 RECHERCHE ET
 D E V E L O P P E M E N T
 COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
لملسؤعاية  دلت  شركة   »»RDCI

لملحذعد 

رقم  لإلجتماعي  م رها  ععنولن   
578 بجوئة خااذ سيذس نحيى زعير 

- 888)8 تمار  لملغرب.
بالجريذ   عقع  خطٍإ  إستذرلك   
 (9 بتاريخ   5696 عذد  لارسمية 

دجنبر 8)8).
عرفي  ع ذ  نم ت�ضى   : من  بذال 

بتاريخ 8)8)-88-و8 بااذلر لابضاء  
للجياللي لملهذي 

: نم ت�ضى ع ذ عرفي بتاريخ  ن رأ 
8)8)-88-و8 باارباط  

لاتومي لملهذي  
لاباقي بذعن تغيير.

87(I

PREMIUM FINANCE

TARUSSIMINE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

TARUSSIMINE شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي ش ة 6 
لاطابق لاثاني عمار   و دلر لاسواد  

- 8888  مرلكش لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و565)8
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   85
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.TARUSSIMINE
لستغالل   : غرض لاشركة بإنجاز 
بموالجة  لملتولق  علاومل  لملناجم 

علستردلد لملوادن.

 أشغال مختلفة لع لابناء.
 لستيرلد عتصذنر.

 6 ش ة   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
لاطابق لاثاني عمار   و دلر لاسواد  

- 8888  مرلكش لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
588 حصة   : لاسيذ صذقي جمال 

ب يمة 888 درهم الحصة .
 588  : بويحبان  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  جمال  صذقي  لاسيذ 
عرزلزلت    5888 لمرزكان  مركز 

لملغرب.
لاسيذ محمذ بويحبان عنوليه(ل) 
عرزلزلت    5888 لمرزكان  مركز 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  جمال  صذقي  لاسيذ 
عرزلزلت    5888 لمرزكان  مركز 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم  و59و8.
Iو87

هشام لسناني

GOST PROMO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

هشام لسناني
لاطابق لاثاني 65) شارع الاة لسماء 

سيذي مومن للجذنذ لابيضاء ، 
88 8)، لاذلر لابيضاء لملغرب
GOST PROMO شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي 68 زلعية 
شارع الاة لاياقوت عشارع مصطفى 
لملواني رقم )6 لاطابق لاثاني ميسا 

كرعب - 8888) لاذلر لابيضاء 
لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8685و5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(8 دجنبر   (8
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 GOST : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

. PROMO
لالنواش   : غرض لاشركة بإنجاز 

لاو اري.
68 زلعية   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
شارع الاة لاياقوت عشارع مصطفى 
لاطابق لاثاني ميسا   6( لملواني رقم 
لابيضاء  لاذلر   (8888  - كرعب 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
عبذ  جمال  للجازعلي  لاسيذ 
 888 ب يمة  حصة   588  : لاناصر 

درهم الحصة .
588 حصة   : لاسيذ منوم سويذ 

ب يمة 888 درهم الحصة .
 

عبذ  جمال  للجازعلي  لاسيذ 
لاناصر : 588 ب يمة 888 درهم.

ب يمة   588  : لاسيذ منوم سويذ 
888 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

عبذ  جمال  للجازعلي  لاسيذ 
 B O لاناصر عنوليه(ل) لالماية عمار  
) رقم 896 سيذي لابريو�ضي 8888) 

لاذلر لابيضاء لملغرب.
عنوليه(ل)  سويذ  منوم  لاسيذ 
تجزئة لاهذى زي ة 8 رقم 878 سيذي 
مومن 8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة:
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عنوليه(ل)  سويذ  منوم  لاسيذ 
تجزئة لاهذى زي ة 8 رقم 878 سيذي 

مومن 8888) لاذلرلابيضاء لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
8و  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ننانر ))8) تحت رقم وو9و.

87 I
.

PROFILTEX
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

. ، 8، لاذلر لابيضاء لملغرب
PROFILTEX شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ(في 

طور لاتصفية)
 IMP ,8( ععنولن م رها لإلجتماعي

des Cigales, Oasis, - 20340 لاذلر 
لابيضاء لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و) )8).
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر حل   (8(8 نوييو  لملؤرخ في  8 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
مبلغ   PROFILTEX لاوحيذ  لاشريك 
ععنولن  درهم   58.888 رأسمااها 
 IMP des  ,8( لإلجتماعي  م رها 
لاذلر   Cigales, Oasis, - 20340
ف ذلن   : ل  يتيجة  لملغرب  لابيضاء 

رلس لملال.
طريق  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
تهامي حي سواد  حي حسني  موالي 
8 و8)  لملغرب   897 رقم  عين شق 

لاذلر لابيضاء لملغرب. 
ع عين:

لاسيذ( ) لحمذ فرغو ع عنوليه(ل) 
 IMP des Cigales, Oasis,  ,8(
لملغرب  لابيضاء  لاذلر  8 و8) 

كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية 

: بامل ر لالجتماعي الشركة .

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

مارس ))8) تحت رقم )وو888.

875I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

»Sté » HALA BAQQA
SARL AU 

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

ش ة رقم 88 لملسير  8, »س« رقم 
)و ، 8888 ، مرلكش لملغرب

 Sté » HALA BAQQA« SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 
جنان تيسير بلوك E-(8 عمار  

و-E ش ة رقم  8 تاركة - 8888  
مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
5وو5)8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (7
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 Sté »  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.HALA BAQQA« SARL AU
تاجر   -  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لملالبس للجاهز  باات سيط.
تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 E-و عمار    E-(8 جنان تيسير بلوك 
ش ة رقم  8 تاركة - 8888  مرلكش 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ  هااة باقة : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  باقة  هااة  لاسيذ  

لملسير  و لبن خلذعن و عمار  رقم و 

8888  مرلكش لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  باقة  هااة  لاسيذ  

لملسير  و لبن خلذعن و عمار  رقم و 

8888  مرلكش لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   88 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 5586و8.

876I

هشام لسناني

FIRST BAT-MAR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

هشام لسناني

لاطابق لاثاني 65) شارع الاة لسماء 

سيذي مومن للجذنذ لابيضاء ، 

88 8)، لاذلر لابيضاء لملغرب

FIRST BAT-MAR شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي  6 زي ة 

عبذ هللا لملذنوني لاطابق لالعل رقم 

) لاذلر لابيضاء - 8888) لاذلر 

لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8768و5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ننانر   88

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 FIRST : لإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BAT-MAR

لالنواش   : غرض لاشركة بإنجاز 

لاو اري .

زي ة   6  : عنولن لمل ر لالجتماعي 

عبذ هللا لملذنوني لاطابق لالعل رقم ) 

لاذلر لابيضاء - 8888) لاذلر لابيضاء 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ  حاتم رشيذ  : 588 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ حجولي يوفل : 98  حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ  حاتم رشيذ  : 588 ب يمة 

888 درهم.

لاسيذ حجولي يوفل : 98  ب يمة 

888 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  رشيذ   حاتم  لاسيذ  

 (6 عمار    5 م س   8 لقامة لابسمة 

لاذلر   (8888 لاسبع  عين   5 رقم 

لابيضاء لملغرب.

عنوليه(ل)  يوفل  حجولي  لاسيذ 

عين   8 عمار    8 تجزئة لاتين لاطابق 

لاسبع 8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  رشيذ   حاتم  لاسيذ  

لقامة لابسمة 8 م س 5 عمار  6) رقم 

لاذلرلابيضاء   (8888 عين لاسبع   5

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

فبرلنر ))8) تحت رقم 865)88.

877I



10137 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 

BIG ACCOUNTING

ELIT ESTATES
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING

 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B

 ،98888 ،5(/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC

ELIT ESTATES شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي زلعية شارع 

تشيكوفسكي عسيذ قطب عمار  

جوبا ب رقم 8 - 98888 طنجة 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8(7(88

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (6

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 ELIT  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.ESTATES

لالنواش   : غرض لاشركة بإنجاز 

لاو اري.
زلعية   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

قطب  عسيذ  تشيكوفسكي  شارع 

عمار  جوبا ب رقم 8 - 98888 طنجة 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال لاشركة: 8.988.888 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ كزيايي يزلر : 8.988 حصة 

ب يمة 8.888 درهم الحصة .

8988 ب يمة   : لاسيذ كزيايي يزلر 

8.888 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  يزلر  كزيايي  لاسيذ 

طنجة   98888 لكزيانة  مترعكة  حي 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  يزلر  كزيايي  لاسيذ 

طنجة   98888 لكزيانة  مترعكة  حي 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   88 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم )77و5).

878I

seta communication

LARYASS CONSTRUCTION
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

seta communication

 N° 99 RUE QADIA AYYAD

 SETTAT SETTAT، 26000،

SETTAT MAROC

 LARYASS CONSTRUCTION

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

 KAMAL ععنولن م رها لإلجتماعي

 II N°1004 1ER ETAGE SETTAT

.SETTAT 26000 SETTAT MAROC

رفع رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و 68.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تم   (8(( أبريل  و8  في  لملؤرخ 

قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 

»688.888 درهم« أي من »88.888) 

درهم« إلى »88.888 درهم« عن طريق 

: ت ذنم حصص ي ذنة أع عينية.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

أبريل   88 بتاريخ  لالبتذلئية بسطات 

))8) تحت رقم 118/22.

879I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

TOUCH MED TRAVAUX
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذنذ الشركة

FIDUCIAIRE DAR DMANA
 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1 ، 20100،
CASABLANCA MAROC

TOUCH MED TRAVAUX شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 86 
لاطابق و إقامة لملجذ زلعية شارع 
) مارس ع شارع لا ذس عين لاشق 

لاذلرلابيضاء لملغرب - 78 8) 
لاذلرلابيضاء لملغربا.

تويين مسير جذنذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

5وو8و).
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم تويين   (8(( أبريل   (6 لملؤرخ في 
مسير جذنذ الشركة لاسيذ( ) لابريع 

حميذ كمسير عحيذ
تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 86 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 9)8 )8.

888I

Audifisc Maroc

DBS CONSULTING
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

»SARL«DBS CONSUTING
لمل ر لالجتماعي : لاذلر لابيضاء، 5  

زي ة عبذ لا ادر مفت ر
رأسمال 888888 درهم

لملسجلة بااسجل لاتجاري بااذلر 
لابيضاء تحت رقم 79و)  
تفويت حصص لجتماعية

بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ بااذلر 
لابيضاء في 89 أبريل ))8)

لالطيف  عبذ  لاسيذ  فوت   -
من  لجتماعية  حصة   78 لاوالمي 
في  نمتلكها  لاتي  حصة  8 و  أصل 

»DBS CONSUTING « شركة

لاذنن  محيي   « لاسيذ  افائذ  

بلهودى« 

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى   -

لاذلر لابيضاء بتاريخ 88 أبريل ))8)

مكرعم  مصطفى  لاسيذ  فوت 

نمتلكها  لاتي  لجتماعية  حصة  8وو 

 »DBS CONSUTING  « شركة-  في 

افائذ  لاسيذ عبذ لالطيف لاوالمي 

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى   -

لاذلر لابيضاء بتاريخ و8 أبريل ))8)

ت رر مانلي:

- لملصادقة على تفويت للحصص 

لاشركة  في  حذثث  لاتي  لالجتماعية 

من   7 ع   6 ععليه تم توذنل لافصل 

لا ايون لألسا�ضي الشركة كمانلي :

محذد  لاشركة  رأسمال 

إلى  م سم  درهم   888.888 في 

 888 ب يمة  لجتماعية  8.888حصة 

درهم

الحصة لاولحذ  موزعة كمانلي :

لاسيذ محيي لاذنن   :   88 حصة 

بلهودى 

لاسيذ عبذ لالطيف   :688 حصة 

لاوالمي 

قبول لست ااة لاسيذ مصطفى   -

ععليه  كمسير  مهامه  من  مكرعم 

لا ايون  من  لافصل  8  توذنل  تم 

لألسا�ضي الشركة :

 عمن لآلن فصاعًذل تم تويين كل 

ع  لاوالمي  لالطيف  لاسيذ عبذ  من 

لاسيذ محيي لاذنن بلهودى كمسيرنن 

الشركة ملذ  غير محذعد  ععليه ال 

بااتوقيع  إال  ملزمة  لاشركة  تكون 

لملشترك اكل منهما.

- توطيذ لا ايون لألسا�ضي الشركة

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم  عقذ 

لاضبط اذى لملحكمة لاتجارية بااذلر 

بتاريخ    8( 8 9 تحت رقم  لابيضاء 

86 ماي ))8) 
ملخص قصذ لانشر

888I
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STE CAC CONSEIL

META ADVANCED PUB
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL
 N°19 BLOC J5 CITE DAKHLA
 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
META ADVANCED PUB شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لاش ة رقم 
و)) لاومار  ب) لقامة للخولرزمي ) 

تيليال - 88888 لكادنر لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
77و58

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 META  : لإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ADVANCED PUB
- تصميم   : غرض لاشركة بإنجاز 

عإيتاج أدعلت لالتصال
- لإليتاج لاسمعي لابصري

أنشطة لستشارلت في لاتولصل   -
ع لاتسويق

لاش ة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لقامة  ب)  لاومار   و))  رقم 
لكادنر   88888  - تيليال   ( للخولرزمي 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ عمر لاكودي : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  لاكودي  عمر  لاسيذ 

لاذشير   و  رقم  89و  حي لملرس زي ة 

58و86 ليزكان لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  لاكودي  عمر  لاسيذ 

لاذشير   و  رقم  89و  حي لملرس زي ة 

58و86 ليزكان لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية باكادنر بتاريخ )8 ماي ))8) 

تحت رقم 889768 .

88(I

moorish co

VERYFRAIS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

VERYFRAIS شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع عبذ 

لملومن عزي ة سمية إقامة شهرزلد 

و لاطابق   رقم 8) لاذلر لابيضاء - 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

899و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.VERYFRAIS

أعمال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

متنوعة من لملنتجات لاغذلئية.

عنولن لمل ر لالجتماعي : شارع عبذ 

إقامة شهرزلد  عزي ة سمية  لملومن 

 - لاذلر لابيضاء   (8 لاطابق   رقم  و 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 588  : صذرلعي  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

588 حصة   : لاسيذ محمذ سياح 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ محمذ صذرلعي عنوليه(ل) 

زي ة  زلعية  للجذنذ   طريق   (6 

لاذلر    5 ش ة   5 طابق  أكاسيا 

لابيضاء  لاذلر   (8888 لابيضاء 

لملغرب.

عنوليه(ل)  سياح  محمذ  لاسيذ 

س   (5 مجموعة  لافردعس  لقامة 

ح  ح  لألافة  حي   7 ش ة    ( عمار  

لابيضاء  لاذلر   (8888 لابيضاء 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ محمذ صذرلعي عنوليه(ل) 

زي ة  زلعية  للجذنذ   طريق   (6 

أكاسيا طابق 5 ش ة 5  لاذلر لابيضاء 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب

عنوليه(ل)  سياح  محمذ  لاسيذ 

س   (5 مجموعة  لافردعس  لقامة 

ح  ح  لألافة  حي   7 ش ة    ( عمار  

لابيضاء  لاذلر   (8888 لابيضاء 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 87 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 7 8 )8.

Iو88

LOGIFIN

LPS CONTRACTORS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

LOGIFIN

 RUE OUED ZIZ, RES (8

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

LPS CONTRACTORS شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 8) إقامة 

لاشاعية شارع نوسف لبن تاشفين 
زي ة رشيذ ر�ضى طنجة 98888 

طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

65و7)8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 LPS  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.CONTRACTORS

أعمال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

علاتجهيزلت  علابناء  لمل اعالت 

علملوذلت علانجار  بأيولعها علاكهرباء 

علاسباكة علاطالء علاتبليط علاصرف 

علملشترنات  لملائي  علاوزل  لاصحي 

علالستيرلد  علإلنجارلت  علملبيوات 

بجميع  علاتجار   علاتمثيل  علاتوزيع 

لألصناف.

 لاتطوير لاو اري.

علاتجار   علاتصذنر  لالستيرلد 

لاوامة.
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لاتمثيل لاتجاري علستغالل كافة 

برلءلت لالخترلع علاوالمات لاتجارية.

جميع  عتصذنر  الستيرلد  لاترعيج 

 ، عشرلءها   ، علملولد  لملنتجات 

تصذنر جميع  ؛  عبيوها   ، علستيرلدها 

أع  لانهائية  علملنتجات  للخام  لملولد 

يصف لملصنوة.

عتشغيل  عتطوير  عتركيب  إدلر    

جميع لألعمال أع لاوحذلت لاصناعية 

توزز  قذ  لاتي  أع  بااتطوير  للخاصة 

لألنشطة لملذكور  أعاله.

جميع  في  لاشركة  مشاركة 

لاشركات لاتي اها أغرلض مماثلة أع 

دلت صلة.

لملوامالت  جميع   ، عام  بشكل 

لاتجارية علملااية علاصناعية علملن واة 

عغير لملن واة لملتول ة بشكل مباشر 

لملذكور   أع غير مباشر بأحذ لألشياء 

أعاله أع لاتي قذ توزز تطوير لاشركة..

عنولن لمل ر لالجتماعي : 8) إقامة 

تاشفين  لبن  نوسف  شارع  لاشاعية 
 98888 طنجة  ر�ضى  رشيذ  زي ة 

طنجة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

  88.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

  .888  : للجبار  رشيذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ رشيذ للجبار عنوليه(ل) )  

 98888 مجمع لابرزلخ خنذق لاكور 

طنجة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ رشيذ للجبار عنوليه(ل) )  

 98888 مجمع لابرزلخ خنذق لاكور 

طنجة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم  )  .

88 I

LOGIFIN

 MARAM ESTRECHO
GIBRALTAR

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES (8

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
 MARAM ESTRECHO

GIBRALTAR شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 8) إقامة 
لاشاعية شارع نوسف لبن تاشفين 
زي ة رشيذ ر�ضى طنجة 98888 

طنجة لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

79و7)8
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   8(
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
 MARAM ESTRECHO  :

.GIBRALTAR
غرض لاشركة بإنجاز : 8. تشغيل 
كافة لألنشطة لاسياحية أع للحرفية

). تشغيل لملطوم
لاصيذ  موذلت  عبيع  شرلء  و. 

للحرفي.
 . تجار  لملوذلت لابحرية..

عنولن لمل ر لالجتماعي : 8) إقامة 
تاشفين  لبن  نوسف  شارع  لاشاعية 
 98888 طنجة  ر�ضى  رشيذ  زي ة 

طنجة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

 58  : لاسيذ نوسف لغريب ميوو 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

حصة   8  : فتيحي  لاسيذ  رجاء 
ب يمة 888 درهم الحصة .

 8(  : لاسيذ  رحاب لغريب ميوو 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 8(  : ميوو  لغريب  ريان  لاسيذ  
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 8(  : مويو  غريب  محمذ  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

ميوو  لغريب  نوسف  لاسيذ 
عنوليه(ل) شارع كوتمبرك عمار  5 8 
طابق و رقم 5 98888 طنجة لملغرب.
عنوليه(ل)  فتيحي  رجاء  لاسيذ  
و  طابق   8 5 شارع كوتمبرك عمار  

رقم 5 98888 طنجة لملغرب.
ميوو  لغريب  رحاب  لاسيذ  
عنوليه(ل) شارع كوتمبرك عمار  5 8 
طابق و رقم 5 98888 طنجة لملغرب.
ميوو  لغريب  ريان  لاسيذ  
عنوليه(ل) شارع كوتمبرك عمار  5 8 
طابق و رقم 5 98888 طنجة لملغرب.
مويو  غريب  محمذ  لاسيذ 
عنوليه(ل) شارع كوتمبرك عمار  5 8 
طابق و رقم 5 98888 طنجة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
ميوو  لغريب  نوسف  لاسيذ 
عنوليه(ل) شارع كوتمبرك عمار  5 8 
طابق و رقم 5 98888 طنجة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8   .
885I

ID INTERIOR

SJC ASSISTANCE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

ID INTERIOR
 CASA °BORJ EL YAKOUTE 8

 IMM B N ، 20300،
CASABLANCA MAROC

SJC ASSISTANCE شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

لازرقطوني قم 6  طابق 5 رقم 87 - 

78و8) لاذلر لابيضاء لملغرب 

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

78 و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   87

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 SJC  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. ASSISTANCE

لسواف   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

عي ل لملر�ضى ، ي ل لملوتى.

شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لازرقطوني قم 6  طابق 5 رقم 87 - 

78و8) لاذلر لابيضاء لملغرب .

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ اشهب عبذ للجليل : 8.888 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

للجليل  عبذ  اشهب  لاسيذ 
رقم   89 حي لا ذس زي ة  عنوليه(ل) 

لاذلرابيضاء  8688)ل  لابريو�ضي   (6

لملغرب .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

للجليل  عبذ  اشهب  لاسيذ 
رقم   89 حي لا ذس زي ة  عنوليه(ل) 

لاذلرابيضاء   (8688 لابريو�ضي   (6

لملغرب .
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باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 87و )8.

886I

CCA CONSULTING

INTARES
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

CCA CONSULTING
 353,9eme ETG ESPACE IDRISS

 ANGLE BD MOHAMED
 V ET BD LA RESISTANCE
 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC

INTARES شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي : 9 زي ة 
بشيراولج شارع أابرت سمانن 
عفرلنسول بونسار لاذلر لابيضاء -  
8 و8) لاذلر لابيضاء لملغرب.

قفل لاتصفية
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

. 58(78
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
))8) ت رر حل  لملؤرخ في  ) فبرلنر 
لملسؤعاية  دلت  شركة   INTARES
 888.888 رأسمااها  مبلغ  لملحذعد  
 9 لإلجتماعي  م رها  ععنولن  درهم 
سمانن  أابرت  شارع  بشيراولج  زي ة 

عفرلنسول بونسار لاذلر لابيضاء -  
لاذلر لابيضاء لملغرب يتيجة  8 و8) 
عكذل  الشركة  لملااية  الوضوية 

لإلمكايات لاتجارية لملست بلية.
ع عين:

ع  شمشام  رشيذ  لاسيذ( ) 
عنوليه(ل) إقامة حذلئق بلفذنر عمار  

ب طابق ) ش ة )و) عين لابرجة  
لملغرب  لابيضاء  لاذلر  8)و8) 

كمصفي ( ) الشركة.
ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 
زي ة   9 عفي   (8(( فبرلنر  بتاريخ  ) 
سمانن  أابرت  شارع  بشيراولج 
 - لابيضاء  لاذلر  بونسار  عفرلنسول 

8 و8) لاذلر لابيضاء لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 88  )8.

887I

DAKYZ REAL ESTATE

PLANETE INVESTISSEMENT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

PLANETE INVESTISSEMENT
و8 زي ة لحمذ لملجاطي لقامة 
لألاب لاطابق 8 ش ة رقم 8 

لملواريف لاذلرلابيضاء ، 8888)، 
لاذلرلابيضاء لملغرب

 PLANETE INVESTISSEMENT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي و8 زي ة 
لحمذ لملجاطي لقامة لألاب لاطابق 

8 ش ة رقم 8 لملواريف لاذلرلابيضاء 
- 888) لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
9و56) 

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (889 فبرلنر   8(
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.PLANETE INVESTISSEMENT
لالستيرلد   : غرض لاشركة بإنجاز 

علاتصذنر علاتجار .
زي ة  و8   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
لحمذ لملجاطي لقامة لألاب لاطابق 8 
8 لملواريف لاذلرلابيضاء -  ش ة رقم 

888) لاذلر لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاسيذ عبذ لملجيذ زهير 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ عبذ لملجيذ زهير عنوليه(ل) 
كراف سيتي فيال و9 لملذننة للخضرلء 
لاذلرلابيضاء   (888 بوسكور  

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ عبذ لملجيذ زهير عنوليه(ل) 
كراف سيتي فيال و9 لملذننة للخضرلء 
بوسكور  888) لاذلرلابيضاء لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (( بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

فبرلنر 889) تحت رقم و8و678.
888I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

FIDELESOFT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زي ة لاوربية لاسوودنة – رقم 

لاومار  -8) لاطابق لألعل رقم 5 ، 
8888و، فاس مغرب

FIDELESOFT شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي و شارع 
أمغااة يرجس أ لاطابق لاثاني فاس - 

8888و فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
7(599

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.FIDELESOFT
 -  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لإلستشار  علاتطوير في لملولوميات.
شارع  و   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
أمغااة يرجس أ لاطابق لاثاني فاس - 

8888و فاس لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ  عفاء أسرلر : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
 88 لسرلر عنوليه(ل)  لاسيذ  عفاء 
تهييس  8)و 9  شارع فيكتور هوغو 

فرنسا.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
 88 أسرلر عنوليه(ل)  لاسيذ  عفاء 
تهييس  8)و 9  شارع فيكتور هوغو 

فرنسا
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ 87 ماي ))8) 

تحت رقم  89).
889I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

DIGI-LINE SERVICES
إعالن متوذد لا رلرلت

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زي ة لاوربية لاسوودنة – رقم 

لاومار  -8) لاطابق لألعل رقم 5 ، 
8888و، فاس مغرب

DIGI-LINE SERVICES »شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ«
ععنولن م رها لالجتماعي: 6 شارع 
ضانة عول لاطابق لارلبع لاش ة 

86 لكذلل لارباط - 88898 لارباط 
لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.868887
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بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
لتخاد  تم   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

ت ليص هذف لاشركة
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

توسيع نشاط لاشركة
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
تم حذف لألنشطة لاتااية من نشاط 
إدلر   مجلس   -  : للحالي  لاشركة 
لاتسيير - م اعل في تسيير لإلستغالل 
لازرلعي  أع  لاصناعي  أع  لاتجاري 
 - لاوسكرية  أع  لملذيية  الخذمات 
بااسيارلت  لابضائع  ان ل  م اعل 
تمت  ع  طن   85 عن  حمواتها  ت ل 
نشاط  إلى  لاتااية  لألنشطة  إضافة 
: - لألرشفة ع لارقمنة  لاشركة للحالي 
رقمنة   - لالوجيستيكية  للخذمات   -

لاوثائق عأرشفتها.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8)8 )8.
898I

HAJEL UNION

HAJEL UNION
إعالن متوذد لا رلرلت

HAJEL UNION
8) ساحة لبو بكر لاصذنق ش ة رقم 

8 لكذلل ، 88898، لارباط لملغرب
HAJEL UNION »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: 8) ساحة 
لبو بكر لاصذنق ش ة رقم 8 لكذلل - 

88898 لارباط لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.8  879

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(8 مارس   88 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم -8تفويت حصص: لاذي 
ع ذ  بم ت�ضى  مانلي:  على  ننص 
88- تفويت للحصص لملتخذ بتاريخ 

لاومرلني  لاسيذ  قام   ، 8)8)-و8 
جمال لاذنن بن ل 588 حصة نملكها 

في لاشركة للى لاسيذ حجري بوبكر
لاذي  -)تكييف لإلدلر :  قرلر رقم 
لاوام  للجمع  قرر  مانلي:  على  ننص 
بوذ لست ااة لاسيذ لاومرلني جمال 
حجري  بااسيذ  لإلحتفاظ  لاذنن، 
بوبكر مسيرل الشركة ملذ  غير محذعد 
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم -6مساهمات: لاذي ننص 
بوبكر  حجري  لاسيذ  مانلي:  على 

888888 درهم. 
-7رأس لملال لالجتماعي:  بنذ رقم 
لاذي ننص على مانلي: لاسيذ حجري 
 888 فئة  من  حصة   8888 بوبكر 

درهم
بنذ رقم و8 -لاتسيير: لاذي ننص 
لاسيذ حجري بوبك من  على مانلي: 
مولايذ 8968-89-87 بسيذي عثمان 
للجنسية،  مغربي  رشيذ،  موالي 
حامل البطاقة لاتوريف عطنية رقم 
A7777 ، ن طن بومار  )8 شفة 8حي 
لملنتزه ح ي م لارباط، مسير الشركة 

ملذ  غير محذعد 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل   (8 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

8)8) تحت رقم 8و) 88.
898I

ste ovada

 STE AGRICULTURE
KHORTA SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

ste ovada
 mezanine n°2 melk el khamar
 av tayeb guennad ، 35100،

guercif maroc
 STE AGRICULTURE KHORTA

SARL شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 
صاكة - 5888و GUERCIF لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

89و)

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.AGRICULTURE KHORTA SARL

لشغال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

ع  فالحية-لالستيرلد  مختلفة-لشغال 

لاتصذنر.

تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

صاكة - 5888و GUERCIF لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ لدريس خرطة : 588 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

588 حصة   : لاسيذ لحمذ خرطة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  خرطة  لدريس  لاسيذ 

5888و جرسيف  دعلر لعالد حسانن 

لملغرب.

عنوليه(ل)  خرطة  لحمذ  لاسيذ 

5888و جرسيف  دعلر لعالد حسانن 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  خرطة  لدريس  لاسيذ 

5888و جرسيف  دعلر لعالد حسانن 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  لالبتذلئية بجرسيف بتاريخ 

))8) تحت رقم 1324/2022.

89(I

CSN MAROC

مدرسة تعليم السياقة الهيثم
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

مذرسة توليم لاسياقة لاهيثم شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي صوكوما 

لاطابق لألعل عمار  رقم 8و8) ش ة 

7 - 8858  مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8(5685

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (9

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

لإلقتضاء بمختصر تسميتها : مذرسة 

توليم لاسياقة لاهيثم .

توليم   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاسياقة .

: صوكوما  عنولن لمل ر لالجتماعي 

لاطابق لألعل عمار  رقم 8و8) ش ة 

7 - 8858  مرلكش لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ محمذ لالدنب : 588 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

 588  : لعبيا  لاذنن  عز  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  لالدنب  محمذ  لاسيذ 

  (858 بذهاج  سيذي  تانزات  دعلر 

للحوز لملغرب.
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لاسيذ عز لاذنن لعبيا عنوليه(ل) 
7و  عمار    5 س  م  لاوحذ   لقامة 
ش ة 5) لاحي للحسني 8و)8) لاذلر 

لابيضاء لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  لالدنب  محمذ  لاسيذ 
  (858 بذهاج  سيذي  تانزات  دعلر 

للحوز لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 5685و8.
Iو89

لكسلون لايف

اكسلون اليف
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

لكسلون لايف
لقامة نوسف شارع موالي عبذ هللا 
ش ة رقم )8 لاطابق )8 ، 68888، 

ت لملغرب
لكسلون لايف شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ(في 

طور لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي 8888 حي 
لات ذم - 68888 تاعريرت لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.578
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر حل   (8(( ماي   85 في  لملؤرخ 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ لكسلون لايف مبلغ 
ععنولن  درهم   888.888 رأسمااها 
لات ذم  حي   8888 م رها لإلجتماعي 
 : تاعريرت لملغرب يتيجة ل   68888 -

عذم لتجاز لاهذف لالجتماعي.
ع حذد م ر لاتصفية ب 8888 حي 

لات ذم - 68888 تاعريرت لملغرب. 
ع عين:

ع  لحمذعش  جابر  لاسيذ( ) 
 68888 حي لات ذم   8888 عنوليه(ل) 
تاعريرت لملغرب كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بتاعريرت  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 84/2022.
89 I

O’GESTION & CONSEIL

D13.CO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

O›GESTION & CONSEIL
ش ة )8 لاطابق لاثااث 88 مكرر 
زي ة محمذ عبذع إقامة حمز  ، 

OUJDA MAROC ،68888
CO.وD8 شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي 8  زي ة 
لاشهيذ حي لا ذس - 68888 عجذ  

لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
6788و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( مارس  في  )  لملؤرخ 

لملصادقة على :
تفويت لاسيذ ( ) برهمي أمين 5) 
حصة لجتماعية من أصل 5) حصة 
لإلاه  محتم عبذ   ( ) لاسيذ  افائذ  

بتاريخ 85 أبريل ))8).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
لاتجارية بوجذ  بتاريخ 8) ماي ))8) 

تحت رقم )78.
895I

MITAK CONSEIL

إمرامرك
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تفويت حصص

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

إمرلمرك شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي محل رقم 
) مبنى 88 شارع أعالد سيذي أحمذ 
بن لحسن لاساملية ) - 8788) لاذلر 

لابيضاء لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
879)8و.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
تمت   (887 نوايوز   (5 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
عبذلاوزيز   ( ) لاسيذ  تفويت 
58 حصة لجتماعية من أصل  ع يذ 
( ) حسن  888 حصة افائذ  لاسيذ 

بنيس بتاريخ 5) نوايوز 887).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
 (( بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 
غشت 887) تحت رقم 688) 886.
896I

MITAK CONSEIL

إمرامرك
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تحويل لاشكل لا ايوني الشركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

إمرلمرك شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ع عنولن م رها لالجتماعي محل رقم 
) مبنى 88 شارع أعالد سيذي أحمذ 
بن لحسن لاساملية ) - 8788) لاذلر 

لابيضاء .
تحويل لاشكل لا ايوني الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
879)8و.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
لملؤرخ في 5) نوايوز 887) تم تحويل 
لاشكل لا ايوني الشركة من »شركة 
دلت مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
»شركة دلت لملسؤعاية  إلى  لاوحيذ« 

لملحذعد «.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (( بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

غشت 887) تحت رقم 688) 886.

897I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

FEZ ARTS PALACE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

FEZ ARTS PALACE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 87 

سبيطريين فاس لملذننة - 8888و 

فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و 6)7

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   ((

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 FEZ  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.ARTS PALACE

غرض لاشركة بإنجاز : شرلء عبيع 

جميع لملنتجات علملشغوالت لايذعية

بازلر

عبيع  عشرلء  عتصذنر  لستيرلد 

جميع لملنتجات علملشغوالت لايذعية.

 87 رقم   : عنولن لمل ر لالجتماعي 

8888و   - لملذننة  فاس  سبيطريين 

فاس لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
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 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ شكيب لحكيم بناني : 588 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 588  : منصور  مصطفى  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

بناني  لحكيم  شكيب  لاسيذ 
عنوليه(ل) شارع لاكرلمة فيال 88 زي ة 

8888و  لانورس طريق إنموزلر فاس 

فاس لملغرب.

لاسيذ مصطفى منصور عنوليه(ل) 

بنيس فاس  لارلحة تجزئة  حي  وو) 

8888و فاس لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

بناني  لحكيم  شكيب  لاسيذ 
عنوليه(ل) شارع لاكرلمة فيال 88 زي ة 

8888و  لانورس طريق إنموزلر فاس 

فاس لاغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ 8) ماي ))8) 

تحت رقم 8 )).

898I

fiduciaire le point

MAISON CONFORT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

fiduciaire le point

 BD OUED OUM RABII N 311

 OULFA CASABLANCA ، 23000،

casablanca maroc

MAISON CONFORT شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 88,شارع 
سيذي عبذ لارحمان,بوسيجور 

88,شارع سيذي عبذ 

لارحمان,بوسيجور 88)8) 

لاذلرلابيضاء لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.798(8

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تمت   (888 أبريل   (8 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

تفويت لاسيذ ( ) لالن ازيري 688 

 8(.888 حصة لجتماعية من أصل 

حصة افائذ  لاسيذ ( ) صوني مذهي 

ازيري بتاريخ 8) أبريل 888).

عدعذع  مينة   ( ) لاسيذ  تفويت 

أصل  من  لجتماعية  حصة   688

 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة   8(.888

أبريل   (8 صوني مذهي ازيري بتاريخ 

.(888

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

 (7 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي 888) تحت رقم  8 76و.

899I

moorishco

KISMAS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

moorishco

 3RUE ISHAQ IBN HANIN

 BD YACOUB ELMANSOUR ،

20320، CASABLANCA MAROC

KISMAS شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع عبذ 

لملومن ع زي ة سمية لقامة شهرزلد 

و لاطابق   رقم 8) - 8888) لاذلر 

لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

9)5و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي  و8 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.KISMAS
إدلر    : بإنجاز  لاشركة  غرض 
للخذمات  مختلف  ت ذنم   ، لملرلفق 
لإلدلرية  لالوجستية  لملساعذ    ،

علافنية.
عنولن لمل ر لالجتماعي : شارع عبذ 
لملومن ع زي ة سمية لقامة شهرزلد 
لاذلر   (8888 -  (8 رقم  لاطابق    و 

لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : عاللي  إسماعيل  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ إسماعيل عاللي عنوليه(ل) 
لالسماعيليه 8) شارع لازهر لارعماني 

) 8888و فاس لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ إسماعيل عاللي عنوليه(ل) 
لالسماعيليه 8) شارع لازهر لارعماني 

) 8888و فاس لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 87  )8.
(88I

My Business Management

TOUS MATIC
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

My Business Management
 n°14 2ème Etage Place Florence
 Avenue HassanII VN ، 30000،

Fès Maroc
TOUS MATIC شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد (في طور 

لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي 6 

زي ة لابهاايل شارع لالسماعيلية 
مويفلوري ) - 8888و فاس لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

8)89و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

886) ت رر حل  88 فبرلنر  لملؤرخ في 

لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 

رأسمااها  مبلغ   TOUS MATIC

م رها  ععنولن  درهم   (8.888
شارع  لابهاايل  زي ة   6 لإلجتماعي 

8888و   -  ( لالسماعيلية مويفلوري 

ظرفية   : ل  يتيجة  لملغرب  فاس 

لقتصادنة حرجة
زي ة   6 ع حذد م ر لاتصفية ب 

لابهاايل شارع لالسماعيلية مويفلوري 

) - 8888و فاس لملغرب. 

ع عين:

ع  لاتازي  طارق  لاسيذ( ) 

عنوليه(ل) فيال رقم 8)شارع خااذ لبن 

8888و فاس لملغرب  لاوايذ بورماية 

كمصفي ( ) الشركة.

ععنذ لإلقتضاء للحذعد لملفرعضة 

محل  اهم  لملخواة  لاصالحيات  على 

ع  لاو ود  تبليغ  محل  ع  لملخابر  

لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ 87 ننانر 886) 

تحت رقم 56/2016.

(88I

moorishco

NEGOZ
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

moorishco

 3RUE ISHAQ IBN HANIN

 BD YACOUB ELMANSOUR ،

20320، CASABLANCA MAROC

NEGOZ شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 88  شارع 

لازرقطوني لقامة حمذ لاطابق 8 - 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية
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 محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و6 و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي  و8 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.NEGOZ

لاتجار    : بإنجاز  لاشركة  غرض 

ي ل   ، أعمال متنوعة   ، بشكل عام 

لابضائع.

  88  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

شارع لازرقطوني لقامة حمذ لاطابق 

8 - 8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : عاللي  إسماعيل  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ إسماعيل عاللي عنوليه(ل) 

لالسماعيليه 8) شارع لازهر لارعماني 

) 8888و فاس لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ إسماعيل عاللي عنوليه(ل) 

لالسماعيليه 8) شارع لازهر لارعماني 

) 8888و فاس لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 85و )8.

(8(I

Fiduciaire jazouli mohammed

GENINE MAROC
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع لبو بكر لاصذنق فاس، 

8888و، فاس لملغرب
GENINE MAROC شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي مكتب رقم 
8  لاطابق للخامس مكاتب لأليذاس 
شارع أسيال تجزئة إدريسية 8888و 

فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
9و6)7

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   8 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.GENINE MAROC
مكتب   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
درلسة عمسح عبحوث ، م لع باآلالت 

لمليكاييكية.
مكتب   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
مكاتب  للخامس  لاطابق    8 رقم 
لأليذاس شارع أسيال تجزئة إدريسية 

8888و فاس لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ مااك كمال لاذنن : 8.888 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاذنن  كمال  مااك  لاسيذ 
 6 عنوليه(ل)   زي ة الاة أمينة طابق 

8888و  لملذننة للجذنذ    8( لاش ة 

فاس لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاذنن  كمال  مااك  لاسيذ 
 6 عنوليه(ل)   زي ة الاة أمينة طابق 

8888و  لملذننة للجذنذ    8( لاش ة 

فاس لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ 8) ماي ))8) 

تحت رقم 8و)).

Iو8)

Cap Conseils

 ASSISTANCE MEDICAL

SANS FRONTIERE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تويين مسير جذنذ الشركة

Cap Conseils

 Bd Ibrahim Roudani ، ,و8و

20390، Casablanca Maroc

 ASSISTANCE MEDICAL SANS

FRONTIERE شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لقامة 

لملست بل لملجموعة 9) لاومار  

57) ش ة ) - 88)8) لاذلر لابيضاء 

لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.87(96

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

تويين  تم   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

مسير جذنذ الشركة لاسيذ( ) لانوني 

محمذ كمسير عحيذ

تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 668 )8.

(8 I

CAPITALIS

YUZDAY
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

CAPITALIS
زي ة صحرلعي عمار  لاصحرلعي 

رقم ٣٥ لاطابق ٦ ، 8698)، 
CASABLANCA MAROC

YUZDAY شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ(في 

طور لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي 5و 

عبذ لارحمان لاصحرلعي عمار  
لاصحرلعي لاطابق 6 - 88)8و لاذلر 

لابيضاء لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
76878و.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر حل   (8(8 نوييو   89 لملؤرخ في 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
مبلغ   YUZDAY لاوحيذ  لاشريك 
ععنولن  درهم   888.888 رأسمااها 
لارحمان  عبذ  5و  لإلجتماعي  م رها 
لاصحرلعي عمار  لاصحرلعي لاطابق 
لملغرب  لابيضاء  لاذلر  88)8و   -  6

يتيجة ل : حل لاشركة.
5و  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
عمار   لاصحرلعي  لارحمان  عبذ 
لاصحرلعي لاطابق 6 - 88)8و لاذلر 

لابيضاء لملغرب. 
ع عين:

عنوليه(ل)  ع  لنوب  خبر  لاسيذ( ) 
لاسككيين   7 رقم   8 زي ة   (8 بلوك 
88و8) لاذلر  شارع موالي لسماعيل 
لابيضاء لملغرب كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (5 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

مارس ))8) تحت رقم )88985.

(85I
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MITAK CONSEIL

آي إم كاربرو
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذنذ الشركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

آي إم كاربرع شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي بلوك 

ب 88 رقم 8و سيذي لابريو�ضي - 

8)88) لاذلر لابيضاء لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و6888و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تويين  تم   (8(( ماي   85 في  لملؤرخ 

لاسيذ( )  الشركة  جذنذ  مسير 

لملصالحي لاهام كمسير عحيذ

تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 87 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 6 و )8.

(86I

MITAK CONSEIL

آي إم كاربرو
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

آي إم كاربرع شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي بلوك 

ب 88 رقم 8و سيذي لابريو�ضي - 

8)88) لاذلر لابيضاء لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و6888و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تمت   (8(( ماي   85 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

لاوزيز  عبذ   ( ) لاسيذ  تفويت 

من  لجتماعية  حصة   588 مر�ضي 

 ( ) حصة افائذ  لاسيذ   588 أصل 

لاهام لملصالحي بتاريخ 85 ماي ))8).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

 87 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 6 و )8.

(87I

MITAK CONSEIL

آي إم كاربرو

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لاشكل لا ايوني الشركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

آي إم كاربرع شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ع عنولن م رها لالجتماعي بلوك 

ب88 رقم 8و سيذي لابريو�ضي - 

8)88) لاذلر لابيضاء .

تحويل لاشكل لا ايوني الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و6888و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تم تحويل   (8(( ماي   85 لملؤرخ في 

لاشكل لا ايوني الشركة من »شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد « إلى »شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ«.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 87 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 6 و )8.

(88I

Fiduciaire jazouli mohammed

VIV TRANS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع لبو بكر لاصذنق فاس، 

8888و، فاس لملغرب
VIV TRANS شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة و  
جماعة اودلنن لاحي لاصناعي موالي 

يو وب 8888و فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
5و6)7

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   89
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 VIV  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.TRANS
ي ل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لابضائع .
عنولن لمل ر لالجتماعي : تجزئة و  
جماعة اودلنن لاحي لاصناعي موالي 

يو وب 8888و فاس لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ سوذ غزالن : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  غزالن  سوذ  لاسيذ 
 876 رقم  فيال  لاتضامن  تجزئة 
لاليذاس عين لاش ف موالي يو وب 

8888و فاس لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  غزالن  سوذ  لاسيذ 
 876 رقم  فيال  لاتضامن  تجزئة 
لاليذاس عين لاش ف موالي يو وب 

8888و فاس لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ 8) ماي ))8) 

تحت رقم 5و)).
(89I

CABINET KHACHIM

ITSO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT MABROUKA BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
ITSO شركة دلت مسؤعاية محذعد  

دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي و) زي ة 

أيولل ، عمار  فلوري 88 مكتب رقم 
  ميموزل - 888 8 لا نيطر  لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
65(65

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (5
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
.ITSO : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

درلسة   -  : غرض لاشركة بإنجاز 
عتصميم مولقع لأليترييت أع غيرها
- بيع عصياية أجهز  لاكمبيوتر

- لستيرلد ع تصذنر
- لستشار 

- تذقيق تكنواوجيا لملولومات
- تركيب لاكاميرل
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زي ة  و)   : عنولن لمل ر لالجتماعي 

88 مكتب رقم  أيولل ، عمار  فلوري 

  ميموزل - 888 8 لا نيطر  لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاساامي  فاضل  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ فاضل لاساامي عنوليه(ل) 
 88888 مابيال    ( رقم  ج    عمار  

لارباط لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ فاضل لاساامي عنوليه(ل) 
 88888 مابيال    ( رقم  ج    عمار  

لارباط لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   8( لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم 9)و98.

(88I

Valoris Partners

SBE CONSULTING
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

Valoris Partners

 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et

 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

SBE CONSULTING شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 59،شارع 

لازرقطوني ، لاطابق لاسادس ، رقم 

88 - 68و8) لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و68و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي  و8 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 SBE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. CONSULTING
ت ذنم   •  : غرض لاشركة بإنجاز 
تكنواوجيا  مجال  في  لملناعاة  خذمة 
عللخذمات  علاذعم  لملولومات 

لإلدلرية.
اتحويل  لاكبرى  لملشاريع  إدلر    •

عهنذسة تكنواوجيا لملولومات .
• تطوير عنشر عصياية عبيع لابرلمج 
عتطبي ات  لإلاكترعيية  علملولقع 

لاويب علاهاتف لان ال.
لاومليات  جميع  عام  •عبشكل 
أع  قايويية  كايت  يوع سولء  أي  من 
لقتصادنة أع مااية أع من واة أع غير 
من واة تتولق بااغرض لملذكور أعاله 
مماثلة  أخرى  أغرلض  يفس  بأي  أع 
أع دلت صلة، بصفة أن تؤيذ بشكل 
لاذي  لاهذف  غيرمباشر  أع  مباشر 
تسعى لاشركة إلى تح ي ه أع لمتذلده 

أع تطويره.
عنولن لمل ر لالجتماعي : 59،شارع 
لازرقطوني ، لاطابق لاسادس ، رقم 

88 - 68و8) لاذلر لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لاسيذ  سلوى بلهاشمي 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ  سلوى بلهاشمي عنوليه(ل) 
إقامة ريميني شارع سيذي عبذ  5و 
لابيضاء  لاذلر   (8( 8 لارحمان 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  سلوى بلهاشمي عنوليه(ل) 
إقامة ريميني شارع سيذي عبذ  5و 
لابيضاء  لاذلر   (8( 8 لارحمان 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 8)6 )8.
(88I

O’GESTION & CONSEIL

D13.CO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذنذ الشركة

O›GESTION & CONSEIL
ش ة )8 لاطابق لاثااث 88 مكرر 
زي ة محمذ عبذع إقامة حمز  ، 

OUJDA MAROC ،68888
CO.وD8 شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي 8  زي ة 
شاهذ حي لا ذس - 68888 عجذ  

لملغرب.
تويين مسير جذنذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
6788و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم تويين   (8(( مارس  لملؤرخ في  ) 
مسير جذنذ الشركة لاسيذ( ) محتم 

عبذ لإلاه كمسير آخر
تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بوجذ  بتاريخ 8) ماي ))8) 

تحت رقم )78.
(8(I

O’GESTION & CONSEIL

D13.CO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

توسيع نشاط لاشركة 

O›GESTION & CONSEIL
ش ة )8 لاطابق لاثااث 88 مكرر 
زي ة محمذ عبذع إقامة حمز  ، 

OUJDA MAROC ،68888
CO.وD8 شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لالجتماعي 8  زي ة 

شاهذ حي لا ذس - 68888 عجذ  

لملغرب.

توسيع نشاط لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

6788و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تمت   (8(( مارس  في  )  لملؤرخ 

نشاط  إلى  لاتااية  لألنشطة  إضافة 

لاشركة للحالي :

لملولكبة   -- علاتولصل  لإلشهار 

علاتكوين.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

لاتجارية بوجذ  بتاريخ 8) ماي ))8) 

تحت رقم )78.

Iو8)

MA GLOBAL CONSULTING

MARESPRIM
إعالن متوذد لا رلرلت

MA GLOBAL CONSULTING

زلعية شارع عبذ لملومن ع زي ة فان 

زياليذ إقامة فضيلة، لاطابق لارلبع، 

8888)، لاذلر لابيضاء لملغرب

MARESPRIM »شركة لملساهمة«

ععنولن م رها لالجتماعي: 9، شارع 

خااذ لبن لاوايذ عين لاسبع - - 

لاذلرلابيضاء لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.586 7

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

تم لتخاد   (8(( مارس  8و  لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 

قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

تحويل لمل ر لالجتماعي للحالي الشركة 

شارع خااذ لبن لاوايذ عين   ،9« من 

إلى  لملغرب«  لاذلرلابيضاء   - لاسبع 

بوعبيذ  عبذلارحيم  شارع  »8و 

لاولزيس - لاذلرلابيضاء لملغرب« 

قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

تحيين لانظام لألسا�ضي الشركة

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
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بنذ رقم  : لاذي ننص على مانلي: 
لمل ر لإلجتماعي الشركة

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم و69 )8.
(8 I

لاناظور الحسابات

J & D CAR
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

لاناظور الحسابات
شارع لالمير سيذي محمذ لاحي 
لالدلري سيتي لملحمذنة بلوك د 
لاطابق لاثاني رقم 5 ، 888)6، 

لاناظور لملغرب
J & D CAR شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي زي ة 
عباس محمود لاو اد رقم 7) 
لاناظور 888)6 لاناظور لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
( 887

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   89
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 J & D  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.CAR
كرلء   -  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاسيارلت بذعن سائق.
زي ة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 (7 رقم  لاو اد  محمود  عباس 

لاناظور 888)6 لاناظور لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : يبات  لاطيبي  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  يبات  لاطيبي  لاسيذ 
 (86 رقم  للحمرلء  لاساقية  شارع 

888)6 لاناظور لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لملجيذ  عبذ  رحال  لاسيذ 
عنوليه(ل) شارع لاساقية للحمرلء رقم 

885 888)6 لاناظور لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   86 بتاريخ  بااناضور  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم   7.
(85I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

RYAD AYYLAL
ع ذ تسيير حر ألصل تجاري (لألشخاص 

لاطبيويون)
ع ذ تسيير حر ألصل تجاري

RYAD AYYLAL
 87 بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ في 
اكميري  أعطى لاسيذ( )   (8(( ماي 
البطاقة   ( ) للحامل  لا ادر  عبذ 
لاوطنية رقم 6)96و8 ج ب لملسجل 
باملحكمة  8 5و8  لاتجاري  بااسجل 
لاتسيير  حق  بااصوير   لالبتذلئية 
 8( لاكائن ب  للحر األصل لاتجاري 
لاصوير   لالبذي  لاسالم  عبذ  زيفة 
لاصوير  مغرب السيذ( )     888  -
البطاقة   ( ) للحامل  حسن  ترسين 
لاوطنية رقم 5  86و ن ملذ  ) سنة 
ع تنتهي   (8(( نوييو   88 تبتذئ من 
8و ماي  )8) م ابل مبلغ شهري  في 

588.و درهم.
(86I

Valoris Partners

 MULTI FOOD GROUP
SOLUTIONS

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

Valoris Partners

 Bureau N°14, 3ème étage,
 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
 MULTI FOOD GROUP

SOLUTIONS شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 96 شارع 
أيفا لاطابق 9 لاش ة رقم 98 إقامة 
 le Printemps d’Anfa - 20530

لاذلر لابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
688و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   8(
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 MULTI : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

. FOOD GROUP SOLUTIONS
*تجهيز   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
لملولد  عتسليم  عتخزين  عتخزين 
لاغذلئية للخام عمنتجات لاتنظيف؛

* تشغيل أي مخبز أع جزلر أع بائع 
سمك أع مشول  ؛

لستيرلد عتصذنر عتجار  جميع   *
لملشرعبات بشكل عام عف ا ال وليين 

لانافذ ؛
لستيرلد عتصذنر عتجار  جميع   *

لملولد عمولد لاتوبئة علاتغليف؛
لاومليات  جميع  عام  *عبشكل 
أع  قايويية  كايت  يوع سولء  أي  من 
لقتصادنة أع مااية أع من واة أع غير 
من واة تتولق بااغرض لملذكور أعاله 
مماثلة  أخرى  أغرلض  يفس  بأي  أع 
أع دلت صلة، بصفة أن تؤيذ بشكل 
لاذي  لاهذف  غيرمباشر  أع  مباشر 
تسعى لاشركة إلى تح ي ه أع لمتذلده 

أع تطويره.
96 شارع  عنولن لمل ر لالجتماعي : 

إقامة   98 لاش ة رقم   9 أيفا لاطابق 

 le Printemps d’Anfa - 20530

لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال لاشركة: 8.888.888 

درهم، م سم كااتالي:

 MFG VIVO HOLDING لاشركة

SA : 10.000 حصة ب يمة 888 درهم 

الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

 MFG VIVO HOLDING لاشركة

لازرقطوني  شارع   59 عنوليه(ل)   SA

لاش ة   6 لاطابق   Les fleurs إقامة 

لابيضاء  لاذلر   (8588  88 رقم 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لبن سود  توفيق عنوليه(ل) 

زلعية شارع ايذع ع زي ة لاصنوبر فيال 

رقم 8 عين لاذئاب ليفا 8888) لاذلر 

لابيضاء لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 8)6 )8.

(87I

خبر  لاشرق

GOLDIMMO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذنذ الشركة

خبر  لاشرق

9  شارع لابكاي اهبيل لقامة رياض 

لملذننة ش ة رقم و بركان 9  شارع 

لابكاي اهبيل لقامة رياض لملذننة 

ش ة رقم و بركان، 699، بركان 

لملغرب

GOLDIMMO شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي و) زي ة 

لاوحذ  لاوربية لملنار 8 حي لا ذس 

بركان - 88وو6 بركان لملغرب.
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تويين مسير جذنذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

988و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تم تويين   (8(8 يويبر  و8  لملؤرخ في 

لاسيذ( )  الشركة  جذنذ  مسير 

برحاب محمذ كمسير عحيذ

تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

يويبر  و)  بتاريخ  ببركان  لالبتذلئية 

8)8) تحت رقم 272/2022.

(88I

خبر  لاشرق

IMMOB

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذنذ الشركة

خبر  لاشرق

9  شارع لابكاي اهبيل لقامة رياض 

لملذننة ش ة رقم و بركان 9  شارع 

لابكاي اهبيل لقامة رياض لملذننة 

ش ة رقم و بركان، 699، بركان 

لملغرب

IMMOB شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 7  زي ة 

دبذع زلعية دبي بركان - 88وو6 بركان 

لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و69و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تم تويين   (8(( ننانر   (8 لملؤرخ في 

لاسيذ( )  الشركة  جذنذ  مسير 

برحاب محمذ كمسير عحيذ

تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  بتاريخ  ببركان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 266/2022.

(89I

ZAKARI-IMMO

S.K DIGITAL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

S.K DIGITAL
 LAAYOUNE ، 20200،
LAAYOUNE MAROC

S.K DIGITAL شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 
لاوحذ  بلوك د رقم )78 - 58888 

لاويون لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.(9897

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( أبريل   88 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
محمذ سيرنبو   ( ) تفويت لاسيذ 
588 حصة لجتماعية من أصل 588 
حصة افائذ  لاسيذ ( ) لاباز لملختار 

بتاريخ 88 أبريل ))8).
رضا لابزكوري   ( ) تفويت لاسيذ 
588 حصة لجتماعية من أصل 588 
حصة افائذ  لاسيذ ( ) لاباز لملختار 

بتاريخ 88 أبريل ))8).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
ماي   (8 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 1408/2022.
((8I

GLOFID

 SOCIETE FIVE SERVICES
 CLEAN Par abréviation

SFSC
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

GLOFID
896 شارع لاسفير بن عائشة لاطابق 

لاثاني لارقم   ، 88و8)، لاذلر 
لابيضاء لملغرب

 SOCIETE FIVE SERVICES CLEAN
Par abréviation SFSC شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي 6) شارع 
مرس سلطان لاطابق لألعل لاش ة 

رو° - 8888) لاذلرلابيضاء لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
. 66 59

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( ماي   85 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
تفويت لاسيذ ( ) محمذ محذلني 
أصل  من  لجتماعية  حصة   588
 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة   8.888
ماي   85 بتاريخ  محذلني  عبذلا ادر 

.(8((
تفويت لاسيذ ( ) نوسف محذلني 
أصل  من  لجتماعية  حصة   588
 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة   8.888
ماي   85 بتاريخ  محذلني  عبذلا ادر 

.(8((
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
 87 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 5وو )8.
((8I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

NAJDER BATIMENT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

NAJDER BATIMENT شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي لارقم و8 
شارع مصر لاطابق لاسفلي - 8888و 

فاس ملغرب .
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.55957

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
لملؤرخ في 88 مارس ))8) تم تحويل 
الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 

لاطابق  مصر  شارع  و8  »لارقم  من 

إلى   « فاس ملغرب  8888و   - لاسفلي 
و8 زي ة ف يه صهنون طريق  »لارقم 

صفرع لاطابق 88 لاش ة و - 8888و 

فاس لملغرب ».

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ 88 ماي ))8) 

تحت رقم 688).

(((I

إئتماييات منار لاورلئش

 NATBERRY MAROC - SARL(

(A.U
إعالن متوذد لا رلرلت

إئتماييات منار لاورلئش

شارع لبن خلذعن، رقم 85 ، 88)9، 

لاورلئش لملغرب

 NATBERRY MAROC - SARL(

A.U) »شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  دلت لاشريك لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: : شارع 

موالي إدريس لألزهر رقم 6و 

 av ibn khaldoun- .85 لاورلئش

larache 92000 Ville لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.5(7

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

لتخاد  تم   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 

قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة. 

قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

توسيع لانشاط لافالحي الشركة

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

إن للجمع لاوام لالستثنائي قرر تغيير 

لمل ر لالجتماعي الشركة من لاونولن 

لاكائن ب: شارع موالي إدريس لألزهر 
إلى تجزئة شوبان  لاورلئش،  6و  رقم 

لاطابق لألعل رقم   886 8 عمار  رقم 

) لاورلئش. 
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بنذ رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

قرر محضر للجمع لاوام لالستثنائي 

إلى توسيع نشاط هذه لاشركة، عداك 

إيتاج  بإضافة نشاط جذنذ لال عهو: 

تصذنر  عتحويل لملنتجات لازرلعية، 

عتسويق لابذعر ع / أع لانباتات.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (8 لالبتذلئية بااورلئش بتاريخ 

))8) تحت رقم  8و.

Iو))

لالت ان الحسابات

N.A PROFESSIONAL CARS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

لالت ان الحسابات

) 8 شارع مرلكش لاطابق لاثاني 
رقم 5 ، 888)6، لاناظور لملغرب

 N.A PROFESSIONAL CARS

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي بلوك و 

عاريض ل 8و8 لاناضور - 888)6 

لاناضور لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

( 889

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 N.A  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.PROFESSIONAL CARS

طالء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لملوادن بااورق السيارلت علآلالت.

لستيرلد عتصذنر لاسيارلت عقطع 

لاغيار.

و  بلوك   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
 6(888  - لاناضور  8و8  ل  عاريض 

لاناضور لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لاص لي  يبيل  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ يبيل لاص لي عنوليه(ل) حي 
 6(888 887 لاناضور  لاورل�ضي رقم 

لاناضور لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ يبيل لاص لي عنوليه(ل) حي 
 6(888 887 لاناضور  لاورل�ضي رقم 

لاناضور لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   8( بتاريخ  بااناضور  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 9)7.
(( I

STE SUD EST GESTION SARL

STE IRRI MIRA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تفويت حصص

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 86 لاومار  99 شارع موالي 

علي لاشريف ، 888)5، لارشيذنة 
لملغرب

STE IRRI MIRA شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي قصر 

سيذي نحيى فركلة لاوليا - 688)5 
تنجذلد لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.8 (58

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
تمت   (8(( ماي   86 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
لنت  موحى   ( ) لاسيذ  تفويت 

من  لجتماعية  حصة   8.888 ياصر 
لاسيذ  افائذ   حصة   8.888 أصل 
( ) نوسف لنت ياصر بتاريخ 86 ماي 

.(8((
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
و) ماي  لالبتذلئية باارشيذنة بتاريخ 

))8) تحت رقم 308/2022.
((5I

STE SUD EST GESTION SARL

STE IRRI MIRA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تويين مسير جذنذ الشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 86 لاومار  99 شارع موالي 

علي لاشريف ، 888)5، لارشيذنة 
لملغرب

STE IRRI MIRA شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي قصر 

سيذي نحيى فركلة لاوليا - 688)5 
تنجذلد لملغرب .

تويين مسير جذنذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.8 (58
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
تويين  تم   (8(( ماي   86 في  لملؤرخ 
لنت  لاسيذ( )  الشركة  مسير جذنذ 

ياصر نوسف كمسير عحيذ
تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
و) ماي  لالبتذلئية باارشيذنة بتاريخ 

))8) تحت رقم 308/2022.
((6I

FIDUGRA

FAT SURF TRIP
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUGRA
شارع محمذ للخامس عمار  لمنار 
رقم  ) لاطابق لاثااث ليزكان ، 

86858، لكادنر لملغرب
FAT SURF TRIP شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي موطنة 

 TEMARISS CONSULTING بشركة

ببالطو رقم  8 لاطابق لالعل دلر 

لارليس شارع 9) فبرلنر تاابورجت - 

88888 لكادنر لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

58  8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   ((

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 FAT  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.SURF TRIP

8)تنظيم   : غرض لاشركة بإنجاز 

لملناسبات

))لاطباعة لارقمية على لألقمشة

و) عسيط في ركوب لالمولج.

موطنة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 TEMARISS CONSULTING بشركة

دلر  لالعل  لاطابق  رقم  8  ببالطو 

 - فبرلنر تاابورجت   (9 لارليس شارع 

88888 لكادنر لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

 MARKELOV MAKSIM : لاسيذ

58 حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 SMIRNOVA INNA : 50  لاسيذ

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

 SMIRNOVA INNA لاسيذ  

رعسيا  و)998  رعسيا  عنوليه(ل) 

رعسيا.

 MARKELOV MAKSIM لاسيذ 

رعسيا  و)998  رعسيا  عنوليه(ل) 

رعسيا.
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة:

 SMIRNOVA INNA لاسيذ  
رعسيا  و)998  رعسيا  عنوليه(ل) 

رعسيا
 MARKELOV MAKSIM لاسيذ 
رعسيا  و)998  رعسيا  عنوليه(ل) 

رعسيا
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية باكادنر بتاريخ 87 ماي ))8) 

تحت رقم 5و8898.

((7I

ISKAMED CAR SARL

ISKAMED CAR SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

ISKAMED CAR SARL
 RUE EL ATLAS ALMOU MIDELT

، 54350، MIDELT MAROC
ISKAMED CAR SARL شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 
لالطلس أملو ميذات - 58و 5 

ميذات لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و88و
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.ISKAMED CAR SARL
تأجير   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاسيارلت بذعن سائق
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لالطلس أملو ميذات - 58و 5 ميذات 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

 588  : كريمة  حشالف  لاسيذ  
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ أنت علي حمو محمذ : 588 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ  حشالف كريمة عنوليه(ل) 
ميذات  أملو  لاويا�ضي  مذرسة  شارع 

58و 5 ميذات لملغرب.
محمذ  حمو  علي  أنت  لاسيذ 
عنوليه(ل) شارع مذرسة لاويا�ضي أملو 

ميذات 58و 5 ميذات لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ  حشالف كريمة عنوليه(ل) 
ميذات  أملو  لاويا�ضي  مذرسة  شارع 

58و 5 ميذات لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بميذات  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 5)8.
((8I

GROUPE ABCE

EASYDOOR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

GROUPE ABCE
 88 مكرر شارع عبذ لملومن لاطابق 

لارلبع ، 8888)، لاذلر لابيصاء 
لملغرب

EASYDOOR شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد (في طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي  88 مكرر 
لالقامة أكابواكو بوافارد عبذ لملومن 
لاطابق   لاذلر لابيضاء - 8888) 

لاذلر لابيضاء لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
و669 و.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر حل   (8(( أبريل   85 لملؤرخ في 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 
EASYDOOR مبلغ رأسمااها 58.888 
درهم ععنولن م رها لإلجتماعي  88 

أكابواكو بوافارد عبذ  مكرر لالقامة 
 - لابيضاء  لاذلر  لاطابق    لملومن 
لاذلر لابيضاء لملغرب يتيجة   (8888

ل : زياد  في خسارلت.
ع حذد م ر لاتصفية ب  88 مكرر 
لالقامة أكابواكو بوافارد عبذ لملومن 
 (8888  - لابيضاء  لاذلر  لاطابق   

لاذلر لابيضاء لملغرب. 
ع عين:

 ASCIONE ANNE لاسيذ( ) 
MARIE THERESE ع عنوليه(ل) ايون 
ايون فرنسا   69888 لاذلئر  لاثااثة 

كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 986 )8.
((9I

soconani

ت ا 2 ب ترانصبور
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

soconani
 LOTS SALAM LOT N B 36 RTE

 DE SEFROU LOTS SALAM
 LOT N B 36 RTE DE SEFROU،

30000، fes maroc
ت ل ) ب ترليصبور شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 6و 
زي ة رقم 5 رزقة ) لازهور ) طريق 
صفرع فاس - 8888و فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

67898
في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(8 ننانر   (7
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 ( : ت ل  بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

ب ترليصبور.

ي ل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لابضاءع الغير.

6و  رقم   : عنولن لمل ر لالجتماعي 

طريق   ( لازهور   ( رزقة   5 زي ة رقم 

صفرع فاس - 8888و فاس لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 588  : طارق  لابصري  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ بوفا�ضي عماد : 588 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

 588  : طارق  لابصري  لاسيذ 

ب يمة 888 درهم.

لاسيذ بوفا�ضي عماد : 588 ب يمة 

888 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  طارق  لابصري  لاسيذ 

 (6 رقم  ارعس  زي ة  لعرلن  شارع 

لازهور 8 8888و فاس لملغرب.

عنوليه(ل)  عماد  بوفا�ضي  لاسيذ 

عين  8888و  عايلي  حي   895 رقم 

تاعتات لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  طارق  لابصري  لاسيذ 

 (6 رقم  ارعس  زي ة  لعرلن  شارع 

لازهور 8888و فاس لملغرب

عنوليه(ل)  عماد  بوفا�ضي  لاسيذ 

عين  8888و  عايلي  حي   895 رقم 

تاعتات لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ 85 أبريل 8)8) 

تحت رقم ) 88879)888و8 .

8Iو)
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FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

MAISON BOUKHARI
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
قفل لاتصفية

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

MAISON BOUKHARI شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي : طنجة 

، عزيب للحاج قذعر ، قطوة آسيا 

، قطوة و7 طابق لاسفلي طريق 

لارباط. - 98888 طنجة لملغرب.

قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

9و976.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

ت رر حل   (8(( أبريل   (9 لملؤرخ في 

MAISON BOUKHARI شركة دلت 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ مبلغ رأسمااها 5.888  درهم 

 ، طنجة  لإلجتماعي  م رها  ععنولن 

آسيا  قطوة   ، قذعر  للحاج  عزيب 

طريق  لاسفلي  طابق  و7  قطوة   ،

لملغرب  طنجة   98888  - لارباط. 

التصفية  لانهائي  الإلغالق  يتيجة 

 MAISON«  لاكلية الشركة لملذكور

BOUKHARI » ، بوذ مالحظة أيه تم 

علاشطب   4/12/2022 بتاريخ  حلها 

من لاسجل لاتجاري رقم 9و976.

ع عين:

ع  بخاري  ساام  أنس  لاسيذ( ) 

طنجة   98888 طنجة  عنوليه(ل) 

لملغرب كمصفي ( ) الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 

طنجة  عفي   (8(( أبريل   8( بتاريخ 

قطوة آسيا   ، عزيب للحاج قذعر   ،

طريق  لاسفلي  طابق  و7  قطوة   ،

لارباط. - 98888 طنجة لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 888و5).
8Iو)

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

JISETINO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
JISETINO شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي طنجة ، 
اال شافية شارع برج اوت رقم و). - 

98888 طنجة لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
و 8و88.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
تمت   (8(( ماي   86 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
شولي  ناسين   ( ) لاسيذ  تفويت 
758 حصة لجتماعية من أصل 888 
حصة افائذ  لاسيذ ( ) أحمذ شولي 

بتاريخ 86 ماي ))8).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
ماي   (8 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 878و5).
I)و)

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

I.S ORIENT

إعالن متوذد لا رلرلت

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
I.S ORIENT »شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  دلت لاشريك لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: طنجة 
، خليج طنجة بااية ، خليج طنجة 

شارع أ رقم 8 - 98888 طنجة 
لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

8وو98.
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
لتخاد  تم   (8(( ماي  و8  في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
إسماعيل  شنوف  لاسيذ  نتنازل 
عين ل بموجب لاضمايات لافولية إلى 
لملن ول إايه لاذي ن بل (668) سهًما 
لاذي  يجم  للخوالتي  لاسيذ  اصالح 
ننتمي إايه في لاشركة لملورعفة باسم 

. * IS ORIENT SARL D’A.U *
على  ننص  لاذي   :( رقم  قرلر 
مانلي: قبول لست ااة لاسيذ شايوف 
إسماعيل من منصبه كمذنر مشارك 
مذنًرل  يجم  للخوالتي  لاسيذ  عتويين 

ا جذنًذل الشركة.
ً
مشارك

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 
لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

لاذي ننص على   :6 ع   7 بنذ رقم 
 66888 لاسيذ للخوالتي يجم  مانلي: 
للحمذي  لاسيذ  إجتماعية  حصة 

محمذ 888 و حصة إجتماعية 
على  ننص  لاذي  و8:  رقم  بنذ 
يجم  للخوالتي  لاسيذ  تويين  مانلي: 

ا جذنًذل الشركة.
ً
مذنًرل مشارك

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 9)8و5).
Iوو)

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

FOUR WALLS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

FOUR WALLS شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي لارقم 8) 
شارع بيرعث زي ة زعلغة حي لازهور 

) طريق صفرع - 8888و فاس 

لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7(6 8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   87

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 FOUR : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.WALLS

غرض لاشركة بإنجاز : - م اعل في 

أعمال مختلفة ع أعمال لابناء

- ت ذنم للخذمات في مجال أعمال 

لابناء.

عنولن لمل ر لالجتماعي : لارقم 8) 

شارع بيرعث زي ة زعلغة حي لازهور ) 

طريق صفرع - 8888و فاس لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ  غيثة علمي عرع�ضي : 588 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 588  : محمذ  لازريوفي  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عرع�ضي  علمي  غيثة  لاسيذ  
زي ة لبي نويم لاش ة   (7 عنوليه(ل) 

88 م ج 8888و فاس لملغرب.

لاسيذ لازريوفي محمذ عنوليه(ل) 

ل تجزئة دايلة  8و  عمار    88 ش ة 

8888و  زعلغة  لاضحى  مجموعة 

فاس لملغرب.
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عرع�ضي  علمي  غيثة  لاسيذ  

زي ة لبي نويم لاش ة   (7 عنوليه(ل) 

88 م ج 8888و فاس لملغرب

لاسيذ لازريوفي محمذ عنوليه(ل) 

ل تجزئة دايلة  8و  عمار    88 ش ة 

8888و  زعلغة  لاضحى  مجموعة 

فاس لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ 8) ماي ))8) 

تحت رقم 7 6).

I و)

fj conseil

YOUSSR ALIMENTATION

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

قفل لاتصفية

fj conseil

رفم 8858 لاطابق 88 حي لا ذس 

)8 ب )8 خريبكة ، 5888)، 

خريبكة لملغرب

 YOUSSR ALIMENTATION

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي : رقم و8 

حي لارياض شارع موالي لدريس 

لالعل - 5888) خريبكة لملغرب.

قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.6587

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

ت رر حل   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

شركة   YOUSSR ALIMENTATION

دلت مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

 888.888 رأسمااها  مبلغ  لاوحيذ 

درهم ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 

حي لارياض شارع موالي لدريس  و8 

لالعل - 5888) خريبكة لملغرب يتيجة 

اصووبة في لاتسيير.

ع عين:
لاسيذ( ) ايلى مستحي ع عنوليه(ل) 
بوطااب  لاوزيز  عبذ  زي ة   88 رقم 
 8 888 ش ة  8   8( يور  لقامة 
 ( ) كمصفي  لملغرب  لا نيطر  

الشركة.
ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 
بتاريخ 88 ماي ))8) عفي رقم و8 حي 
 - لارياض شارع موالي لدريس لالعل 

5888) خريبكة لملغرب.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  بخريبكة  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 8)).

5Iو)

GLOBE FIDUCIAIRE

TAZOLT CARGO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
 8 شارع لازرقطوني لاطابق 9 رقم 
88 ، 8888)، لاذلر لابيضاء لملغرب
TAZOLT CARGO شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي رقم7 

شارع لحمذ توكي لاطب ة ٫2لاش ة 
٫10 لاذلر لابيضاء - 8888) لاذلر 

لابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
7)8و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.TAZOLT CARGO

لستيرلد   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

عتصذنر شرلء بيع عتوزيع لألقمشة.
رقم7   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

٫2لاش ة  لاطب ة  توكي  لحمذ  شارع 

لاذلر   (8888  - لابيضاء  لاذلر   ٫10

لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 : للحيان  لارحيم  عبذ  لاسيذ 

درهم   888 ب يمة  حصة   8.888

الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

للحيان  لارحيم  عبذ  لاسيذ 

ط   885 ع  لاصفا  لقامة  عنوليه(ل) 

88 عين لاشق لاذلر لابيضاء 8888) 

لاذلر لابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

للحيان  لارحيم  عبذ  لاسيذ 

ط   885 ع  لاصفا  لقامة  عنوليه(ل) 

88 عين لاشق لاذلر لابيضاء 6888) 

لاذلر لابيضاء لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم   9 )8.

6Iو)

SOMADINCO

LOCATRALL
إعالن متوذد لا رلرلت

SOMADINCO

إقامة ماجورل عمار  B رقم) 

حي لا ذس لابريو�ضي ، 8688)، 

لاذلرلابيضاء لملغرب

LOCATRALL »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: تجزئة 

جوهر  زي ة ) عمار  7و رقم 9و 

سيذي مومن - 8 86) لاذلرلابيضاء 

لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

689و7 .
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( مارس  لملؤرخ في  ) 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
 8888 لعتكذل  محمذ  لاسيذ  باع 
حصة نملكها في لاشركة اسيذ رشيذ 

علدي ب يمة 888 درهم الحصة
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
من  لعتكذل  محمذ  لاسيذ  إست ااة 
رشيذ  لاسيذ  لملسيرعتوين  منصب 

علدي مسير عحيذ الشركة 
قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 

تحين لانضام لالسا�ضي
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم 7: لاذي ننص على مانلي: 
مبلغ  في  محذد  لاشركة  مال  رأس 
 8888 إلى  م سمة  درهم   888888

حصة مسنذ  اسيذ رشيذ علدي
على  ننص  لاذي   :85 رقم  بنذ 
مانلي: لاسيذ رشيذ علدي مسير عحيذ 

الشركة
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

أبريل ))8) تحت رقم 8688)8.

7Iو)

لاسالعي حسن

اتولي دو كوتير الخلخال
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تفويت حصص

لاسالعي حسن
885شارع ) مارس لاذلر لابيضاء، 

888)، لاذلر لابيضاء لملغلرب
لتولي دع كوتير للخلخال شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 

مستوية زي ة  ) رقم 97 حي حسني 
- 8و)8) لاذلر لابيضاء لملغرب.

تفويت حصص
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رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري -.
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( أبريل   (6 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
لاولمي  زبيذ    ( ) لاسيذ  تفويت 
أصل  من  لجتماعية  حصة   8.888
8.888 حصة افائذ  لاسيذ ( ) عبذ 

هللا لدلحيا بتاريخ  8 أبريل ))8).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
 8( بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم و8658.

8Iو)

لئتمايية ماهر

LA PERLE DE CHAOUIA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

لئتمايية ماهر
8 عمار  لاوبا�ضي شارع عالل بن 
عبذ هللا ، 6858)، لبن أحمذ 

لملغرب
LA PERLE DE CHAOUIA شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي 895 

تجزئة للخير لبن أحمذ - 6858) لبن 
أحمذ لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.855
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
لدريس   ( ) لاسيذ  تفويت 
لاوسالعي 688 حصة لجتماعية من 
أصل 88).8 حصة افائذ  لاسيذ ( ) 
ربيع لاوسالعي بتاريخ 87 ماي ))8).
لدريس   ( ) لاسيذ  تفويت 
لاوسالعي 688 حصة لجتماعية من 
لاسيذ  افائذ   حصة   8.(88 أصل 
ماي   87 نونس لاوسالعي بتاريخ   ( )

.(8((
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
ماي  و)  لالبتذلئية ببن لحمذ بتاريخ 

))8) تحت رقم 22/14.

9Iو)

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

 STE NOUVELLE DE
 DISTRIBUTION AVICOLE

 DE DETROIT SARL par
 abréviation » SONAVIDET

SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذنذ الشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
 STE NOUVELLE DE

 DISTRIBUTION AVICOLE DE
 DETROIT SARL par abréviation
SONAVIDET SARL « شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي طنجة ، 

لملنط ة لاصناعية ، طريق تطولن و 
، قطوة و8 - 98888 طنجة لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و7 7 .
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تويين  تم   (8(( ماي   85 في  لملؤرخ 
لاسيذ( )  الشركة  جذنذ  مسير 

للخمي�ضي سويذ  كمسير آخر
تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 576و5).
( 8I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE TADLA IKHAWANS
SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي لات ذم بلوك ) رقم 87 لاسمار  

ES-SMARA MAROC ،7(888 ،
 STE TADLA IKHAWANS SARL
AU شركة دلت مسؤعاية محذعد  

دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 
لاحي لاصناعي رقم و88 لاسمار  - 

888)7 لاسمار  لملغرب.
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.779

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم تحويل   (8(( ماي   (8 لملؤرخ في 
من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
و88  رقم  لاصناعي  لاحي  »تجزئة 
لاسمار  لملغرب«   7(888  - لاسمار  
 888 رقم  حمادي  لحمذ  »شارع  إلى 
لاسمار    7(888  - لاسمار   مكرر 

لملغرب«.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بااسمار   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 104/2022.

( 8I

CAF MANAGEMENT

CLINIQUE RIVIERA
شركة لاتضامن

رفع رأسمال لاشركة

CAF MANAGEMENT
لازي ة 7و لارقم 87 حي لاهناء ، 
88)8)، لاذلر لابيضاء لملغرب
CLINIQUE RIVIERA شركة 

لاتضامن
ععنولن م رها لإلجتماعي 88و شارع 

غايذي - 88)8) لاذلر لابيضاء 
لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و8وو7.
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
رفع  تم   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 
قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال 
من  أي  درهم«   8. 7(.888«
 8.57(.888« إلى  درهم«   888.888«
درهم« عن طريق : إدماج لحتياطي أع 
أرباح أع عالعلت إصذلر في رأس لملال.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 8)8 )8.

( (I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

CHARCUTERIE EUROMAR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذنذ الشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
 CHARCUTERIE EUROMAR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي طنجة ، 
لملنط ة لاصناعية ، طريق تطولن و 
، قطوة و8 - 98888 طنجة لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري )9 

و88.
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تويين  تم   (8(( ماي   85 في  لملؤرخ 
لاسيذ( )  الشركة  جذنذ  مسير 

للخمي�ضي سويذ  كمسير آخر
تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم و57و5).

Iو )

CAF MANAGEMENT

CLINIQUE RIVIERA
شركة لاتضامن

تحويل لاشكل لا ايوني الشركة

CAF MANAGEMENT
لازي ة 7و لارقم 87 حي لاهناء ، 
88)8)، لاذلر لابيضاء لملغرب
CLINIQUE RIVIERA شركة 

لاتضامن
ع عنولن م رها لالجتماعي 88و شارع 

غايذي - 88)8) لاذلر لابيضاء .
تحويل لاشكل لا ايوني الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
و8وو7.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم تحويل   (8(( ماي   88 لملؤرخ في 
لاشكل لا ايوني الشركة من »شركة 

لاتضامن« إلى »شركة لملساهمة«.
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باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 8)8 )8.
(  I

CAF MANAGEMENT

CLINIQUE RIVIERA
شركة لاتضامن

رفع رأسمال لاشركة

CAF MANAGEMENT
لازي ة 7و لارقم 87 حي لاهناء ، 
88)8)، لاذلر لابيضاء لملغرب
CLINIQUE RIVIERA شركة 

لاتضامن
ععنولن م رها لإلجتماعي 88و شارع 

غايذي - 88)8) لاذلر لابيضاء 
لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و8وو7.
لاوام  للجمع  بم ت�ضى 
 (8(( ماي   88 لإلستثنائي لملؤرخ في 
بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع  تم 
من  أي  درهم«   888.888« قذره 
»888.)8.57 درهم« إلى »88.888و.) 
م اصة  إجرلء   : طريق  عن  درهم« 
مع دنون لاشركة لملحذد  لمل ذلر ع 

لملستح ة.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 8)8 )8.
( 5I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

LUXURY BUILD
إعالن متوذد لا رلرلت

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
LUXURY BUILD »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: طنجة 
، )و ، قيسارية لأليذاس إيزرلن ، 
شارع حفيظ بن عبذ لابار ، رقم 

7)8. - 98888 طنجة لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.68(77

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( مارس  لملؤرخ في  8 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
بااتحويل  دريس  بهان  لاسيذ  ن وم 
لافولية  لاضمايات  بموجب  علان ل 
إلى لملحال إايه لاذي ن بل خمسمائة 
خااكان  لاسيذ  اصالح  سهم   (588(
فاضل  ناقوب  بن  علاسيذ   ، بوشتا 
لاضمايات  بموجب  عين ل  نن ل 
لافولية إلى لملحول إايه لاذي ن بل 
خمسمائة (588) سهم اصالح لاسيذ 
لاشركة  في  ملكهم   ، بوشتا  خليكان 
 LUXURY BUILD  * لملورعفة باسم 

.* SARL
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
لست ااة لاسيذ بهان دريس علاسيذ 
تم  لإلدلر   من  فاضل  يو وب  بن 
تويين لاسيذ خااكان بوشتا كمذنر 

عحيذ الشركة افتر  غير محذعد .
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
لاذي ننص على   :6 ع   7 بنذ رقم 
 8888 بوشتا  خااكان  لاسيذ  مانلي: 

حصة إجتماعية
بنذ رقم  8: لاذي ننص على مانلي: 
تويين لاسيذ خااكان بوشتا كمذنر 

عحيذ الشركة افتر  غير محذعد .
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 788و5).
( 6I

CAB ASSISTANCE

IMMOBILNORD.MA
إعالن متوذد لا رلرلت

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

IMMOBILNORD.MA »شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: حي رشيذ 
رضا لقامة حيا  و طابق 5 رقم وو8 

- 98888 طنجة لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.99987

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( أبريل   88 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
بيع 58) حصة من طرف لاسيذ مافر 

جوايو افائذ  لاسيذ اوكا غريتي 
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
جوايو  مافر  لاسيذ  لست ااة  قبول 
عمنحه إبرلء دمة كاملة عنهائية خالل 
بأي  لاشركة  عستلتزم  إدلرته.  فتر  
لاوحيذ  بااتوقيع  بها  نتولق  مستنذ 

السيذ اوكا غريتي
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم 7: لاذي ننص على مانلي: 

رلس لملال 
على  ننص  لاذي  و8:  رقم  بنذ 

مانلي: لاتويين
على  ننص  لاذي   :86 رقم  بنذ 

مانلي: لالمضاء
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 876و5).
( 7I

لاسالعي حسن

اتولي دو كوتير الخاخال
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تويين مسير جذنذ الشركة

لاسالعي حسن
885شارع ) مارس لاذلر لابيضاء، 

888)، لاذلر لابيضاء لملغلرب
لتولي دع كوتير للخاخال شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 

مستوية زي ة  ) رقم 97 حي حسني 
- 8و)8) لاذلر لابيضاء لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري -.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تم تويين   (8(( أبريل   (6 لملؤرخ في 

لد  لاسيذ( )  الشركة  جذنذ  مسير 

لحيا عبذ هللا كمسير عحيذ

تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 8( بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم و8658.

( 8I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

PREMIUM NOUR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

PREMIUM NOUR شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي طنجة 7  

شارع للحسن لاثاني طابق ) رقم 5. - 

98888 طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7و 7)8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   86

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. PREMIUM NOUR

لاغرض   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

من لاشركة هو:

لستيرلد عتصذنر  بشكل رئي�ضي:   -

لألعشاب علانباتات علاوطريات.
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- تصذنر علستيرلد عتوزيع لابهارلت 
علاتمور علانباتات لملجففة علانباتات 
غذلئية  عمنتجات  علاطبية  لاوطرية 

متنوعة.
- ليتاج لالعشاب لاطبية علاوطرية 

علازيوت لاوطرية.
عمنتجات  باألعشاب  لاوالج   -
للحمية عمنتجات لاتجميل لاطبيوية 
عمساجات  لاطبية  علانباتات 

لاتخسيس
علالستيرلد  علابيع  لاشرلء 
لاذعاية  علاتجار   علاتصذنر 
علاتمثيل  علاشحن  علاسمسر  

علاتجار  بشكل عام
لملنتجات  جميع  عبيع  شرلء   -

لالستهالكية
أي  في  لاشركة  أسهم  -لستثمار 
شركة دلت غرض مماثل أع دي صلة.
- لالستيرلد علاتصذنر بشكل عام

لاومليات  جميع   ، عام  بشكل   -
أع  لملااية  أع  لاتجارية  أع  لاصناعية 
لملتول ة بشكل  لاو ارية  أع  لملن واة 
باألنشطة  مباشر  غير  أع  مباشر 
لملذكور  أعاله أع لاتي من لملحتمل أن 

توزز تطوير لاشركة..
عنولن لمل ر لالجتماعي : طنجة 7  
شارع للحسن لاثاني طابق ) رقم 5. - 

98888 طنجة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
حصة   (5  : ناسين  نرع  لاسيذ 

ب يمة 888 درهم الحصة .
حصة   58  : فارعق  نرع  لاسيذ 

ب يمة 888 درهم الحصة .
حصة   (5  : محمذ  نرع  لاسيذ 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  ناسين  نرع  لاسيذ 

تطولن 98888 تطولن لملغرب.
عنوليه(ل)  فارعق  نرع  لاسيذ 

تطولن 98888 تطولن لملغرب.
عنوليه(ل)  محمذ  نرع  لاسيذ 

تطولن 98888 تطولن لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  فارعق  نرع  لاسيذ 
تطولن 9888 تطولن لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8و9و5).
( 9I

FIBEN

LOGILYASS SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FIBEN
 BD Riad FB 14 Hay El Massira
 Etg 01 Appt 01 Mohammedia

 ، 28830، MOHAMMEDIA
MAROC

LOGILYASS SARL AU شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي  تجزئة 
للحرية 8 لاطابق ) ش ة رقم و 

لملحمذنة - 8888) لملحمذنة لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8687و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.LOGILYASS SARL AU
منوش   •  : غرض لاشركة بإنجاز 

ع اري؛
لافردنة  لملباني  جميع  تشييذ   •
أع  لاسكنية  األغرلض  للجماعية  أع 
لاتجارية أع لإلدلرية أع لاصناعية أع 

غيرها من لالستخذلمات ؛

جميع  عإيجاز  عبرمجة  درلسة   •
لملشاريع  عجميع  لإلنشائية  لملشاريع 

لملتول ة بهذل لانشاط.
مبنى  ألي  لاتسويق  أع  لاترعيج   •
لحسابه  ع اري  أع مجمع  بريامج  أع 

للخاص أع لحساب أطرلف ثااثة ؛.
:  تجزئة  عنولن لمل ر لالجتماعي 
و  رقم  ش ة   ( لاطابق   8 للحرية 
لملحمذنة - 8888) لملحمذنة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لايسوفي  مرلد  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  لايسوفي  مرلد  لاسيذ 
و8  ش ة  و  لقامة كرين بارك عمار  

لملحمذنة 8888) لملحمذنة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  لايسوفي  مرلد  لاسيذ 
و8  ش ة  و  لقامة كرين بارك عمار  

لملحمذنة 8888) لملحمذنة لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  لالبتذلئية باملحمذنة بتاريخ 

))8) تحت رقم 968.

(58I

BRIGHTEN CONSULTING

MLA TRESOR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

BRIGHTEN CONSULTING
99 بيير باريت لاطابق 85 رقم 88 ، 

8888)، لاذلرلابيضاء لملغرب
MLA TRESOR شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي ت اطع 
شارع اال ناقوت ع زي ة لاورعار 9 

إقامة غاايس لاطابق   ش ة رقم 8 
- 8888) لاذلرلابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5 8788

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 MLA  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.TRESOR

غرض لاشركة بإنجاز : - لاصناعة 

بشكل عام أع للحياكة أع لاكرعشيه

صناعة  أي  علستغالل  إنشاء   -

نسيج

،لاتطريز  ،للخياطة  لاطباعة   -

علانسيج

توزيع جميع  تصذنر،  لستيرلد،   -

لاصوفية  علملالبس  لألقمشة  أيولع 

عغيرها

 ، لملنتجات  جميع  تسويق   -

عأجزلء  علآلالت  حياكة   ، لألقمشة 

لانسيج

للحرف  عبيع  عتصنيع  إنشاء   -

لاباطن  من  كم اعاين  لايذعية 
لاكبرى  لاتجارية  لاوالمات  ملختلف 

عبيع  عشرلء   ، أع لملصممين لاشباب 

لازخرفية  لألشياء  جميع  عإنذلع 

ععناصر لملوضة

،بيع  ،شرلء  ،تصذنر  لستيرلد   -

،لاتجار  علاوساطة لاتجارية  ،توزيع 

لجميع أيولع لابضائع دعن حصر

بالجملة  ع  باات سيط  تجار    -

عشبه للجملة عبر لإليتريت علملتاجر 

لملتخصصة

عبأي  عسيلة  بأنة  لملشاركة   -

شكل كان في أي أنشطة أع لاشركات 

لاوطنية أع لألجنبية ، لاتي تم إنشاؤها 

، عبشكل أعم  أع لاتي سيتم إنشاؤها 

في جميع لاشركات لملماثلة علاتكميلية 

دلت لاصلة ، علاتي قذ تكون مرتبطة 

بهذف  مباشر  غير  أع  مباشر  بشكل 

لاشركة .
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ت اطع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 9 لاورعار  زي ة  ع  ناقوت  اال  شارع 

إقامة غاايس لاطابق   ش ة رقم 8 - 

8888) لاذلرلابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاليذاو�ضي  عباد  محمذ  لاسيذ 

درهم   888 ب يمة  حصة   588  :

الحصة.

لاليذاو�ضي  عباد  ملياء  لاسيذ  

درهم   888 ب يمة  حصة  88و   :

الحصة.

 (88  : لخما�ضي  لسماء  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاليذاو�ضي  عباد  محمذ  لاسيذ 
زي ة للخولرزمي طابق   5( عنوليه(ل) 

لابيضاء  لاذلر   (8888  88 ش ة  و 

لملغرب.

لاليذاو�ضي  عباد  ملياء  لاسيذ  
زي ة للخولرزمي طابق   5( عنوليه(ل) 

لابيضاء  لاذلر   (8888  88 ش ة  و 

لملغرب.

لاسيذ  لسماء لخما�ضي عنوليه(ل) 
)5 زي ة للخولرزمي طابق و ش ة 88 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاليذاو�ضي  عباد  محمذ  لاسيذ 
زي ة للخولرزمي طابق   5( عنوليه(ل) 

لابيضاء  لاذلر   (8888  88 ش ة  و 

لملغرب

لاليذاو�ضي  عباد  ملياء  لاسيذ  
زي ة للخولرزمي طابق   5( عنوليه(ل) 

لابيضاء  لاذلر   (8888  88 ش ة  و 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بااذلر لابيضاء بتاريخ - تحت 
رقم -.

(58I

لالئتمان للجهوي للجذنذ 

2A INGENEERING
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

حل شركة

لالئتمان للجهوي للجذنذ 

تجزئة لاكوهن عمار  G ش ة 8 

لاكذنة للجذنذ  ، 888 )، للجذنذ  

لملغرب

A INGENEERING) شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ(في طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي و زي ة   

درب للحاجة رقية لزمور - 888 ) 

لزمور لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.886(8

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

ت رر حل   (8(( أبريل   (( لملؤرخ في 

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

 (A INGENEERING لاشريك لاوحيذ

مبلغ رأسمااها 88.888 درهم ععنولن 

درب  زي ة    و  لإلجتماعي  م رها 

لزمور   ( 888  - للحاجة رقية لزمور 

لملغرب يتيجة ل : توقف لانشاط.

زي ة  و  ع حذد م ر لاتصفية ب 

 ( 888   درب للحاجة رقية لزمور - 

لزمور لملغرب. 

ع عين:

لاسيذ( ) رعجي هينري دنلفيوه ع 

عنوليه(ل) و درب للحاجة رقية لزمور 

888 ) للجذنذ  لملغرب كمصفي ( ) 

الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 لالبتذلئية بالجذنذ  بتاريخ 

))8) تحت رقم )و78).

(5(I

STE PA-ATLAS

PA-ATLAS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

STE PA-ATLAS
 DOMICILE AU AVENUE

 BIR ANZARAN N° 01 2eme
 ETAGE TIFLET ، 15400، TIFLET

MAROC
PA-ATLAS شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع بئر 
ليزلرلن رقم 88 طابق ثاني تيفلت - 

88 85 تيفلت لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(79

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
PA-  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.ATLAS
م اعل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
 / لالنشائية  لالعمال  مختلف  في 
تجار  لالدعلت صحية لاكبير  ع مولد 
لاتن يب  ع  لاتجار    / بالجملة  بناء 

لاتجاري..
عنولن لمل ر لالجتماعي : شارع بئر 
 - طابق ثاني تيفلت   88 ليزلرلن رقم 

88 85 تيفلت لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
موليكم  لارحمان  عبذ  لاسيذ 
درهم   888 ب يمة  حصة   8.888  :

الحصة .

 : موليكم  لارحمان  عبذ  لاسيذ 

8888 ب يمة 888 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

موليكم  لارحمان  عبذ  لاسيذ 

تنغير  لمكوية  قلوة  ميرية  عنوليه(ل) 

88 85 تيفلت لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

موليكم  لارحمان  عبذ  لاسيذ 

تنغير  لمكوية  قلوة  ميرية  عنوليه(ل) 

88 85 تيفلت لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (8 بتاريخ  بتيفلت  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 89 .

Iو5)

FO CONSULTUNG SARL AU

 AL YASAMEEN GLOW AND

GO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

 AL YASAMEEN GLOW AND GO

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 85 شارع 

لالبطال ش ة   أكذلل لارباط - 

88888 لارباط لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

868((9

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   86

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
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دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.YASAMEEN GLOW AND GO
غرض لاشركة بإنجاز : بيع، شرلء 

ع توزيع لملولد لاتجميلية.
85 شارع  عنولن لمل ر لالجتماعي : 
 - لارباط  أكذلل  ش ة    لالبطال 

88888 لارباط لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ  ناسمين لعشهبار : 8.888 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لعشهبار  ناسمين  لاسيذ  
جنان  و8  ش ة   66 عمار   عنوليه(ل) 
 88888 لارباط  إضافي   8 لانهضة 

لارباط لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لعشهبار  ناسمين  لاسيذ  
جنان  و8  ش ة   66 عمار   عنوليه(ل) 
 88888 لارباط  إضافي   8 لانهضة 

لارباط لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   86 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 87 و.
(5 I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

D.F.TEX SARL
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تفويت حصص

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER، 90000،
TANGER لملغرب

D.F.TEX SARL شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 87 
ب 8 طنجة لملنط ة للحر  طنجة - 

98888 طنجة لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
و9 79.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
تمت   (8(( مارس   (8 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
لاطاهري عزيز   ( ) تفويت لاسيذ 
حصة لجتماعية من أصل   (8.888
 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة    8.888
بنومر  نمثلها  دناموطكس  شركة 

لحمذ بتاريخ 8) مارس ))8).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
أبريل   (8 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 98 و.
(55I

لالئتمان للجهوي للجذنذ 

TANTALI CAR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

لالئتمان للجهوي للجذنذ 
تجزئة لاكوهن عمار  G ش ة 8 

لاكذنة للجذنذ  ، 888 )، للجذنذ  
لملغرب

TANTALI CAR شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد (في طور 

لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي و)) حي لم 
لاربيع لزمور - 888 ) لزمور لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

7و 87.
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر حل   (8(8 نوييو   (8 لملؤرخ في 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 
رأسمااها  مبلغ   TANTALI CAR
م رها  ععنولن  درهم   888.888
لاربيع لزمور  حي لم  و))  لإلجتماعي 

 : ل  يتيجة  لملغرب  لزمور   ( 888  -
توقف لانشاط.

و))  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
لزمور   ( 888  - حي لم لاربيع لزمور 

لملغرب. 
ع عين:

لاسيذ( ) منير لاسويذ ع عنوليه(ل) 
) زي ة ) درب لاشولي لزمور 888 ) 

لزمور لملغرب كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية بالجذنذ  بتاريخ )8 نوايوز 

8)8) تحت رقم ))67).
(56I

ABRAJ ARFOUD

ABRAJ ARFOUD ابراج ارفود
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

ABRAJ ARFOUD
6) شارع مرس لاسلطان ش ة 
و لاطابق لالعل ، 8888)، لاذلر 

لابيضاء لملغرب
 ABRAJ ARFOUD لبرلج لرفود
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 6) شارع 
مرس لاسلطان ش ة و لاطابق لالعل 

- 8888) لاذلر لابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7 7و 5
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (6
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
لبرلج   : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. ABRAJ ARFOUD لرفود
شرلء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاو ارلت عبيوها عت سيمها عتجزئتها

شرلء لألرل�ضي لملبنية أع غير لملبنية 

، عكذاك أي ممتلكات ع ارية

لستغالل لألرل�ضي عتطويرها ، على 

عجه للخصوص ، عن طريق عمليات

علاتطوير  عللخذمة  لات سيم 

علملوذلت عبناء لملباني في

أع  لاسكنية  لالستخذلمات 

أع  لاصناعية  أع  لملهنية  أع  لاتجارية 

غيرها

لاو ارلت  أيولع  جميع  تأجير 

علالستشارلت علاوساطة لاو ارية

لاو ارلت  تطوير  عمليات  ميع 

البيع أع لإلنجار.

6) شارع  عنولن لمل ر لالجتماعي : 
مرس لاسلطان ش ة و لاطابق لالعل 

- 8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

2.895.000,00 درهم، م سم كااتالي:

لاشرلدي  لارحيم  عبذ  لاسيذ 

درهم   888 ب يمة  حصة  8و8   :

الحصة.

8و8   : لاشرلدي  جمال  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

8و8   : لاسيذ لسماعيل لاشرلدي 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ عبذ لارحيم لاشرلدي : 1/3 

 ،’“  75 لاسكن لملريح   ” لمللك لملسمى 

دي لارسم لاو اري عذد45/81367 

ب يمة 888.)95 درهم.

 1/3  : لاشرلدي  جمال  لاسيذ 

 ،’“  75 لاسكن لملريح   ” لمللك لملسمى 

دي لارسم لاو اري عذد45/81367 

ب يمة 888.)95 درهم.

 1/3  : لاسيذ لسماعيل لاشرلدي 

 ،’“  75 لاسكن لملريح   ” لمللك لملسمى 

دي لارسم لاو اري عذد45/81367 

ب يمة 888.)95 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاشرلدي  لارحيم  عبذ  لاسيذ 
الجيرعيذ  لاكرم  زي ة   6 عنوليه(ل) 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.
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لاسيذ جمال لاشرلدي عنوليه(ل) 
 (8888  7 ش ة   6 رقم  لاكرم  زي ة 

لاذلر لابيضاء لملغرب.
لاشرلدي  لسماعيل  لاسيذ 
لاوذرلء  لبن  شارع   868 عنوليه(ل) 
لملرلك�ضي لاطابق و ش ة 85 8888) 

لاذلر لابيضاء لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاشرلدي  لارحيم  عبذ  لاسيذ 
الجيرعيذ  لاكرم  زي ة   6 عنوليه(ل) 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم )59 )8.

(57I

MAIROUCHE FISC

JA4D CONSULTING
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC
855 شارع محمذ لاسادس لقامة 

سلمى لاطابق لالعل رقم و8 كلميم ، 
88888، كلميم لملغرب

JA4D CONSULTING شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي 

دعلر توريرت لدلعش رل لفرلن 
لالطلس لاصغير - 88888 لفرلن 

لالطلسااصغير لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و 8 

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   87
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 JA4D  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.CONSULTING
: برمجيات  غرض لاشركة بإنجاز 

في لالعالميات .
 : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لفرلن  لدلعش رل  توريرت  دعلر 
لفرلن   88888  - لاصغير  لالطلس 

لالطلسااصغير لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : محمذ  جاكوم  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  محمذ  جاكوم  لاسيذ 
دعلر توريرت لدلعش رل لفرلن لالطلس 
لالطلس  لفرلن   88888 لاصغير 

لاصغير لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  محمذ  جاكوم  لاسيذ 
دعلر توريرت لدلعش رل لفرلن لالطلس 
لالطلس  لفرلن   88888 لاصغير 

لاصغير لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بكلميم  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 895.
(58I

FIDUCIAIRE BAMMOU

TARRAFPORT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
TARRAFPORT شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي زلعية شارع 
لالست الل ع شارع لملرسة إقامة ابرال 
أ مكتب رقم 88 - 888 8 لا نيطر  

لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

65و65
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   87
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.TARRAFPORT
لع  بيع   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

عساطة االستيرلد علاتصذنر
م اعاة في لاتوبئة علاتغليف

دعاية  لابضائع  ي ل  في  م اعاة 
ععاملية .

زلعية   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لملرسة  شارع  ع  لالست الل  شارع 
إقامة ابرال أ مكتب رقم 88 - 888 8 

لا نيطر  لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 588  : لاطرلف  رضولن  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
588 حصة   : لاسيذ كمال بنزننة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ رضولن لاطرلف عنوليه(ل) 
لاغرب  االميموية لملركز سوق لربواء 

88و 8 سوق لربواء لاغرب لملغرب.
عنوليه(ل)  بنزننة  كمال  لاسيذ 
لربواء  سوق  لملركز  بوسلهام  موالي 
لاغرب  لربواء  سوق  88و 8  لاغرب 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ رضولن لاطرلف عنوليه(ل) 
لاغرب  االميموية لملركز سوق لربواء 

88و 8 سوق لربواء لاغرب لملغرب

عنوليه(ل)  بنزننة  كمال  لاسيذ 
لربواء  سوق  لملركز  بوسلهام  موالي 
لاغرب  لربواء  سوق  88و 8  لاغرب 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم )  98.
(59I

أحمذ لافرلعي

SOCIETE UFUK TOURISME
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذنذ الشركة
أحمذ لافرلعي

وو درب لمليتر ص ب 5 و صفرع ، 
8888و، صفرع لملغرب

 SOCIETE UFUK TOURISME
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 

88)/858 حي لافرح طريق فاس - 
8888و صفرع لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.89(5
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم تويين   (8(( مارس   88 لملؤرخ في 
مسير جذنذ الشركة لاسيذ( ) تلو�ضي 

هاجر كمسير عحيذ
تبوا إلقااة مسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
مارس  8و  بتاريخ  لالبتذلئية بصفرع 

))8) تحت رقم  )).
(68I

KAOUN

 BENOUDA PRESTIGE
EVENT

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 BENOUDA PRESTIGE EVENT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
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لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 

 N°196 AIN SLIM ENNAKHIL,

MARRAKECH - 40000 مرلكش 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و586)8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.BENOUDA PRESTIGE EVENT

-تنظيم   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لملهرجايات ع للحفالت

-ممون للحفالت

 : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 N°196 AIN SLIM ENNAKHIL,

مرلكش   MARRAKECH -  8888

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاسيذ بنسود  ل دريس 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ بنسود  ل دريس عنوليه(ل) 

مرلكش   86 لاش ة  لمويذي  عمار  

8888  مرلكش لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ بنسود  ل دريس عنوليه(ل) 

مرلكش   86 لاش ة  لمويذي  عمار  

8888  مرلكش لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بمرلكش بتاريخ - تحت رقم-.
(68I

SOMADINCO

SKIN STUDIO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

SOMADINCO
إقامة ماجورل عمار  B رقم) 

حي لا ذس لابريو�ضي ، 8688)، 
لاذلرلابيضاء لملغرب

SKIN STUDIO شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي عمار  

إاياس تجزئة لابيرعني ش ة 5 حي 
بوركون لاذلرلابيضاء - و885) 

لاذلرلابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
5 (998

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   ((
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 SKIN  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.STUDIO
لاوالج   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

علاتجميل.
عمار    : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
حي   5 ش ة  لابيرعني  تجزئة  إاياس 
و885)   - لاذلرلابيضاء  بوركون 

لاذلرلابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : برلد   هذلنة  لاسيذ  

حصة ب يمة 88 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  برلد   هذلنة  لاسيذ  
زي ة أبو لملحاسن لارعلني ش ة    8
لاذلرلابيضاء  78و8)  لملواريف   (

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  برلد   هذلنة  لاسيذ  
زي ة أبو لملحاسن لارعلني ش ة    8
لاذلرلابيضاء  78و8)  لملواريف   (

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 86 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 7)8 )8.

(6(I

SOMADINCO

DIR MEDIAS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

SOMADINCO
إقامة ماجورل عمار  B رقم) 

حي لا ذس لابريو�ضي ، 8688)، 
لاذلرلابيضاء لملغرب

DIR MEDIAS شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي 88 
شارع للحرية لاطابق و ش ة 5 

لاذلرلابيضاء - 58)8) لاذلرلابيضاء 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
7و)8 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 DIR  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.MEDIAS
عكااة   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لالتصاالت ع لاتسويق.
 88  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 5 ش ة  و  لاطابق  للحرية  شارع 
58)8) لاذلرلابيضاء  لاذلرلابيضاء - 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
بوعياد  كمال  محمذ  لاسيذ 
درهم   88 ب يمة  حصة   8.888  :

الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
بوعياد  كمال  محمذ  لاسيذ 
سيذي  ريميني  تجزئة    8 عنوليه(ل) 
لاذلرلابيضاء   (88 ( لارحمان  عبذ 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
بوعياد  كمال  محمذ  لاسيذ 
سيذي  ريميني  تجزئة    8 عنوليه(ل) 
لاذلرلابيضاء   (88 ( لارحمان  عبذ 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (7 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

أبريل ))8) تحت رقم و67))8.
Iو6)

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

STAA LIGHT
ع ذ تسيير حر ألصل تجاري (لألشخاص 

لملونويون)
ع ذ تسيير حر ألصل تجاري

STAA LIGHT
 88 بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ قي 
 STAA LIGHT أعطى   (8(( ننانر 
 877 8 لاتجاري  بااسجل  لملسجل 
حق  بمرلكش  لاتجارية  باملحكمة 
لاتسيير للحر األصل لاتجاري لاكائن 
ب للحوز لنت لعرير مسفيو  مرلكش 
 LA مرلكش لملغرب افائذ     8888 -
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سنة  و  ملذ    CARAVANE ROUGE
تبتذئ من 88 ننانر ))8) ع تنتهي في 
م ابل مبلغ شهري  دجنبر  )8)  8و 

قيمته 8.888  درهم.
(6 I

GESTION

MANSVISION
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

GESTION
 BD SEBTA HAY MERIEM

 N°36 ETG 1-MOHAMMEDIA
 ، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
MANSVISION شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة بن 
هنية رقم 86 بن جرير - 858و  بن 

جرير لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8))و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (7
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.MANSVISION
غرض لاشركة بإنجاز : مبصاري-ع 

يضارلتي.
عنولن لمل ر لالجتماعي : تجزئة بن 
858و  بن   - 86 بن جرير  هنية رقم 

جرير لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاسيذ لملنصوري خليل 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ لملنصوري خليل عنوليه(ل) 

تجزئة للحسنية لقامة لألزهر لاش ة 

مرلكش  8و88   جليزمرلكش   (9

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  سوييا  أطلس  لاسيذ  

 (8588 لاذلرلابيضاء  لاسبع  عين 

لاذلر لابيضاء لملغرب 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  لالبتذلئية بابن جرير بتاريخ  ) 

))8) تحت رقم 858.

(65I

J24 MED

J24 MED
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

J24 MED

 N° 2 MAG 2 LOT LAMSALLA

 1, 50050 MEKNES ، 50050،

MEKNES MAROC

J24 MED شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم ) 

متجر ) تجزئة ملصال 8 ، 58858 

مكناس - 58858 مكناس لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

56858

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( فبرلنر   (8

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 J24  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.MED
غرض لاشركة بإنجاز : 8)- م اعل 

يجار  لالاومينيوم. 
))- لشغال مختلفة لع لابناء. 

و)- م اعل لاتركيبات لاكهربائية.
 ( رقم   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 58858  ،  8 ملصال  تجزئة   ( متجر 

مكناس - 58858 مكناس لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : جطيوي  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ محمذ جطيوي عنوليه(ل) 
مكناس  و  مرجان  88و  مكناس رقم 

58858 مكناس لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ محمذ جطيوي عنوليه(ل) 
مكناس  و  مرجان  88و  مكناس رقم 

58858 مكناس لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل   (7 بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8)86.

(66I

CABINET COMPTABLE

 SOCIETE BELGO
 MAROCAINE DE
MANAGEMENT

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
حل شركة

CABINET COMPTABLE
 AV MARCHE VERTE N° 5

 RES ASSAFIR BUREAU N° 7 ،
90200، TANGER MAROC

 SOCIETE BELGO MAROCAINE
DE MANAGEMENT شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
(في طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

أبولاوالء لملوري إقامة إبن للخطيب 

جناح أ رقم 98 طنجة - 98888 

طنجة لملغرب.

حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.(5(895

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

ت رر حل   (8(( 8) مارس  لملؤرخ في 

لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 

 SOCIETE BELGO MAROCAINE

DE MANAGEMENT مبلغ رأسمااها 

م رها  ععنولن  درهم   58.888

لملوري  أبولاوالء  شارع  لإلجتماعي 

رقم  أ  جناح  للخطيب  إبن  إقامة 

لملغرب  طنجة   98888  - طنجة   98

نشاطها  تح يق  صووبة   : ل  يتيجة 

لالجتماعي.

شارع  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 

لملوري إقامة إبن للخطيب  أبولاوالء 

جناح أ رقم 98 طنجة لملغرب 98888 

طنجة لملغرب. 

ع عين:

ع  سويذ  إف رين  لاسيذ( ) 

لاوطنية  للجبهة  رقم    عنوليه(ل) 

لاطابق لاثااث رقم 5و 98888 طنجة 

لملغرب كمصفي ( ) الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية 

إبن  إقامة  لملوري  أبولاوالء  شارع   :

للخطيب جناح أ رقم 98 طنجة

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

أبريل   89 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 98وو.

(67I
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EXPROX SARL AU

 STE AGENCE MOHAMED

ABDOU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

EXPROX SARL AU
شارع لملغرب لاوربي عمار  لازبيري 

لاطابق لاثاني عين حرعد  لارقم 

لابرنذي 98 لملحمذنة، 8و86)، 

لملحمذنة لملغرب

 STE AGENCE MOHAMED

ABDOU شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ(في 

طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي كلم 9 

طريق لارباط مجموعة 8 عمار  8) 

عين لاسبع - 8588) لاذلر لابيضاء 

لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

. (5858

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

ت رر حل   (8(( أبريل  لملؤرخ في  8 

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

 STE AGENCE لاوحيذ  لاشريك 

مبلغ   MOHAMED ABDOU
ععنولن  درهم   888.888 رأسمااها 

م رها لإلجتماعي كلم 9 طريق لارباط 

 - عين لاسبع   (8 عمار    8 مجموعة 

لاذلر لابيضاء لملغرب يتيجة   (8588

ل : سوء لألعضاع لإلقتصادنة ع أزمة 

مااية في خزلية لاشركة.

 9 كلم  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 

 (8 عمار    8 طريق لارباط مجموعة 

لاذلر لابيضاء   (8588  - عين لاسبع 

لملغرب. 

ع عين:

لاسيذ( ) عبذلارحمان لاوالعي ع 

لقامة لاشباب منط ة س  عنوليه(ل) 

عمار  8و ش ة ) عين لاسبع 8588) 

 ( ) كمصفي  لملغرب  لابيضاء  لاذلر 

الشركة.

ععنذ لإلقتضاء للحذعد لملفرعضة 
محل  اهم  لملخواة  لاصالحيات  على 
ع  لاو ود  تبليغ  محل  ع  لملخابر  
 9 كلم   : بااتصفية  لملتول ة  لاوثائق 
 (8 عمار    8 طريق لارباط مجموعة 

عين لاسبع
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 669 )8.
(68I

PROXY FINANCE

MODE FRUITS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

PROXY FINANCE
زلعية شارع يو وب لملنصور ع شارع 

عالل لافا�ضي ، عمار  رقم  ) 
(فضاء لاصفو ) ، لاطابق لاثااث ، 
مكتب رقم و) ، 8888 ، مرلكش 

لملغرب
MODE FRUITS شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 
6 8 لاطابق لألعل لملسار مرلكش - 

8888  مرلكش لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(55 8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   85
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 MODE : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FRUITS
شرلء   -  : بإنجاز  لاشركة  غرض 
أع  لملجففة  لافولكه  عتخزين  عبيع 

للخضار لملجففة بالجملة.

لملنتجات  عتغليف  توبئة   -
لاغذلئية..

عنولن لمل ر لالجتماعي : رقم 6 8 
لاطابق لألعل لملسار مرلكش - 8888  

مرلكش لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
88.888و  مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
888.و   : لاسيذ أنت مااك هشام 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ أنت مااك هشام عنوليه(ل) 
ملحاميذ  لازرقطوني  تجزئة   ( 

مرلكش 8888  مرلكش لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ أنت مااك هشام عنوليه(ل) 
ملحاميذ  لازرقطوني  تجزئة   ( 

مرلكش 8888  مرلكش لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 6)58و8.
(69I

FITREC SARL.AU

LAARIF FAMILLY
إعالن متوذد لا رلرلت

FITREC SARL.AU
 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،
93000، TETOUAN MAROC

LAARIF FAMILLY »شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: 65 ب ، 
شارع اال يزهة - - لملضيق لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.(8(67
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( مارس   85 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
لاسيذ  الشركة  جذنذ  مسير  تويين 

محمذ اوارف

قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

أن  نجب  لاشركة  أعرلق  جميع   -

توقع من خالل توقيع منفصل ألحذ 

لملسيرنن لاسيذ يزلر اوارف لع لاسيذ 

محمذ اوارف .

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :(9 رقم  بنذ 

نتم تويين كمسيرنين الشركة  مانلي: 

ملذ  غير محذعد  : لاسيذ يزلر اوارف، 

8.89.8989و،  مولايذ  مغربي، 

شارع  لاذرلدب  حي  باملضيق،  م يم 

لاتوربف  ابطاقة  حامل  ماي،  و) 

لاسيذ  ع   L رقم وو589  لاوطنية 

مولايذ  مغربي،  اوارف،  محمذ 

شارع  بتطولن  م يم   ،88.88.8958

جبل غرغيز، حامل ابطاقة لاتوربف 

L 85( 98 لاوطنية رقم

على  ننص  لاذي  8و:  رقم  بنذ 

مانلي: جميع أعرلق لاشركة نجب أن 

توقع من خالل توقيع منفصل ألحذ 

لملسيرنن لاسيذ يزلر اوارف لع لاسيذ 

محمذ اوارف .

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

أبريل   88 بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم و96.

(78I

FITREC SARL.AU

MEDIPROTEK
إعالن متوذد لا رلرلت

FITREC SARL.AU

 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،

93000، TETOUAN MAROC

MEDIPROTEK »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: شارع عبذ 

للخااق لاطريس لقامة نهلة بااطابق 

ما بين لاطاب ين ب - 888و9 تطولن 

لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.89875
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بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

تم لتخاد   (8(( أبريل   (7 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :8 رقم  قرلر 

مانلي: - لست ااة لملسير  لاسيذ  نهلة 

لاواقل.

قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

- جميع أعرلق لاشركة نجب لن توقع 

من طرف لملسير لاوحيذ عمر زهير.

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :(9 رقم  بنذ 

يوين مسيرل الشركة ملذ  غير  مانلي: 

مغربي،  زهير،  عمر  لاسيذ  محذعد  

في  م يم   ،  8 .88.8988 في  عاذ 

لاورياغلي  لمحنذ  شارع  تطولن، 
طابق  ل  بلوك  يسرى  لقامة  رقم77 

لاتوريف  ابطاقة  حامل   ،8 ش ة  و 

نصرح   .BK(85966 رقم  لاوطنية 

لاتويين،  ب بواه هذل  لاشركة  مسير 

موضًحا أيه ال نوجذ أي توارض نمكن 

أن ن ف في طريق هذل لاتويين.

على  ننص  لاذي  8و:  رقم  بنذ 

مانلي: جميع أعرلق لاشركة نجب أن 

توقع من طرف لملسير لاوحيذ عمر 
زهير. 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   88 بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم و8)8.

(78I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE INDUS IMMO
SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

SOCIETE INDUS IMMO

 شركة دلت مسؤعاية محذعد 

 م رها لإلجتماعي: زي ة ركرلكة 

لقامة الكورييش لاش ة لاطابق 

لالر�ضي عمار  ) مركز لألعمال أمان - 

لاذلر لابيضاء
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8و87)5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(8 أكتوبر   86

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد 

 SOCIETE INDUS IMMO

SARL:تسمية لاشركة

منوش   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
ع اري

زي ة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لاش ة  الكورييش  لقامة  ركرلكة 

لاطابق لالر�ضي عمار  ) مركز لألعمال 

أمان - لاذلر لابيضاء

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم للى 8888 حصة كااتالي

لاسيذ  خليل لمينة : 588 حصة

لاسيذ خليل يوفل : 58) حصة 

لاسيذ خليل نونس : 58) حصة

لملجموع:8888 حصة

علاوائلية  لاشخصية  :لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة

لاسيذ خليل نونس 

غير  ملذ   يوفل  خليل  لاسيذ 

محذعد 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

يويبر 8)8) تحت رقم  8 798

(7(I

FLASH ECONOMIE

AL IZDIHAR PRESSIN
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 AL IZDIHAR PRESSIN

شركة دلت مسؤعاية محذعد  

دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي إقامة 

إسبولر و رقم 7و علزيس ) لالزدهار - 

8888  مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

785و)8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم إعذلد لا ايون   (8(( فبرلنر   86

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 AL  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.IZDIHAR PRESSIN

غرض لاشركة بإنجاز : مصبنة.

إقامة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لالزدهار   ( علزيس  7و  و رقم  إسبولر 

- 8888  مرلكش لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاوهبي  عصال  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاوهبي عنوليه(ل)  لاسيذ  عصال 

إقامة لاهذى 88 رقم 88 طريق أسفي 

8888  مرلكش لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاوهبي عنوليه(ل)  لاسيذ  عصال 

إقامة لاهذى 88 رقم 88 طريق أسفي 

8888  مرلكش لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

مارس   (8 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم ) 8 و8.

Iو7)

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE AHJAR EL WAEL

ALCHARQIA
إعالن متوذد لا رلرلت

 SOCIETE AHJAR EL WAEL

ALCHARQIA

شركة دلت مسؤعاية محذعد 

رأسمااها:888888 درهم

م رها لالجتماعي:)8 دعلر ايساسفة 

اهالنبية جماعة لملجاطية أعالد 

طااب مذنوية
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

:و995  

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

الشركاء لملؤرخ بتاريخ 86 ماي ))8) 

قرر ما نلي:

الشركة  جذد  مسيرنين  -تويين 

لاسيذ علئل لاباش,للجبوري مواد ع 

رجي أياس

 (58 علئل  لاباش  لاسيذ  تفويت 

حصة السيذ للجبوري مواد

 (58 علئل  لاباش  لاسيذ  تفويت 

حصة لاسيذ رجي أياس

لاشركة  في  لملشاركون  لملسيرنين 

افتر  غير محذعد  هم لاسيذ لاباش 

علئل علاسيذ للجبوري مواد علاسيذ 

رجي أياس.

للحصص  تفويت  على  لملولف ة 

علئل  لاباش  لاسيذ  لاشركاء  بين 

علاسيذ للجبوري مواد علاسيذ رجي 

أياس

لات سيم للجذنذ الحصص:

لاسيذ لاباش علئل 588 حصة

لاسيذ للجبوري مواد 58) حصة

لاسيذ رجي أياس 58) حصة

لملجموع 8888 حصة

من   85 ع   7  ,6  ,8 توذنل لافصل 

لانظام لألسا�ضي الشركة

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم  و  )8.

(7 I
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FLASH ECONOMIE

TI-IT CONSULTING
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

TI-IT CONSULTING

 شركة دلت مسؤعاية محذعد 
رأسمااها:88888درهم

م رها لإلجتماعي : 86و، تجزئة اينا 

سيذي مورعف - لاذلر لابيضاء
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

989و8و

لملؤرخ  لاوام  للجمع  بم ت�ضى 

علفق للجمع   (8(8 يويبر   (( بتاريخ 

لاوام

للختامية  للحسابات  على 

التصفية

 إبرلء دمة لملصفي لاسيذ نوسف 

مشكير  من إدلرته عتصريف مهمته.

لاتصفية  عمليات  إغالق  أعلن 
لعتباًرل من نوم للجمع لملذكور

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 588 )8.

(75I

جويتي

جونتي
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

جويتي

77 شارع محمذ سميحة لاطابق 88 
رقم 57 ، 8898)، لاذلر لابيضاء 

لملغرب

جويتي شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 77 شارع 

محمذ سميحة لاطابق 88 رقم 57 

 abdellatiferrqiq@gmail.com -

لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

وو)وو5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ننانر  8و 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
لإلقتضاء بمختصر تسميتها : جويتي.

تصنيع   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
عتوزيع  عتصذنر  علستيرلد  عتغليف 

لملنتجات لاغذلئية.
77 شارع  عنولن لمل ر لالجتماعي : 
 57 رقم   88 لاطابق  محمذ سميحة 
 abdellatiferrqiq@gmail.com  -

لاذلر لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 : لارقيق  لالطيف  عبذ  لاسيذ 
درهم   888 ب يمة  حصة   8.888

الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لارقيق  لالطيف  عبذ  لاسيذ 
5و رقم  عنوليه(ل) درب لاف رلء زي ة 

)8 8558) لاذلر لابيضاء لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لارقيق  لالطيف  عبذ  لاسيذ 
5و رقم  عنوليه(ل) درب لاف رلء زي ة 

)8 8558) لاذلر لابيضاء لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

فبرلنر ))8) تحت رقم )659.
(76I

لئتمايية لاهذى

عمارة الشاوية
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

لئتمايية لاهذى
8)8 زي ة لبن خلذعن برشيذ ، 

6888)، برشيذ لملغرب
عمار  لاشاعية شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي 5 ) حي 
لاتضامن 89 زي ة بني مالل حي 
للحسني - 6888) برشيذ لملغرب.
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
و6  .

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
))8) تم تحويل  88 أبريل  لملؤرخ في 
من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
»5 ) حي لاتضامن 89 زي ة بني مالل 
حي للحسني - 6888) برشيذ لملغرب« 
إلى »و7 زي ة طه حسين حي تيسير ) 

برشيذ - 6888) برشيذ لملغرب«.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  ببرشيذ  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 588.
(77I

إئتمايية لاولحة

ZIZEVENT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

إئتمايية لاولحة
) زي ة للحرية ، 888)5، لارشيذنة 

لملغرب
ZIZEVENT شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي قصر 

لا صيبة جماعة شرفاء مذغر  - 
و)8)5 لارشيذنة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
85968

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   85
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.ZIZEVENT
تنظيم   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
علملهرجايات  علاورعض  لافواايات 

لافنية علملؤتمرلت علملنتذنات، 
لملتاجر .

قصر   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 - مذغر   شرفاء  جماعة  لا صيبة 

و)8)5 لارشيذنة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لاسيذ خاايذ للحسناعي 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
للحسناعي  خاايذ  لاسيذ 
جماعة  لا صيبة  قصر  عنوليه(ل) 
لارشيذنة  و)8)5  مذغر   شرفاء 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
للحسناعي  خاايذ  لاسيذ 
جماعة  لا صيبة  قصر  عنوليه(ل) 
لارشيذنة  و)8)5  مذغر   شرفاء 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
86 ماي  لالبتذلئية باارشيذنة بتاريخ 

))8) تحت رقم 8)6.
(78I

إئتمايية لاولحة

STE HUILERIE OUED NAAM
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

إئتمايية لاولحة
) زي ة للحرية ، 888)5، لارشيذنة 

لملغرب
 STE HUILERIE OUED NAAM

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي قصر 
بودييب علدي لانوام بودييب - 
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و87)5 لارشيذنة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و8596

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   86

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.HUILERIE OUED NAAM

لستغالل   : غرض لاشركة بإنجاز 

موصر  لازيتون.

قصر   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 - بودييب  لانوام  علدي  بودييب 

و87)5 لارشيذنة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : سنهو  لدريس  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  سنهو  لدريس  لاسيذ 

بودييب  لانوام  علدي  بودييب  قصر 

و87)5 لارشيذنة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  سنهو  لدريس  لاسيذ 

بودييب  لانوام  علدي  بودييب  قصر 

و87)5 لارشيذنة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

86 ماي  لالبتذلئية باارشيذنة بتاريخ 

))8) تحت رقم ))6.

(79I

MARS PIECES

MARS PIECES
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

MARS PIECES
شارع موالي إسماعيل،  8 عمار  
موالي إسماعيل لاطابق لاثااث 
، رقم 9 طنجة. ، 98888، طنجة 

لملغرب
MARS PIECES شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 
موالي إسماعيل،  8 عمار  موالي 
إسماعيل لاطابق لاثااث ، رقم 9 

طنجة. - 98888 طنجة لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و5و7)8

في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8(
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 MARS : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PIECES
غرض لاشركة بإنجاز : لاتجار  في 

موذلت لاسيارلت.
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
موالي  عمار   إسماعيل،  8  موالي 
 9 رقم   ، لاثااث  لاطابق  إسماعيل 

طنجة. - 98888 طنجة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : اهموري  خاايذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  اهموري  لاسيذ خاايذ 
 (( رقم   96 عمار   دناري  مجمع 

لكزيانة 98888 طنجة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  اهموري  لاسيذ خاايذ 
 (( رقم   96 عمار   دناري  مجمع 

لكزيانة 98888 طنجة لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 99و .
(88I

محام

مقهى ومطعم خليج شيك
فسخ ع ذ تسيير حر ألصل تجاري 

(لألشخاص لملونويون)
فسخ ع ذ تسيير حر ألصل تجاري

م هى عمطوم خليج شيك
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
لاكائن  حسان  بني  ربيوة  اشركة 
لملسير   حي   : ب  لالجتماعي  م رها 
لملسير   حي  مكرر   6 رقم  و88  زي ة 
زي ة و88 رقم 6 مكرر 88858 لكادنر 
 (8(( مارس  في  8  لملؤرخ  لملغرب 

ت رر مانلي:
فسخ ع ذ لاتسيير للحر األصل   
عمار    5 رقم   : ب  لاكائن  لاتجاري 
خليج لانخيل حي فويتي حي لملسير  
زي ة و88 رقم 6 مكرر 88888 لكادنر 
شركة  طرف  من  لملوقع   ، لملغرب 
مااكة  بصفتها   : حسان  بني  ربيوة 
األصل لاتجاري ع شركة شركة تركولز 

بصفتها مسير  حر .
(88I

NA CONSEIL

 SBS ENVIRONMENT &
FACILITIES

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

NA CONSEIL
 marrakeh marrakeh، 40000،

marrakech MAROC
 SBS ENVIRONMENT &

FACILITIES شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع   
د.م.م لقامة خااذ رقم 88 طابق ) 

طريق تاركة مرلكش مرلكش 8888  
مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
559و)8

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( فبرلنر   88
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 SBS  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
.ENVIRONMENT & FACILITIES

شركة   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
تسيير للخذمات.

شارع     : عنولن لمل ر لالجتماعي 
 ( طابق   88 د.م.م لقامة خااذ رقم 
  8888 طريق تاركة مرلكش مرلكش 

مرلكش لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
سفيان  محمذ  لازيجري  لاسيذ 
درهم   888 ب يمة  حصة   8.888  :

الحصة .
 : لازيجري محمذ سفيان  لاسيذ 

8888 ب يمة 888 درهم.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
سفيان  محمذ  لازيجري  لاسيذ 
عنوليه(ل) تجزئة بكار عمار  ج رقم 8 
  8888 شارع عالل لافا�ضي مرلكش 

مرلكش لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
سفيان  محمذ  لازيجري  لاسيذ 
عنوليه(ل) تجزئة بكار عمار  ج رقم 8 
  8888 شارع عالل لافا�ضي مرلكش 

مرلكش لملغرب.
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باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
مارس   88 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 776وو8.
(8(I

لئتمايية لاهذى

ميراندا بار
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

لئتمايية لاهذى
8)8 زي ة لبن خلذعن برشيذ ، 

6888)، برشيذ لملغرب
ميرليذل بار شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 88 زي ة 
للحرية لاطابق و ش ة 5 - 8888) 

لاذلر لابيضاء لملغرب.
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.865(7

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
لملؤرخ في 88 فبرلنر ))8) تم تحويل 
من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
ش ة  و  لاطابق  للحرية  زي ة   88«
لملغرب«  لابيضاء  لاذلر   (8888  -  5
»دعلر اوطي شكاعي سيذي عبذ  إلى 
برشيذ   (6 58  - عبو  عالد  للخااق 

لملغرب«.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل   89 بتاريخ  ببرشيذ  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 95و.
Iو8)

STE GCC SARL

STE BOMAMINE SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE BOMAMINE SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر لنت 

بولالل بوماان دلدس تنغير - 5888  

تنغير لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و 8و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(8 يويبر   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.BOMAMINE SARL AU

ع  -لابناء   : غرض لاشركة بإنجاز 

لالشغال لملختلفة 

-لستغالل لملوادن

(لملساعذ   للخذمات  -ت ذنم 

لات نية المشاريع لملنجمية ).

: دعلر لنت  عنولن لمل ر لالجتماعي 

بولالل بوماان دلدس تنغير - 5888  

تنغير لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاسيذ لبرلهيم بوهوش 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ لبرلهيم بوهوش عنوليه(ل) 

تنغير  دلدس  بوماان  بولالل  لنت 

5888  تــنـغيــر لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لبرلهيم بوهوش عنوليه(ل) 

تنغير  دلدس  بوماان  بولالل  لنت 

5888  تنغير لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
يويبر  بتاريخ  )  بتنغير  لالبتذلئية 

8)8) تحت رقم 86و8.

(8 I

EXACO

VENUS ASSURANCES 
إعالن متوذد لا رلرلت

EXACO
86، زي ة عائشة أم لملؤمنين شارع 

موالي للحسن لالعل، 8888)، لاذلر 
لابيضاء لملغرب

 VENUS ASSURANCES »شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: ، شارع 
إبرلهيم لارعدلني لاطابق لألر�ضي، 
لملواريف - 8888) لاذلر لابيضاء 

لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
. (67885

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( أبريل   85 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
تغيير تسمية لاشركة ع تغيير لاغرض 
لالجتماعي  لمل ر  تثبيت  ع  لالجتماعي 
كايت  حيث  لاونولن  الشركة.بنفس 

موطنة .
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
من لا ايون   5 ع  و   ،( توذنل لابنود 
على  لملصادقة  ع  الشركة  لألسا�ضي 

لا ايون لألسا�ضي لملوذل الشركة؛
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
 TYGMINO DECO : تسمية لاشركة

VENUS ASSURANCES ساب ا
على  ننص  لاذي  و:  رقم  بنذ 
الشركة  لالجتماعي  لاغرض  مانلي: 
عي ل  عتوزيع  تجار    : هو  لساسا 
ع  لملنزاية  علألدعلت  لملنتجات  جميع 
أع لملصنوة،  للخام  لاتنظيف،  مولد 
بالجملة ، شبه للجملة أع لات سيط، 

لاتمثيل لاتجاري. 

بنذ رقم 5: لاذي ننص على مانلي: 
لمل ر لالجتماعي : 6)و، شارع إبرلهيم 
لملواريف  لألر�ضي،  لاطابق  لارعدلني 

ٍلاذلر لابيصاء
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم و8 و)8.

(85I

 RAMA INGENIERIE ET CONSEIL

DRONE GLOBE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

DRONE GLOBE
شارع موالي عبذ هللا عمار  6 د رقم 
و8 ، 88888، سال للجذنذ  لملغرب

DRONE GLOBE شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

موالي عبذ هللا عمار  6د رقم و8 
سال للجذنذ  - 88888 سال لملغرب 

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و598و

و8  في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.DRONE GLOBE
-م اعل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

للخذمة
طائرلت  لاتصذنر(  ع  -لإلستيرلد 

بذعن طيار)
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
موالي عبذ هللا عمار  6د رقم و8 سال 

للجذنذ  - 88888 سال لملغرب .
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أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ علي أشبور : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  أشبور  علي  لاسيذ 

إقامة ما شاء هللا  8 عمار  85 ش ة 

88 تمار  888)8 تمار  لملغرب .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  أشبور  علي  لاسيذ 

إقامة ما شاء هللا  8 عمار  85 ش ة 

88 تمار  888)8 تمار  لملغرب 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية بسال بتاريخ 89 ماي ))8) 

تحت رقم 8988و.

(86I

 RAMA INGENIERIE ET CONSEIL

BUON SERVIZIO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

BUON SERVIZIO

8) ساحة لبو بكر لاصذنق ش ة رقم 

8 أكذلل ، 88898، لارباط لملغرب

BUON SERVIZIO شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 8) ساحة 

لبو بكر لاصذنق ش ة رقم 8 لكذلل - 

88898 لارباط لملغرب 

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

868 (8

في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 BUON : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SERVIZIO
-أعمال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

متنوعة أع لابناء 
-تاجر.

عنولن لمل ر لالجتماعي : 8) ساحة 
لبو بكر لاصذنق ش ة رقم 8 لكذلل - 

88898 لارباط لملغرب .
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لارلجي  ميلود   لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ  ميلود  لارلجي عنوليه(ل) 
حي لارحمة قطاع علع رقم 79)8 سال 

88888 سال لملغرب .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ  ميلود  لارلجي عنوليه(ل) 
حي لارحمة قطاع علع رقم 79)8 سال 

88888 سال لملغرب 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل  و)  بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 868 )8.
(87I

 RAMA INGENIERIE ET CONSEIL

DIGIHOST
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

DIGIHOST
8) ساحة لبو بكر لاصذنق ش ة رقم 

8 أكذلل ، 88898، لارباط لملغرب
DIGIHOST شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ(في 

طور لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي 8) ساحة 
لبو بكر لاصذنق ش ة رقم 8 لكذلل - 

88898 لارباط لملغرب .
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
و9))85.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر حل   (8(( 88 مارس  لملؤرخ في 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
مبلغ   DIGIHOST لاوحيذ  لاشريك 
ععنولن  درهم   888.888 رأسمااها 
ساحة لبو بكر   (8 م رها لإلجتماعي 
لاصذنق ش ة رقم 8 لكذلل - 88898 
لارباط لملغرب يتيجة ل : عذم مزلعاة 
تأسست  لاذي  النشاط  لاشركة 

ألجله.
ع حذد م ر لاتصفية ب 8) ساحة 
لبو بكر لاصذنق ش ة رقم 8 لكذلل - 

88898 لارباط لملغرب . 
ع عين:

لاسيذ( ) حاتم لاولرتي ع عنوليه(ل) 
68 زي ة لعالد زيان لاطائرلت لارباط 
 ( ) لارباط لملغرب كمصفي   88888

الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8 8 )8.
(88I

 RAMA INGENIERIE ET CONSEIL

IB EVENTS AGENCY
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

IB EVENTS AGENCY
8) ساحة لبو بكر لاصذنق ش ة رقم 

8 أكذلل ، 88898، لارباط لملغرب
IB EVENTS AGENCY شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ(في طور لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي 8) ساحة 
لبو بكر لاصذنق ش ة رقم 8 لكذلل - 

88898 لارباط لملغرب .
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.8 8((5

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر   (8(( مارس   85 في  لملؤرخ 

دلت مسؤعاية محذعد   حل شركة 

 IB EVENTS لاوحيذ  لاشريك  دلت 

 888.888 رأسمااها  مبلغ   AGENCY

 (8 لإلجتماعي  درهم ععنولن م رها 

رقم  ش ة  لاصذنق  بكر  لبو  ساحة 

لملغرب  لارباط   88898  - لكذلل   8

لاشركة  مزلعاة  عذم   : ل  يتيجة 

النشاط لاذي تأسست ألجله.

ع حذد م ر لاتصفية ب 8) ساحة 

لبو بكر لاصذنق ش ة رقم 8 لكذلل - 

88898 لارباط لملغرب . 

ع عين:

ع  لاوسري  إبتهال  لاسيذ( ) 

حي   85 بلوك ت في لارقم  عنوليه(ل) 

 88888 لارجاء في هللا ح ي م لارباط 

لارباط لملغرب كمصفي ( ) الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (8 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8و8 )8.

(89I

 RAMA INGENIERIE ET CONSEIL

SECUREWISE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

SECUREWISE

85 شارع لألبطال ش ة رقم   أكذلل 

لارباط ، 88898، لارباط لملغرب

SECUREWISE شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ(في طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي 85 شارع 

لألبطال ش ة رقم   أكذلل لارباط - 

88898 لارباط لملغرب .

حل شركة
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رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
5)و8و8.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر حل   (8(( أبريل   88 لملؤرخ في 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
 SECUREWISE لاوحيذ  لاشريك 
مبلغ رأسمااها 88.888 درهم ععنولن 
لألبطال  شارع   85 لإلجتماعي  م رها 
 88898  - ش ة رقم   أكذلل لارباط 
-عذم   : ل  يتيجة  لملغرب  لارباط 

مزلعاة لاشركة
النشاط لاذي تأسست ألجله.

ع حذد م ر لاتصفية ب 85 شارع 
لألبطال ش ة رقم   أكذلل لارباط - 

88898 لارباط لملغرب . 
ع عين:

لاذنك  أنس  محمذ  لاسيذ( ) 
بوبيالن  جبل  زي ة  و8  عنوليه(ل)  ع 
ش ة ) أكذلل لارباط 88898 لارباط 

لملغرب كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  )  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم  88 )8.
(98I

FIDCOM SAHARA

 BIG JOMANA
IMMOBILIERE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

FIDCOM SAHARA
شارع لاطبرلني حي لاوحذ  88 رقم 

8) لاويون ، 78888، لاويون 
لملغرب

 BIG JOMANA IMMOBILIERE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 

لاوحذ  بلوك د رقم 765 لاويون - 
78888 لاويون لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

 8557

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   85

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 BIG  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.JOMANA IMMOBILIERE

لاوساطة   : غرض لاشركة بإنجاز 

عللخذمات لاو ارية.

تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 - لاويون   765 لاوحذ  بلوك د رقم 

78888 لاويون لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ لابشير بالل : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ لابشير بالل عنوليه(ل) رقم 

بلوك د تجزئة لاوحذ  لاويون  9و8 

78888 لاويون لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لابشير بالل عنوليه(ل) رقم 

بلوك د تجزئة لاوحذ  لاويون  9و8 

78888 لاويون لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   8( بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم ))و8.

(98I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

RADI WORLD SARL
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER لملغرب
RADI WORLD SARL شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي طريق 
تطولن لقامة رقم و88 لاطابق 
لالر�ضي طنجة - 98888 طنجة 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
9و58)8

 (( في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( فبرلنر 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 RADI  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

. WORLD SARL
غرض لاشركة بإنجاز : مطوم
تنضيم علست بال لاضيوف .

طريق   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لاطابق  و88  رقم  لقامة  تطولن 
طنجة   98888  - طنجة  لالر�ضي 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

 888  : محمذ  لارل�ضي  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  محمذ  لارل�ضي  لاسيذ 

لشتوتكارت لملاييا و7887 لشتوتكارت 

لملاييا .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  محمذ  لارل�ضي  لاسيذ 

لشتوتكارت لملاييا و7887 لشتوتكارت 

لملاييا 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

مارس  بتاريخ  )  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 89))5).

(9(I

fiducinfo sarlau

FAGAB BELDIA IMMO
إعالن متوذد لا رلرلت

fiducinfo sarlau

 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

FAGAB BELDIA IMMO »شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: شارع 

محمذ لاسادس , لقامة مريم , عمار  

رقم  8 ش ة 8) لاطابق لالعل, 

مرلكش - 8888  مرلكش لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.88  85

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

تم لتخاد   (8(( أبريل   (5 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 

قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

تحويل م ر لاشركة من شارع محمذ 

لاسادس , لقامة مريم , عمار  رقم  8 

للى  مرلكش  لاطابق لالعل,   (8 ش ة 

دعلر لارحى سيذي عبذ هللا غيات آنت 

لعرير للحوز ، مرلكش.
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قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
لالشار  للى أن تويين لاسيذ فويتس 
مسيرلالشركة  جورجيا   ، أعريليان 

ملذ  غير محذعد 
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم  : لاذي ننص على مانلي: 
دعلر لارحى سيذي عبذ هللا غيات آنت 

لعرير للحوز ، مرلكش
بنذ رقم  8: لاذي ننص على مانلي: 
جورجيا   ، أعريليان  فويتس  لاسيذ 

مسيرل الشركة ملذ  غير محذعد 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   8( بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم )565و8.
Iو9)

COMPTIS SARL

AMHAOUREN IMPORT-
EXPORT

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

COMPTIS SARL
شارع موالي نوسف إقامة حمز  
لاطابق و رقم و ، 98888، طنجة 

لملغرب
AMHAOUREN IMPORT-

EXPORT شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي قيسارية 
سيذي بنوي�ضى رقم 8) لملذننة 
لا ذنمة - 98855 أصيلة لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

88(9
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ننانر  و8 
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
AMHAOUREN IMPORT-

.EXPORT

لاتصذنر   : غرض لاشركة بإنجاز 
جميع  ع  عامة،  بصفة  لالستيرلد  ع 
عالقة  دلت  لاتجارية  لاومليات 

بنشاط لاشركة..
قيسارية   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
لملذننة   (8 رقم  بنوي�ضى  سيذي 

لا ذنمة - 98855 أصيلة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
 58  : سويذ  لمحاعرن  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
58 حصة   : لاسيذ لمحاعرن بالل 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ لمحاعرن سويذ عنوليه(ل) 
 98855  8( زي ة طارق بن زياد رقم 

ّأصيلة لملغرب.
عنوليه(ل)  بالل  لمحاعرن  لاسيذ 
 98855  8( زي ة طارق بن زياد رقم 

أصيلة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  بالل  لمحاعرن  لاسيذ 
 98855  8( زي ة طارق بن زياد رقم 

أصيلة لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
فبرلنر   86 بتاريخ  باصيلة  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 5 .
(9 I

تاداة اإلستشار 

 STE FAICAL AMAZIR
TRAVAUX

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

تاداة اإلستشار 
حي ميموية بلوك 8رقم 77لاطابق 
)بني مالل ، 888و)، بني مالل 

لملغرب
 STE FAICAL AMAZIR TRAVAUX
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر أمزير 

تاعيز  - 58))) بزع أزيالل لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

 8 9

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم إعذلد لا ايون   (8(8 أكتوبر   8(

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.FAICAL AMAZIR TRAVAUX

غرض لاشركة بإنجاز : 8 موصر  

و  لاغذلئية  لازيوت  بيع   ( لازيتون 

م اعل في لألشغال لملختلفة.

عنولن لمل ر لالجتماعي : دعلر أمزير 

تاعيز  - 58))) بزع أزيالل لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : عحذع  فيصل  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  عحذع  فيصل  لاسيذ 

بزع أزيالل   (((58 دعلر أمزير تاعيز  

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  عحذع  فيصل  لاسيذ 

بزع أزيالل   (((58 دعلر أمزير تاعيز  

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

يويبر  و)  بتاريخ  بازيالل  لالبتذلئية 

8)8) تحت رقم  8و.

(95I

STE GCC SARL

STE STAVAN SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
STE STAVAN SARL شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي مركز 
لنكنيون تنغير - 5888  تنغير 

لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.975

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
رفع  تم   (8(( ماي  و8  في  لملؤرخ 
قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال 
من  أي  درهم«   (.888.888«
»88.888و.و  إلى  درهم«   588.888«
ت ذنم حصص   : عن طريق  درهم« 

ي ذنة أع عينية.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  )  بتنغير  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 68 .
(96I

JURIS FISCAL PRECIOUS

 PRECIOUS CONSULTING
SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

JURIS FISCAL PRECIOUS
 8 شارع لازرقطوني لاطابق 8 رقم 
86 ، 8 88)، لاذلر لابيضاء لملغرب

 PRECIOUS CONSULTING SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي لازلعية بين 
شارع بيرليزرلن ع زي ة ايبيا، مبنى 

رعمايذي أ، لاطابق لارلبع مكتب رقم 
68 - 8وو8) لاذلر لابيضاء لملغرب.

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.(   87
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بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم تحويل   (8(( ماي   8( لملؤرخ في 
من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
بيرليزرلن ع زي ة  بين شارع  »لازلعية 
لاطابق  أ،  رعمايذي  مبنى  ايبيا، 
لارلبع مكتب رقم 68 - 8وو8) لاذلر 
شارع   ،8 « إلى  لملغرب«  لابيضاء 
لازرقطوني لاطابق 8 مكتب رقم 86 - 

8 88) لاذلر لابيضاء لملغرب«.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ  )  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 5886)8.
(97I

AKWAMEK CONSEIL

 CREATION CHOUETTE
TOUIS ET ANBORI

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

AKWAMEK CONSEIL
 RUE AL MAARI N°6 VILLE

 NOUVELLE ، 50000، MEKNES
MAROC

 CREATION CHOUETTE TOUIS
ET ANBORI شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي حي لاسالم 

بلوك 88 رقم )و زي ة لبرلهيم 
لارعدلني - 88) 8 سيذي سليمان 

لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

55وو
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   ((
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
 CREATION CHOUETTE TOUIS

.ET ANBORI
غرض لاشركة بإنجاز : - للحذلد  

لاصناعية.

- لاتجار 

-لألستيرلد ع لاتصذنر.

حي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
زي ة  )و  رقم   88 بلوك  لاسالم 

سيذي   8 (88  - لارعدلني  لبرلهيم 

سليمان لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ حميذ لاتويس : 8 و حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ ميلود لاونبري : 8وو حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

8وو   : لاتويس  لدريس  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  لاتويس  حميذ  لاسيذ 

 8 (88   5 رقم   9 حي لملسجذ زي ة 

سيذي سليمان لملغرب.

عنوليه(ل)  لاونبري  ميلود  لاسيذ 

حي لاسالم بلوك و رقم  6+ 88) 8 

سيذي سليمان لملغرب.

لاسيذ لدريس لاتويس عنوليه(ل) 

 8 (88   5 رقم   9 حي لملسجذ زي ة 

سيذي سليمان لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  لاتويس  حميذ  لاسيذ 

 8 (88   5 رقم   9 حي لملسجذ زي ة 

سيذي سليمان لملغرب

عنوليه(ل)  لاونبري  ميلود  لاسيذ 

حي لاسالم بلوك و رقم  6+ 88) 8 

سيذي سليمان لملغرب

لاسيذ لدريس لاتويس عنوليه(ل) 

 8 (88   5 رقم   9 حي لملسجذ زي ة 

سيذي سليمان لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية بسيذي سليمان بتاريخ 86 

أبريل ))8) تحت رقم 79.

(98I

IMAD AMRAR

STE NWE ELEC
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

IMAD AMRAR
 APPARTEMENT N 05

 IMMEUBLE N 6 RÉSIDENCE
 ABIDA AV ABI BAKR ESSADIK

 LABITA FES، 30000، FES
MAROC

STE NWE ELEC شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي محل رقم 

و شارع لبو نويم فاس - 8888و 
فاس لملغرب 

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
78765

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( فبرلنر   87
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. NWE ELEC
أعمال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

مختلفة.
عنولن لمل ر لالجتماعي : محل رقم 
و شارع لبو نويم فاس - 8888و فاس 

لملغرب .
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ عبذ لملااك لاومرلني : 888 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاومرلني  لملااك  عبذ  لاسيذ 

فاس  لاكذلن  شارع  6و  عنوليه(ل) 

8888و فاس لملغرب .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاومرلني  لملااك  عبذ  لاسيذ 

فاس  لاكذلن  شارع  6و  عنوليه(ل) 

8888و فاس لملغرب 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

مارس   88 بتاريخ  بفاس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 85)8.

(99I

IMAD AMRAR

 STE BENABOU TRAVAUX

DIVERS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

IMAD AMRAR

 APPARTEMENT N 05

 IMMEUBLE N 6 RÉSIDENCE

 ABIDA AV ABI BAKR ESSADIK

 LABITA FES، 30000، FES

MAROC

 STE BENABOU TRAVAUX

DIVERS شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي محل 

رقم 85 شارع لارشاد لقامة لسماء 

يرجس فاس - 8888و فاس لملغرب 

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

وو787

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم إعذلد لا ايون   (8(( فبرلنر   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
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عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
. BENABOU TRAVAUX DIVERS

أعمال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
مختلفة.

عنولن لمل ر لالجتماعي : محل رقم 
85 شارع لارشاد لقامة لسماء يرجس 

فاس - 8888و فاس لملغرب .
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 888  : عبو  بن  نوسف  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ نوسف بن عبو عنوليه(ل) 
س  يرجس  تانسيفت  علد  زي ة  8و 

فاس 8888و فاس لملغرب .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ نوسف بن عبو عنوليه(ل) 
س  يرجس  تانسيفت  علد  زي ة  8و 

فاس 8888و فاس لملغرب 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
مارس   89 بتاريخ  بفاس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 9 )8.

88Iو

بوايفيذ

 CAFE GLACIER LA LUNE
DOREE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

حل شركة

بوايفيذ
شارع محمذ لاسادس لقامة دلر 
ملان، 888 )، للجذنذ  لملغرب

 CAFE GLACIER LA LUNE DOREE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ(في طور لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 
اباطية لقامة صار  محل رقم ) - 

888 ) للجذنذ  لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.5877

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر حل   (8(( أبريل  لملؤرخ في  8 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
 CAFE GLACIER لاوحيذ  لاشريك 
رأسمااها  مبلغ   LA LUNE DOREE
م رها  ععنولن  درهم   888.888
لإلجتماعي تجزئة اباطية لقامة صار  
محل رقم ) - 888 ) للجذنذ  لملغرب 

يتيجة ل : ضياع رلسمال لاشركة.
تجزئة  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
 -  ( رقم  محل  صار   لقامة  اباطية 

888 ) للجذنذ  لملغرب. 
ع عين:

ع  جياط  مبارك  لاسيذ( ) 
 ( 888   8 6) زي ة  عنوليه(ل) رقم 
 ( ) كمصفي  لملغرب  للجذنذ  

الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 لالبتذلئية بالجذنذ  بتاريخ 

))8) تحت رقم وو78).
88Iو

BUSINESS WAYS

HADA SERVICES
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

BUSINESS WAYS
 RUE CAMILLE CABANA,

 IMMEUBLE N°10, APPT. N°12,
 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،
40000، MARRAKECH MAROC
HADA SERVICES شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي : شارع 
خااذ لبن لاوايذ, إقامة للجوكنذل, 

ش ة رقم 6و , جليز - 8888  
مرلكش لملغرب.
قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
889و6.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر   (8(( مارس   (9 في  لملؤرخ 
شركة دلت   HADA SERVICES حل 
رأسمااها  مبلغ  لملحذعد   لملسؤعاية 
م رها  ععنولن  درهم   888.888
لاوايذ,  لبن  خااذ  شارع  لإلجتماعي 
إقامة للجوكنذل, ش ة رقم 6و , جليز 
- 8888  مرلكش لملغرب يتيجة لحل 

عدي.
ع عين:

 MOHAMED FARESS ( )لاسيذ
 ،  888 عمار   لازهور)،  ع عنوليه(ل) 
لملغرب  مرلكش    8888  ، و8  رقم 

كمصفي ( ) الشركة.
ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 
شارع  عفي   (8(( مارس   (9 بتاريخ 
للجوكنذل,  إقامة  لاوايذ,  لبن  خااذ 
ش ة رقم 6و , جليز - 8888  مرلكش 

لملغرب.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و8  بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 5786و8.
I)8و

لمغار عبذ لاغافور

IH IMPORT EXPORT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

لمغار عبذ لاغافور
شارع للجيش لمللكي لقامة لانور رقم 
8 لاطابق لالعل تطولن ، 888و9، 

تطولن لملغرب
IH IMPORT EXPORT شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ(في طور لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

مرلكش رقم ))8 لملحنش 8 تطولن - 
888و9 تطولن لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.(5969
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر   (8(( أبريل   (8 في  لملؤرخ 
دلت مسؤعاية محذعد   حل شركة 
 IH IMPORT دلت لاشريك لاوحيذ 

 888.888 رأسمااها  مبلغ   EXPORT

درهم ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

تطولن   8 لملحنش   8(( مرلكش رقم 

 : تطولن لملغرب يتيجة ل  888و9   -

للخسار .

شارع  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 

مرلكش رقم ))8 لملحنش 8 تطولن - 

888و9 تطولن لملغرب. 

ع عين:

لاياس حج ع عنوليه(ل)  لاسيذ( ) 

لملغرب  هوانذل   8888 هوانذل 

كمصفي ( ) الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية 

 8 لملحنش   8(( شارع مرلكش رقم   :

تطولن

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   88 بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 88)8.

Iو8و

STE REJIFAZ LILBINAE

FAJI CONSTRUCTION

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

STE faji construction

 LOTISSEMENT SOUKAINA

 N°8 RUE 01 AU 1ER ETAGE

 SIDI MAAROUF ، 20000،

casablanca maroc

FAJI CONSTRUCTION شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي درب لملتر 

شارع ل رقم 6و إقامة لرلحة ش ة 

لاذعر لالعل - 888) دلرلابيضاء 

لملغرب.

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.98 85
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بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

لملؤرخ في 86 أكتوبر 8)8) تم تحويل 

من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 

»درب لملتر شارع ل رقم 6و إقامة لرلحة 

ش ة لاذعر لالعل - 888) دلرلابيضاء 

رقم  سكينة  »إقامة  إلى  لملغرب« 

سيذي  لالعل  بااذعر   88 شارع   8

مورعف - 888) دلرلابيضاء لملغرب«.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (6 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

يويبر 8)8) تحت رقم و88)88.

I 8و

STE REJIFAZ LILBINAE

REJIFAZ LILBINAE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

STE REJIFAZ LILBINAE

 LOTISSEMENT EL BASBASSA

 RUE 4 N° 4 AIN SEBAA ، 20000،

casablanca maroc

REJIFAZ LILBINAE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي لات سيم 

لاباسبا طريق   رقم   عين سبع - 

888) دلرلابيضاء لملغرب.

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

5 57و).

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

لملؤرخ في 85 أكتوبر 8)8) تم تحويل 

من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 

»لات سيم لاباسبا طريق   رقم   عين 

لملغرب«  دلرلابيضاء   (888  - سبع 

 88 شارع   8 »إقامة سكينة رقم  إلى 

بااذعر لالعل سيذي مورعف - 888) 

دلرلابيضاء لملغرب«.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ننانر ))8) تحت رقم 85و889.

85Iو

RANIA NORD IMMO

RANIA NORD IMMO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تغيير نشاط لاشركة

RANIA NORD IMMO

 AV ASSALAM IMM KHALID (

 REZ DE CHAUSSEE ، 90000،

tanger maroc

RANIA NORD IMMO شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لالجتماعي ) شارع 

لاسالم إقامة خااذ - 98888 طنجة 

لملغرب.

تغيير نشاط لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري -.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تم تغيير   (8(( أبريل   (8 لملؤرخ في 

»شركة ع ارية«  نشاط لاشركة من 

لاتوليم  مذرسة  »تشغيل  إلى 

للخاص«.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

أبريل   (8 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم  77و.

86Iو

RANIA NORD IMMO

RANIA NORD IMMO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

RANIA NORD IMMO

 AV ASSALAM IMM KHALID (

 REZ DE CHAUSSEE ، 90000،

tanger maroc

RANIA NORD IMMO شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي ) شارع 

لاسالم إقامة خااذ - 98888 طنجة 

لملغرب.

تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري -.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تمت   (8(( أبريل   (8 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

لارحمان  عبذ   ( ) لاسيذ  تفويت 

من  لجتماعية  حصة   9 لايو وبي 

 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة  أصل  و 

أبريل   (8 بتاريخ  لايو وبي  محمذ 

.(8((

لاوزيز  عبذ   ( ) لاسيذ  تفويت 

من  لجتماعية  حصة   8 لايو وبي 

 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة  وو  أصل 

أبريل   (8 بتاريخ  لايو وبي  محمذ 

.(8((

تفويت لاسيذ ( ) أحمذ لايو وبي 

وو  أصل  من  لجتماعية  حصة   8

محمذ   ( ) لاسيذ  افائذ   حصة 

لايو وبي بتاريخ 8) أبريل ))8).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

أبريل   (8 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم  77و.

87Iو

RANIA NORD IMMO

RANIA NORD IMMO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذنذ الشركة

RANIA NORD IMMO

 AV ASSALAM IMM KHALID (

 REZ DE CHAUSSEE ، 90000،

tanger maroc

RANIA NORD IMMO شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي ) شارع 

لاسالم إقامة خااذ - 98888 طنجة 

لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري -.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تم تويين   (8(( أبريل   (8 لملؤرخ في 

لاسيذ( )  الشركة  جذنذ  مسير 

لايو وبي محمذ كمسير عحيذ

تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

أبريل   (8 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم  77و.

88Iو

FO CONSULTUNG SARL AU

EIGHT-ID
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

EIGHT-Id شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 85 شارع 

لألبطال ش ة   لكذلل - 88898 

لارباط لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

وو 868

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   ( 

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.EIGHT-Id

لإلدلر    : بإنجاز  لاشركة  غرض 

علابرمجيات لارقمية.

85 شارع  عنولن لمل ر لالجتماعي : 

 88898  - لكذلل  ش ة    لألبطال 

لارباط لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 888  : كيطار  سيذريك  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

888 حصة   : لاسيذ  فااري ييكر 

ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ لملهذي مهاجر : 888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

 LMDH GROUP SAS لاشركة 

درهم   788 ب يمة  حصة   : 700

الحصة.
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ سيذريك كيطار عنوليه(ل) 
ألي دعاونشو 578 7 98)78 كرعلزي 

فرنسا .
ألي  لاسيذ  فااري ييكر عنوليه(ل) 
كرعلزي   78(98  7 578 دعاونشو 

فرنسا .
عنوليه(ل)  مهاجر  لملهذي  لاسيذ 
 88888 لملحيط  بايذعيخ  زي ة   (8

لارباط لملغرب.
 LMDH GROUP SAS لاشركة 
 7 578 دعاونشو  ألي  عنوليه(ل) 

98)78 كرعلزي فرنسا.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ سيذريك كيطار عنوليه(ل) 
ألي دعاونشو 578 7 98)78 كرعلزي 

فرنسا 
ألي  لاسيذ  فااري ييكر عنوليه(ل) 
كرعلزي   78(98  7 578 دعاونشو 

فرنسا 
عنوليه(ل)  مهاجر  لملهذي  لاسيذ 
 88888 لملحيط  بايذعيخ  زي ة   (8

لارباط لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  )  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8)7و.
89Iو

CAB ADVICE

ECO ELKAOUKABI
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

CAB ADVICE
شارع محمذ للخامس عمار  رقم 
8 8 لاطابق لألعل ش ة رقم ) ، 

86888، سيذي قاسم لملغرب
ECO ELKAOUKABI شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي حي لفكا 
رقم 88 - 86888 سيذي قاسم 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

(9879

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   86

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 ECO  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.ELKAOUKABI

تذعير   -  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لملتالشيات.

- لاتجار  ..

حي لفكا   : عنولن لمل ر لالجتماعي 

قاسم  سيذي   86888  -  88 رقم 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاكوكبي  لدريس  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ لدريس لاكوكبي عنوليه(ل) 

يولل  لعالد  قياد   لاتازي  لعالد  دعلر 

8)868 جرف لمللحة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لدريس لاكوكبي عنوليه(ل) 

يولل  لعالد  قياد   لاتازي  لعالد  دعلر 

8)868 جرف لمللحة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

و)  لالبتذلئية بسيذي قاسم بتاريخ 

ماي ))8) تحت رقم 8)8.

88Iو

FIDULATIMO

TARILOCAR SARLAU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FIDULATIMO
 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،
20400، CASABLANCA MAROC
TARILOCAR SARLAU شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 
لملبادر  لقامة مالك عمار  لاف رقم 
) لاطابق لاسفلي سيذي مومن لاذلر 

لابيضاء - 88 8) لاذلر لابيضاء 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و87 5و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   89
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.TARILOCAR SARLAU
كرلء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

سيارلت بذعن سائق
تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لملبادر  لقامة مالك عمار  لاف رقم 
) لاطابق لاسفلي سيذي مومن لاذلر 
لابيضاء  لاذلر   (8 88  - لابيضاء 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ طارق لاولي : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  لاولي  طارق  لاسيذ 

889 ش ة  لقامة مذننة لانور عمار  

لابيضاء  مومن  سيذي   ( ط   87

88 8) لاذلر لابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  لالمامي  زهر   لاسيذ 

عمار   مالك  لقامة  لملبادر   تجزئة 

لاطابق لاسفلي سيذي   ( لاف رقم 

لاذلر   (8 88 لابيضاء  لاذلر  مومن 

لابيضاء لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 7 7 )8.

88Iو

FIDULATIMO

BRENTA CAR SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDULATIMO

 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1

 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،

20400، CASABLANCA MAROC

BRENTA CAR SARL شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي I 5 تجزئة 

I لا ذس محل رقم و8 زي ة 89 

سيذي لابريو�ضي لاذلر لابيضاء - 

8688) لاذلرلابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

877 5و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
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عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.BRENTA CAR SARL

كرلء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاسيارلت بذعن سائق.

عنولن لمل ر لالجتماعي : I 5 تجزئة 

 89 زي ة  و8  رقم  محل  لا ذس   I

 - لابيضاء  لاذلر  لابريو�ضي  سيذي 

8688) لاذلرلابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 588.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 (.588  : لاغرلعي  لاسيذ رضولن 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 8.(58  : لاسيذ حاكمي لسماعيل 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 8.(58  : مساعذ  لنمن  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ رضولن لاغرلعي عنوليه(ل) 

 8 لاطابق  6و  رقم  لاورعد  تجزئة 

سيذي مورعف لاذلرلابيضاء 8)85) 

لاذلرلابيضاء لملغرب.

لاسيذ لسماعيل حاكمي عنوليه(ل) 

حي لا ذس مجموعة لابيضاء 8 رقم 

897 لابريو�ضي لاذلرلابيضاء 8688) 

لاذلرلابيضاء لملغرب.

عنوليه(ل)  مساعذ  لنمن  لاسيذ 

898رقم  زت ة  هللا  عبذ  موالي  حي 

 (8 68 8و عين لاشق لاذلرلابيضاء 

لاذلرلابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  يصير  لميمة  لاسيذ  

تطولن  و86  رقم  لاكويت  شارع 

888و9 تطولن لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم   7 )8.

I)8و

NADOFISC SARL

TRANS LOGISTIQUE BLH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

NADOFISC SARL
شارع و مارس زي ة قرطبة عمار  
7 ش ة رقم ) لاناضور ، 888)6، 

لاناضور لملغرب
 TRANS LOGISTIQUE BLH

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي حي 
بويزرزر ل  9) لاناظور - 888)6 

لاناظور لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و 8 )

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   89
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 TRANS : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

. LOGISTIQUE BLH
ي ل   -  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لالمتوة لحساب لاغير
-لان ل لاوطني ع لاذعلي البضائع 

الغير 
-لالستيرلد ع لاتصذنر.

حي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 6(888  - لاناظور  ل  9)  بويزرزر 

لاناظور لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لبرلهيم  مل ذم  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  لبرلهيم  مل ذم  لاسيذ 
لاناظور  شيكر  بني  دعلرلدعدعحا 

888)6 لاناظور لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  لبرلهيم  مل ذم  لاسيذ 
لاناظور  شيكر  بني  دعلرلدعدعحا 

888)6 لاناظور لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل   (( لالبتذلئية بااناضور بتاريخ 

))8) تحت رقم و 6.

Iو8و

NADOFISC SARL

KEBDANI FISH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

NADOFISC SARL
شارع و مارس زي ة قرطبة عمار  
7 ش ة رقم ) لاناضور ، 888)6، 

لاناضور لملغرب
KEBDANI FISH شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي حي لعالد 
بوطيب فوقاني بويزرزر ل  9) 
لاناظور - 888)6 لاناظور لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
( 885

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.KEBDANI FISH
غرض لاشركة بإنجاز : - تجار  في 

لالسماك بالجملة ع لات صيت.

لان ل لاوطني ع لاذعلي البضائع   -

لحساب لاغير

- لالستيرلد ع لاتصذنر.

: حي لعالد  عنولن لمل ر لالجتماعي 

ل  9)  بويزرزر  فوقاني  بوطيب 

لاناظور - 888)6 لاناظور لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاذنن  شمس  لاكبذلني  لاسيذ 

درهم   888 ب يمة  حصة   8.888  :

الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاذنن  شمس  لاكبذلني  لاسيذ 

عنوليه(ل) حي لعالد بوطيب لافوقاني 

لاناظور 888)6 لاناظور لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاذنن  شمس  لاكبذلني  لاسيذ 

عنوليه(ل) حي لعالد بوطيب لافوقاني 

لاناظور 888)6 لاناظور لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

أبريل   (( لالبتذلئية بااناضور بتاريخ 

))8) تحت رقم ) 6.

I 8و

NADOFISC SARL

GEO.ORIENT
إعالن متوذد لا رلرلت

NADOFISC SARL

شارع و مارس زي ة قرطبة عمار  

7 ش ة رقم ) لاناضور ، 888)6، 

لاناضور لملغرب

GEO.ORIENT »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: حي لعالد 
برلهيم لقامة فيصل لاطابق لالعل 
ش ة و لاناظور - 888)6 لاناظور 

لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.866(5
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بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
لتخاد  تم   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
بيع للحصص من طرف لاسيذ حاجي 
عبذ لاغافور ع حاجي نوسف افائذ  

لاسيذ لع بي عبذ لاصماد
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
يوتبر  لاصماد  عبذ  لع بي  لاسيذ 
حصة  الاف8888  لاوحيذ  لملااك 
لملكوية  الحصة  درهم   888 ب يمة 

ارلسمال لاشركة.
قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 
لست ااة كل من لاسيذنن حاجي عبذ 
مهامهما  من  نوسف  لاغافورعحاجي 

كمسيرنن ساب ين الشركة
قرلر رقم  : لاذي ننص على مانلي: 
لاصماد  عبذ  لع بي  لاسيذ  تويين 

كمسير عحيذ اشركة.
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم 6: لاذي ننص على مانلي: 

ت سيم حصص لاشركة
بنذ رقم 7: لاذي ننص على مانلي: 

رلسمال لاشركة
على  ننص  لاذي  و8:  رقم  بنذ 

مانلي: لاتسيير
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   87 بتاريخ  بااناضور  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 8 7.
85Iو

FIDULATIMO

DINA ICE SARLAU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FIDULATIMO
 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،
20400، CASABLANCA MAROC
DINA ICE SARLAU شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 

لالمل شيماء زين عمار  CI محل رقم 
86 سيذي مومن لاذلر لابيضاء - 

88 8) لاذلرلابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
875 5و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   89
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 DINA  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.ICE SARLAU
م هى   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

عمثلجات.
تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لالمل شيماء زين عمار  CI محل رقم 
 - لابيضاء  لاذلر  مومن  سيذي   86

88 8) لاذلرلابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : خبوز  حورية  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  خبوز  حورية  لاسيذ  
 87 زي ة  لاسو�ضي  لملختار  مبرعكة 
 (8678 لابيضاء  لاذلر    8 رقم 

لاذلرلابيضاء لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  لارتيمي  عثمان  لاسيذ 
 87 زي ة  لاسو�ضي  لملختار  مبرعكة 
 (8678 لابيضاء  لاذلر    8 رقم 

لاذلرلابيضاء لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 6 7 )8.
86Iو

FNMCOMPTA

CAFE JNANE HMIDOU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN (8
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
CAFE JNANE HMIDOU شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي حي 
لاذعيذعات 8 لاطابق لالر�ضي 

قطوة رقم 858) - طنجة - 98888 
طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(7 85

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   89
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 CAFE  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.JNANE HMIDOU
م هى ع   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

قاعة لاشاي.
حي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لاذعيذعات 8 لاطابق لالر�ضي قطوة 
98888 طنجة   - - طنجة   (858 رقم 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
للخااذي  لاومرلني  منية  لاسيذ  
درهم   888 ب يمة  حصة   8.888  :

الحصة .

 : لاسيذ  منية لاومرلني للخااذي 
8888 ب يمة 888 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

للخااذي  لاومرلني  منية  لاسيذ  
زي ة   8 عرياغل  بني  حي  عنوليه(ل) 
طنجة   98888 طنجة   - رقم  8    

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
للخااذي  لاومرلني  منية  لاسيذ  
زي ة   8 عرياغل  بني  حي  عنوليه(ل) 
طنجة   98888 طنجة   - رقم  8    

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 89  .
87Iو

FNMCOMPTA

HLAOUA MAD LOGISTICS
إعالن متوذد لا رلرلت

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN (8
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 HLAOUA MAD LOGISTICS

»شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  
دلت لاشريك لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: و) شارع 
ليولل لقامة فلوري 88 مكتب رقم 

  - - لا نيطر  لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.59699

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( أبريل   (5 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
 8888 تفويت لاسيذ نوسف للخمار 
 8888 أصل  من  لجتماعية  حصة 
حصة افائذ  لاسيذ  زينب للخلوفي 
ع يتيجة اذلاك تصبح لاسيذ  زينب 
لجميح  لاوحيذ   لملااكة  للخلوفي 

للحصص لإلجتماعية .
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قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
من  للخمار  نوسف  لاسيذ  لست ااة 
عتصبح  الشركة,  كمسير  منصبه 
لملسير   للخلوفي  زينب  لاسيذ  

لاوحيذ  في لاشركة 
قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 

TWC Dتغيير لسم لاشركة إلى و
قرلر رقم  : لاذي ننص على مانلي: 

تحيين لانظام
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

TWC Dتغيير لسم لاشركة إلى و
على  ننص  لاذي   :6,7 رقم  بنذ 
لاسيذ  زينب للخلوفي لملااكة  مانلي: 
 888888 قذره  لاشركة  مال  ارأس 
,لاسيذ  زينب للخلوفي لملااكة  درهم 
قذرها  للحصص  لجميع  لاوحيذ  

8888 حصة
بنذ رقم و8: لاذي ننص على مانلي: 
لملسؤعاة  للخلوفي  زينب  لاسيذ  

لاوحيذ  في لاشركة
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم 876).

88Iو

EUREXMA

ARGA ZONE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 887

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
ARGA ZONE شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي زي ة 

ركرلكة إقامة الكورييش عمار  رقم 
) لاطابق لألسفل بوركون - 8888) 

لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5  8(9

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   ( 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 ARGA  : لإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ZONE

لازيوت   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاغذلئية باات سيط .
زي ة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

ركرلكة إقامة الكورييش عمار  رقم 

 (8888  - لاطابق لألسفل بوركون   (

لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : سالعي  غيثة  لاسيذ  

حصة ب يمة 888.888 درهم الحصة 

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  سالعي  غيثة  لاسيذ  

للخضرلء  لملذننة  سيتى  جواف 

لابيضاء  لاذلر   (8888 بوسكور  

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

سفياني  عدغيري  نويمة  لاسيذ  

رعمنذي  بيرليزرلن  شارع  عنوليه(ل) 

لابيضاء  لاذلر   (8888 لملواريف 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  )  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 878 )8.

89Iو

MA-LEX

MLA TRANS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

MA-LEX
 AVENUE MLY ISMAIL RESD
 MLY ISMAIL 5EME ETG N19
 AVENUE MLY ISMAIL RESD

 MLY ISMAIL 5EME ETG N19،
90000، TANGER MAROC

MLA TRANS شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 
موالي عبذ لاوزيز لقامة دلر لالمل 

لاطابق لالر�ضي لملحل رقم وو طنجة 
- 98888 طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(7867

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   ((
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 MLA  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.TRANS
لان ل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاطرقي لاوطني ع لاذعلي البضائع.
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لالمل  دلر  لقامة  لاوزيز  عبذ  موالي 
لاطابق لالر�ضي لملحل رقم وو طنجة 

- 98888 طنجة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لاصذن ي  لايزنذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ لايزنذ لاصذن ي عنوليه(ل) 

 (6 عمار    85 لقامة لالخالص بلوك 
طابق و8 رقم 87 طريق تطولن طنجة 

98888 طنجة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لايزنذ لاصذن ي عنوليه(ل) 

 (6 عمار    85 لقامة لالخالص بلوك 
طابق و8 رقم 87 طريق تطولن طنجة 

98888 طنجة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و8  بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 658و5).

8I)و

مكتب مويشة الحسابات ع لألستشارلت للجبائية

FIRST HOUSE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
رفع رأسمال لاشركة

مكتب مويشة الحسابات ع 

لألستشارلت للجبائية

حي لاسالم بلوك E رقم )) -- سيذي 

سليمان ، 88) 8، سيذي سليمان 

لملغرب

FIRST HOUSE شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع عبذ 

لاكريم للخطابي حي لافتح - 88) 8 

سيذي نحيي لاغرب لملغرب .
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.8985

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

رفع  تم   (8(( ماي   89 في  لملؤرخ 
قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال 

»8.888)  درهم« أي من »588.888 

عن  درهم«   9(8.888« إلى  درهم« 

طريق : -.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية بسيذي سليمان بتاريخ  ) 

ماي ))8) تحت رقم و88.

8I)و
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MA-LEX

BROADWAY FUTURE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

MA-LEX
 AVENUE MLY ISMAIL RESD
 MLY ISMAIL 5EME ETG N19
 AVENUE MLY ISMAIL RESD

 MLY ISMAIL 5EME ETG N19،
90000، TANGER MAROC

BROADWAY FUTURE شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد (في طور 

لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 
موالي لسماعيل لقامة موالي 

لسماعيل رقم )) لاطابق 5 رقم 89 
طنجة 98888 طنجة لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.885958
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر حل   (8(( أبريل  و8  لملؤرخ في 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 
مبلغ   BROADWAY FUTURE
ععنولن  درهم   888.888 رأسمااها 
موالي  شارع  لإلجتماعي  م رها 
لسماعيل  موالي  لقامة  لسماعيل 
طنجة   89 رقم   5 لاطابق   (( رقم 
 : ل  يتيجة  لملغرب  طنجة   98888
لاتوطين  ع ذ  صالحية  مذ   ليتهاء 

في23/04/2021.
شارع  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
موالي  لقامة  لسماعيل  موالي 
 89 5 رقم  )) لاطابق  لسماعيل رقم 

طنجة 98888 طنجة لملغرب. 
ع عين:

ع  للخملي�ضي  نونس  لاسيذ( ) 
زي ة لبن لاهيتم لقامة   88 عنوليه(ل) 
لبن خلذعن طابق و8 ش ة 88 طنجة 
 ( ) لملغرب كمصفي  طنجة   98888

الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

أبريل   (9 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 5 وو5).

I))و

فيذ بيست كونسيلتين

AMMAD WORK
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

فيذ بيست كونسيلتين

حي لاسواد  شارع موالي لسماعيل 
زي ة بركان رقم 88 لاطابق لالعل ، 

78888، لاويون لملغرب

AMMAD WORK شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

مزعلر زي ة زلعية شيخ رقم 5و) - 

78888 لاويون لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و867 

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   86

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.AMMAD WORK

أعمال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لابناء لملتخصصة لألخرى.

شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 - 5و)  رقم  شيخ  زلعية  زي ة  مزعلر 

78888 لاويون لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

سويذ  محمذ  سيذي  لاسيذ 

 888 8.888 حصة ب يمة  لالدري�ضي : 

درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

سويذ  محمذ  سيذي  لاسيذ 

لالدري�ضي عنوليه(ل) شارع مزعلر زي ة 
5و) 78888 لاويون  زلعية شيخ رقم 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

سويذ  محمذ  سيذي  لاسيذ 

لالدري�ضي عنوليه(ل) شارع مزعلر زي ة 
5و) 78888 لاويون  زلعية شيخ رقم 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (8 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 1409/2022.

Iو)و

فيذ بيست كونسيلتين

DUNE STONE SUD
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

فيذ بيست كونسيلتين

حي لاسواد  شارع موالي لسماعيل 
زي ة بركان رقم 88 لاطابق لالعل ، 

78888، لاويون لملغرب

DUNE STONE SUD شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

محمذ ساام بيذل رقم 57 - 78888 

لاويون لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

 8669

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 DUNE : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.STONE SUD
أعمال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لابناء لملتخصصة لألخرى.
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 78888  -  57 محمذ ساام بيذل رقم 

لاويون لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لاسيذ حسان حجوجي 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ حسان حجوجي عنوليه(ل) 
 (8888 اورجون  لحسان  شارع   (5

لاذلر لابيضاء لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ حسان حجوجي عنوليه(ل) 
 (8888 اورجون  لحسان  شارع   (5

لاذلر لابيضاء لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 86 8.

I )و

فيذ بيست كونسيلتين

STATION TAIBA SERVICES
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذنذ الشركة

فيذ بيست كونسيلتين
حي لاسواد  شارع موالي لسماعيل 
زي ة بركان رقم 88 لاطابق لالعل ، 

78888، لاويون لملغرب
STATION TAIBA SERVICES شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي حي للخير و 

رقم  ) - 78888 بوجذعر لملغرب .
تويين مسير جذنذ الشركة
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رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

878و).

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تم تويين   (8(( مارس   (8 لملؤرخ في 

لاسيذ( )  الشركة  جذنذ  مسير 

سيذي  فرلح  ع  لاتوبالي  لالدري�ضي 

عاللي ع شويب كمسير آخر

تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (8 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 1417/2022.

5I)و

فيذ بيست كونسيلتين

STATION TAIBA SERVICES

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

فيذ بيست كونسيلتين

حي لاسواد  شارع موالي لسماعيل 

زي ة بركان رقم 88 لاطابق لالعل ، 

78888، لاويون لملغرب

STATION TAIBA SERVICES شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي حي للخير و 

رقم  ) - 78888 بوجذعر لملغرب.

تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

878و).

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تمت   (8(( أبريل   (8 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

فرلح  شويب   ( ) لاسيذ  تفويت 

أصل  من  لجتماعية  حصة   588

588 حصة افائذ  لاسيذ ( ) لانومة 

للجماني بتاريخ 8) أبريل ))8).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

ماي   (8 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 1417/22.

6I)و

BUSINESS CENTER.COM

 CAPITAL HUMAIN
PROGRESS CENTER

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبذ لملومن رقم 6و) إقامة 

ف 8 لاطابق لاثاني رقم 6 ، 98و8)، 
لاذلرلابيضاء لملغرب

 HUMAIN PROGRESS 888.888
CENTER شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع عبذ 

لملومن رقم 6و)، شارع باسكي، 
لقامة ف8، طابق ) مكتب رقم 6 - 

68)8) لاذلر لابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و85  5
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   ( 
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
 HUMAIN PROGRESS  888.888

.CENTER
غرض   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاشركة باملغرب عللخارج:
عالقات  عإدلر   لالتصال  مركز   
علملبيوات   ، علالتصاالت   ، لاومالء 
عبر لاهاتف ، علاتحصيل ، علالتصال 
 ، لاكبلي  علاتلفزيون   ، لاهاتفي 

علاتجار  لاذعاية ؛
لا يام بجميع لألنشطة للخارجية 

ييابة عن لمل اعاين لألجايب.
 خذمة لملولومات عبر لإليتريت ، 
عخذمات لاكمبيوتر ، علاتسويق عبر 

لاهاتف ، علاتجار  عبر لإليتريت ؛
للخذمات لاتي نمكن ت ذنمها عن 
طريق لاهاتف أع لإليتريت أع أي عسيلة 

أخرى مماثلة ؛

الومالء  علملشور   لملساعذ  

علالستشارلت  علاتوجيه  علاتذريب 

علاتوظيف ؛

إيجاز لملسوحات أع لالستطالعات 

عتشكيل قولعذ لابيايات.

علاتجار   علاوساطة  لالستشارلت 

على لختالف أيولعها.

 لالستيرلد علاتصذنر.

بجميع  علالستحولد  لاذرلسة 

علابيع  علالستغالل  علابيع  أشكااه 

أع  لملباشر  لاتمثيل  أع  لابيع  عإعاد  

لالخترلع  برلءلت  لجميع  لملباشر  غير 

علاومليات  لاتجارية  علاوالمات 

علاترلخيص لملتول ة بغرض لاشركة؛

لملوامالت  جميع   ، أعم  عبشكل 

عغير  علملن واة  علملااية  لاتجارية 

أع  مباشر  بشكل  لملتول ة  لملن واة 

بأحذ   ، جزئًيا  أع  كلًيا   ، مباشر  غير 

لألشياء لملحذد  أع بأي أشياء مماثلة 

أع مرتبطة..

عنولن لمل ر لالجتماعي : شارع عبذ 

لملومن رقم 6و)، شارع باسكي، لقامة 

ف8، طابق ) مكتب رقم 6 - 68)8) 

لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

58 حصة   : لاسيذ مهذي شباكو 

ب يمة 888 درهم الحصة .

حصة   58  : لاسيذ محمذ لغربي 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  شباكو  مهذي  لاسيذ 
زي ة لا ا�ضي لناس طابق   ش ة   8

لابيضاء  لاذلر   (8(68 لملواريف   8

لملغرب.

عنوليه(ل)  لغربي  محمذ  لاسيذ 
 (8(68  5 رقم  5و  درب غلف زي ة 

لاذلر لابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  شباكو  مهذي  لاسيذ 

زي ة لا ا�ضي لناس طابق   ش ة   8

لابيضاء  لاذلر   (8(68 لملواريف   8

لملغرب

عنوليه(ل)  لغربي  محمذ  لاسيذ 

 (8(68  5 رقم  5و  درب غلف زي ة 

لاذلر لابيضاء لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  )  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 896 )8.

7I)و

AMAR IDEA CABINET

رمت برو باتي
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

AMAR IDEA CABINET

 Casablanca ، 20200،

casablanca maroc

رمت برع باتي شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 88 ، 

مكتب 5، لاطابق و، شارع للحرية، 

مذننة لابيضاء -   85) مذننة 

لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5 8 89

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس  8و 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

رمت   : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

برع باتي.

ع  لابناء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لملومالت لاو ارية.
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 ،  88  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

شارع للحرية،  و،  لاطابق   ،5 مكتب 

مذننة   (85   - لابيضاء  مذننة 

لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاسيذ مصطفى لاولوي 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

: مائة في  لاسيذ مصطفى لاولوي 

لملائة ب يمة 100.000,00 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ مصطفى لاولوي عنوليه(ل) 

برشيذ  سيذي رحال،   ، حي لاشرف 

6888) برشيذ لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ مصطفى لاولوي عنوليه(ل) 

برشيذ  سيذي رحال،   ، حي لاشرف 

6888) برشيذ لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (6 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

أبريل ))8) تحت رقم 85888.

8I)و

STE D’INDICATION FISCAL H-D

 STE YASSMIN & YASSIR

TRAVAUX SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

STE D›INDICATION FISCAL H-D

9)، زي ة لاليطاكي مكتب رقم 6 

طنجة ، 98888، طنجة لملغرب

 STE YASSMIN & YASSIR

TRAVAUX SARL AU شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي زي ة 

ليجلترل رقم  8 طنحة - 98888 

طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و9وو88

في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(8 ننانر   87

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

 YASSMIN & YASSIR TRAVAUX

.SARL AU

منوش   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

ع اري ع لشغال لابناء.

زي ة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 98888  - طنحة  رقم  8  ليجلترل 

طنجة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 888  : تهامي عزلني  لاسيذ كمال 

حصة ب يمة 8.888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عزلني  تهامي  كمال  لاسيذ 

عنوليه(ل) زي ة رعمايا رقم 5 ميرشايت 

طنحة 98888 طنجة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عزلني  تهامي  كمال  لاسيذ 

عنوليه(ل) زي ة رعمايا رقم 5 ميرشايت 

طنحة 98888 طنجة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ننانر  و)  بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

8)8) تحت رقم 677.

9I)و

KDS CONSEILS SARL AU

PROPER LOGISTICS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

KDS CONSEILS SARL AU
رقم 7) لملركب لالقتصادي 

ع لالجتماعي ، 888و ، قلوة 

لاسرلغنة لملغرب

PROPER LOGISTICS شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لاحي 

لاصناعي رقم 878 - 888و  قلوة 

لاسرلغنة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5877

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( فبرلنر   85

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.PROPER LOGISTICS

لشغال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لابناء ع لالشغال

لاومومية ع لاتجار ..

لاحي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

قلوة  888و    -  878 رقم  لاصناعي 

لاسرلغنة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ لنمن لاهرد  : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  لاهرد   لنمن  لاسيذ 

لاحي لاصناعي رقم 878 888و  قلوة 

لاسرلغنة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاحي  عنوليه(ل)  لملغرب  لاسيذ 

لاسرلغنة  قلوة   878 رقم  لاصناعي 

888و  قلوة لاسرلغنة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية ب لوة لاسرلغنة بتاريخ )8 

مارس ))8) تحت رقم 96/2022.

8Iوو

AUDINORD SARL

ZA.FACILITY
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

AUDINORD SARL

رقم 58، لاطابق لاسادس، إقامة 

اينا، زلعية شارع محمذ للخامس، 

شارع طان طان عحي ابنان ، 

TANGER MAROC ،98888

ZA.FACILITY شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي حي 

لارلشذنة، لملتجر لاولقع باملحل رقم 

7 - 98858 أصيلة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

88 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   86

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.ZA.FACILITY
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ت ذنم   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
للخذمات.

حي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لملتجر لاولقع باملحل رقم  لارلشذنة، 

7 - 98858 أصيلة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : عويمر  زكرياء  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ زكرياء عويمر عنوليه(ل) حي 
أصيلة   98858 رقم  بذعن  بوكويون 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ زكرياء عويمر عنوليه(ل) حي 
أصيلة   98858 رقم  بذعن  بوكويون 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  باصيلة  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 88 .

8Iوو

ZHAR AHMED

 DROGUERIE BOUTAHRI
FRERES

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تفويت حصص

ZHAR AHMED
 N 31 LOT BELAIRE RESIDENCE
 AL MANAL 1 APPT 18 3EME
 ETAGE BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC
 DROGUERIE BOUTAHRI

FRERES شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 8)  
تجزئة لانماء افيرلي بنسود  - 

8و88و فاس لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.6(887

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( ماي   89 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
محمذ   ( ) لاسيذ  تفويت 
لجتماعية  حصة  88و  لابوطاهري 
حصة افائذ  لاسيذ  ووو  من أصل 
ماي   8( محمذ لاف و�ضي بتاريخ   ( )

.(8((
محمذ   ( ) لاسيذ  تفويت 
وو حصة لجتماعية من  لابوطاهري 
 ( ) حصة افائذ  لاسيذ  ووو  أصل 
ماي   8( بتاريخ  لاف و�ضي  عزلاذنن 

.(8((
لدريس   ( ) لاسيذ  تفويت 
لجتماعية  حصة  88و  لابوطاهري 
حصة افائذ  لاسيذ  ووو  من أصل 
ماي   8( محمذ لاف و�ضي بتاريخ   ( )

.(8((
لدريس   ( ) لاسيذ  تفويت 
وو حصة لجتماعية من  لابوطاهري 
 ( ) حصة افائذ  لاسيذ  ووو  أصل 
ماي   8( بتاريخ  لاف و�ضي  عزلاذنن 

.(8((
لاوربي   ( ) لاسيذ  تفويت 
لجتماعية  حصة  88و  لابوطاهري 
حصة افائذ  لاسيذ  من أصل  وو 
ماي   8( محمذ لاف و�ضي بتاريخ   ( )

.(8((
لاوربي   ( ) لاسيذ  تفويت 
لابوطاهري  و حصة لجتماعية من 
 ( ) حصة افائذ  لاسيذ  أصل  وو 
ماي   8( بتاريخ  لاف و�ضي  عزلاذنن 

.(8((
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
لاتجارية بفاس بتاريخ 89 ماي ))8) 

تحت رقم 2639/2022.
I)وو

ZHAR AHMED

 DROGUERIE BOUTAHRI
FRERES

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تويين مسير جذنذ الشركة

ZHAR AHMED
 N 31 LOT BELAIRE RESIDENCE
 AL MANAL 1 APPT 18 3EME

 ETAGE BENSOUDA ، 30030،
FES MAROC

 DROGUERIE BOUTAHRI
FRERES شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 8)  

تجزئة لانماء افيرلي بنسود  - 
8و88و فاس لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.6(887
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تويين  تم   (8(( ماي   89 في  لملؤرخ 
لاسيذ( )  الشركة  جذنذ  مسير 

لاف و�ضي محمذ كمسير عحيذ
تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ 89 ماي ))8) 

تحت رقم 2639/2022.

Iووو

FERMETTE ERRAJIA

RAIJU TRADING SARL
إعالن متوذد لا رلرلت

RAIJU TRADING
 Rue Soumaya Imm 82, 4ème
 Etage N°16 Quartier Palmier

 – Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

RAIJU TRADING SARL »شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ«
ععنولن م رها لالجتماعي: )8 زي ة 
سومية طابق   رقم 86 حي پامليي - - 

لاذلر لابيضاء لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.588855

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( أبريل   88 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

لاتبرع باألسهم
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

تغيير لاشكل لا ايوني.

قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 
توسيع نشاط لاشركة

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 
لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :( رقم  بنذ 
علستيرلد  عتوبئة  تحميص  مانلي: 
لملطحوية  لابن  حبوب  عبيع  عتوزيع 
علملطاعم  الفنادق  علاكبسوالت 
لابن  تسويق  ؛  عللحايات  علمل اهي 
علستغالل لملاركات لملحلية علاواملية. 
تشغيل آالت أعتوماتيكية مملوكة أع 
مستأجر  اتوزيع ع / أع تحضير جميع 
تسويق  لاساخنة.  لملشرعبات  أيولع 
لملحلية  لملاركات  علستغالل  لا هو  
أعتوماتيكية  آالت  تشغيل  علاواملية. 
 / ع  اتوزيع  مستأجر   أع  مملوكة 
لملشرعبات  أيولع  جميع  تحضير  أع 
لملهنية  لملوذلت  صياية    لاساخنة. 
لملخصصة ات ذنم لاطوام (ماكينات 

لا هو  ، مطحنة لا هو  ، إلخ)
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 87 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم و 869.

I وو

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

GUERRAOUI GROUPE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
GUERRAOUI GROUPE شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي حي لا ذس 
زي ة 6 رقم 5  لاطابق لاسفلي 

سيذي لابريو�ضي - 8688) لاذلر 
لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
5  855
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في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.GUERRAOUI GROUPE

بيع   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لملوذلت لاصناعية علاطبية.

شرلء عبيع عتشغيل عتمثيل عتوزيع 

أي موذلت صناعية عأي موذلت دلت 

صلة.

حي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لاطابق    5 رقم   6 زي ة  لا ذس 

 (8688  - لابريو�ضي  لاسفلي سيذي 

لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاكرلعي  سليم  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  لاكرلعي  سليم  لاسيذ 

6 تجزئة بكار شارع عالل  )8 عمار  أ 

لافا�ضي 888  مرلكش لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  لاكرلعي  سليم  لاسيذ 

6 تجزئة بكار شارع عالل  )8 عمار  أ 

لافا�ضي 888  مرلكش لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  )  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 895 )8.

5Iوو

مكتـــب حسابــات أكادنرفسك ش. م. م

STE FABRIKONYA SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

مكتـــب حسابــات أكادنرفسك ش. 
م. م

حي تمذنذ لازيتون رقم 56 تكوين 
لكادنر ، 88888، لكادنر لملغرب

STE FABRIKONYA SARL شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي موطن في 
دعلر تكادنرت نوبذع لاذرلركة لكادنر - 

)8865 تيكوين لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

55و58
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (7
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.FABRIKONYA SARL
لشغل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لابناءلملختلفة.
عنولن لمل ر لالجتماعي : موطن في 
دعلر تكادنرت نوبذع لاذرلركة لكادنر - 

)8865 تيكوين لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
588 حصة   : لاسيذ زكريا كرعط 

ب يمة 888 درهم الحصة .
حصة   588  : لاسيذ سزكن على 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  كرعط  زكريا  لاسيذ 
97 تمذنذ لاذلخلة  بلوك بوجذر رقم 

لكادنر 8888 لكادنر لملغرب.
لاسيذ سزكن على عنوليه(ل) تركيا 

88)99 تركيا تركيا.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  كرعط  زكريا  لاسيذ 

97 تمذنذ لاذلخلة  بلوك بوجذر رقم 

لكادنر 88888 لكادنر لملغرب

لاسيذ سزكن على عنوليه(ل) تركيا 

88)99 تركيا تركيا

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية باكادنر بتاريخ 88 ماي ))8) 

تحت رقم 9و8897.

6Iوو

SIGMA COMPTA

 GREEN TREASSURES

MOROCCO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

SIGMA COMPTA

لاذريسة 8 شارع لملنصور لبن أبي 

عامر رقم 95 لاطابق ) رقم 8 ، 

98888، طنجة لملغرب

 GREEN TREASSURES

MOROCCO شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد (في طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي 9) شارع 

عمر بن لاواص لاطابق و رقم 6) 

طنجة - 98888 طنجة لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.889(58

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

ت رر   (8(( فبرلنر   88 في  لملؤرخ 

لملسؤعاية  دلت  شركة  حل 

 GREEN TREASSURES لملحذعد  

MOROCCO مبلغ رأسمااها 98.888 

 (9 لإلجتماعي  درهم ععنولن م رها 
و رقم  شارع عمر بن لاواص لاطابق 

لملغرب  طنجة   98888  - طنجة   (6

على  للحصول  صووبة   : ل  يتيجة 

سوق لاشغل عصووبة لاتمويل .

ع حذد م ر لاتصفية ب 9) شارع 
 -  (6 رقم  و  عمر بن لاواص لاطابق 

98888 طنجة لملغرب. 

ع عين:

ع  لاذشرلعي  زكرياء  لاسيذ( ) 

عنوليه(ل) حي لاكرير  شارع 8)8 رقم 

لملغرب كمصفي  طنجة   98888  8 

( ) الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

مارس   88 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8وو).

7Iوو

SECOULI BEST FOOD

SECOULI BEST FOOD
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

قفل لاتصفية

SECOULI BEST FOOD

 BD MAHDAOUI BENSAID LOT

 HAJ HMIDA RUE B 5 NR 37 ،

60000، OUJDA MAROC

SECOULI BEST FOOD شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي : لملحل 

لاتجاري 6و زي ة لالخولن حي لازهور 

قطوة وو) - 68888 عجذ  لملغرب.

قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8)58و.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

ت رر حل   (8(( ماي   89 في  لملؤرخ 

SECOULI BEST FOOD شركة دلت 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

 888.888 رأسمااها  مبلغ  لاوحيذ 

درهم ععنولن م رها لإلجتماعي لملحل 

لاتجاري 6و زي ة لالخولن حي لازهور 

عجذ  لملغرب   68888  - وو)  قطوة 

لملشرعع بسبب لالزمة  يتيجة الاغاء 

لالقتصادنة للحااية.
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ع عين:
ع  لسكولي  ميمون  لاسيذ( ) 
سيذي  عي�ضى  لعالد  دعلر  عنوليه(ل) 
لملغرب  عجذ    68888 ملهانة  مو�ضى 

كمصفي ( ) الشركة.
ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 
لملحل  عفي   (8(( ماي   89 بتاريخ 
لاتجاري 6و زي ة لالخولن حي لازهور 

قطوة وو) - 68888 عجذ  لملغرب.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بوجذ  بتاريخ 8) ماي ))8) 

تحت رقم و78.

8Iوو

HARZEM SERVICES SARLAU

MED PORCELAIN
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

HARZEM SERVICES SARLAU
 Lotisement Al Youssr 13 , 3ème
 étage BD Mohamed V ، 26100،

Berrechid MAROC
MED PORCELAIN شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر لعالد 
بوعز  جماعة رياح دلئر  لاكار  - 

6888) برشيذ لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و8659
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (5
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 MED  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.PORCELAIN
غرض لاشركة بإنجاز : صناعة ع 

تجار  لملنتجات للخزفية.
عنولن لمل ر لالجتماعي : دعلر لعالد 
 - لاكار   دلئر   رياح  جماعة  بوعز  

6888) برشيذ لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

 688  : لألاه  عبذ  لكرعد  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

  88  : لاسيذ لكرعد محمذ أمين 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ لكرعد عبذ لألاه عنوليه(ل) 
لارحمان  عبذ  سيذي  شارع   (65
لاذلر   (8888 لابيضاء  لاسالم  حي 

لابيضاء لملغرب.
أمين  محمذ  لكرعد  لاسيذ 
عبذ  سيذي  شارع   (65 عنوليه(ل) 
لارحمان حي لاسالم لابيضاء 8888) 

لاذلرلابيضاء لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ لكرعد عبذ لألاه عنوليه(ل) 
لارحمان  عبذ  سيذي  شارع   (65
لاذلر   (8888 لابيضاء  لاسالم  حي 

لابيضاء لملغرب
أمين  محمذ  لكرعد  لاسيذ 
عبذ  سيذي  شارع   (65 عنوليه(ل) 
لارحمان حي لاسالم لابيضاء 8888) 

لاذلرلابيضاء لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  ببرشيذ  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 68 .

9Iوو

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

ITRAN GRAND CHANTIER
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL
 N°65 AV GHANDI CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 ITRAN GRAND CHANTIER
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر ع 
للحوري

د رل ركة أكادنر- 88888 أكادنر 

لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و5866.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

رفع  تم   (8(( ماي   86 في  لملؤرخ 
قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال 

»88.888  درهم« أي من »888.888 

عن  درهم«   588.888« إلى  درهم« 

أع  ي ذنة  حصص  ت ذنم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية باكادنر بتاريخ و) ماي ))8) 

تحت رقم 889955.

8I و

STE DAK IFNI

ماي تاكتن كار
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

STE DAK IFNI

 HAY OUM TOUNSI DAKHLA

 MAROC HAY OUM TOUNSI

 ،DAKHLA MAROC، 73000

maroc لاذلخلة

ماي تاكتن كار شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي حي 

لملسير  88 شارع باهية عيني رقم 86 

لاذلخلة - 888و7 لاذلخلة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و 86)

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   (8

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
ماي   : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

تاكتن كار .
كرلء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاسيارلت بذعن سائق .
حي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لملسير  88 شارع باهية عيني رقم 86 

لاذلخلة - 888و7 لاذلخلة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاكتاني.  لاطاهر  موالي  لاسيذ 
درهم   888 ب يمة  حصة   8.888  :

الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاكتاني.  لاطاهر  موالي  لاسيذ 
زي ة  مارس  شارع    عنوليه(ل) 
888و7  لاذلخلة  و8  رقم  لملرلبطين 

لاذلخلة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاكتاني.  لاطاهر  موالي  لاسيذ 
زي ة  مارس  شارع    عنوليه(ل) 
888و7  لاذلخلة  و8  رقم  لملرلبطين 

لاذلخلة لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
و)  بتاريخ  لاذهب  بولدي  لالبتذلئية 

ماي ))8) تحت رقم 898/2022.

8I و

AMINE HISSABAT

 ETOILE ADAM PEINTURE
S.A.R.L.A.U

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

AMINE HISSABAT
 Temara Avenue Tarik Ibn Ziad
 Imm N° 6 App N°2 ، 12000،

TEMARA MAROC
 ETOILE ADAM PEINTURE

S.A.R.L.A.U شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
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ععنولن م رها لإلجتماعي تمار  حي 

لافردعس رقم 888 شارع ملوية - 

888)8 تمار  لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

57و6و8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 ETOILE : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ADAM PEINTURE S.A.R.L.A.U

غرض لاشركة بإنجاز : بيع جميع 

أيولع لاصباغة ع مستلزماتها.

: تمار  حي  عنولن لمل ر لالجتماعي 

 - ملوية  شارع   888 رقم  لافردعس 

888)8 تمار  لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : لملغرب سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ محمذ أعبال : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

 88 لاسيذ محمذ أعبال عنوليه(ل) 

 88888 لارباط  لالعدنة  زيرلر   دعلر 

لارباط لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

 88 لاسيذ محمذ أعبال عنوليه(ل) 

 8888 لارباط  لالعدنة  زيرلر   دعلر 

لارباط لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  بتاريخ  )  بتمار   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 8868.

I) و

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

MOSLIH CONSEIL
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

قفل لاتصفية

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

MOSLIH CONSEIL شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي : لقامة 

لاضحى 8 عمار  لاف 88 رقم 8) 

عين لاسبع - و5)8) لاذلر لابيضاء 

لملغرب.

قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

87 9و).

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

ت رر حل   (8(( أبريل   (8 لملؤرخ في 

دلت  شركة   MOSLIH CONSEIL

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ مبلغ رأسمااها 88.888 درهم 

لقامة  لإلجتماعي  م رها  ععنولن 

 (8 رقم   88 لاف  عمار    8 لاضحى 

لاذلر لابيضاء  و5)8)   - عين لاسبع 

لملغرب يتيجة اوذم تح يق لاهذف.

ع عين:

لاسيذ( ) لنوب مصلح ع عنوليه(ل) 

رقم   88 8 عمار  لاف  لقامة لاضحى 

8) عين لاسبع و5)8) لاذلر لابيضاء 

لملغرب كمصفي ( ) الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 

لقامة  عفي   (8(( أبريل   (8 بتاريخ 

 (8 رقم   88 لاف  عمار    8 لاضحى 

لاذلر لابيضاء  8و86)   - عين لاسبع 

لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  )  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 5886)8.

Iو و

FOUZMEDIA

 NOOMEDIA DIGITAL
AGENCY

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 NOOMEDIA DIGITAL AGENCY

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي 8و زلعية 
محمذ لا ري أيولل إقامة منار أ 
مكتب رقم 5 - 888 8 لا نيطر  

لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

6 889
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ننانر   (7
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
.NOOMEDIA DIGITAL AGENCY

: م اعل في  غرض لاشركة بإنجاز 
أشغال لاطباعة علإلشهار.

8و زلعية   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
أ  منار  إقامة  أيولل  لا ري  محمذ 
لا نيطر    8 888  -  5 رقم  مكتب 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ  ناسمين لملغور عنوليه(ل) 
للخولرزمية  زي ة  لملكينسية  تجزئة 

لارقم 8) -- سال لملغرب.
لاسيذ لحسن لاسوذي عنوليه(ل) 

دعلر تجكاات تهااة -- تيزييت لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  لملغور  ناسمين  لاسيذ 
للخولرزمية  زي ة  لملكينسية  تجزئة 

لارقم 8) -- سال لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 7) ننانر 

))8) تحت رقم -.

I  و

FOUZMEDIA

 MARYNDA BEAUTY
CENTER

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 MARYNDA BEAUTY CENTER

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لارقم 88 
زي ة حسان بن تابت إقامة ضياء 
محل رقم ) - 888 8 لا نيطر  

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
65( 8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.MARYNDA BEAUTY CENTER
مركز   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

التجميل.
عنولن لمل ر لالجتماعي : لارقم 88 
ضياء  إقامة  تابت  بن  حسان  زي ة 
لا نيطر    8 888  -  ( رقم  محل 

لملغرب.
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أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ  مريم تيبوقااين عنوليه(ل) 
 8 888 أفكا   87 لارقم   868 لازي ة 

لا نيطر  لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ  مريم تيبوقااين عنوليه(ل) 
 8 888 أفكا   87 لارقم   868 لازي ة 

لا نيطر  لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم -.
5I و

FOUZMEDIA

VAR PARTENAIRES SARL
إعالن متوذد لا رلرلت

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
VAR PARTENAIRES SARL »شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: مكتب 
رقم 6 زلعية شارع محمذ لاذنوري 

عزي ة اال عائشة - - لا نيطر  
لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: -.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( أبريل  و)  لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
على  ننص  لاذي   :8 رقم  قرلر 
88و حصة لجتماعية  تفويت  مانلي: 
 LASSUREUR DU في ملكية شركة 
افائذ   لاشركة  تملكها  لاتي   VAR
قبلت  لاتي  مريم  لاوولدي  لاسيذ  
8888و  ب يمة  حصة  88و  شرلء 
88و حصة أخرى  ثم تفويت  درهم، 
 LASSUREUR شركة  ملكية  في 
افائذ  لاسيذ آنت حسو   DU VAR

88و  شرلء  قبل  لاذي  عبذلارحيم 

حصة ب يمة 8888و درهم.

على  ننص  لاذي   :( رقم  قرلر 
من لا ايون   7 توذنل لافصل  مانلي: 
أصبح  حيث  الشركة  لألسا�ضي 
لاشكل  على  موزع  لاشركة  رأسمال 
 588 مريم  لاوولدي  لاسيذ   لاتالي: 
حصة، لاسيذ آنت حسو عبذلارحيم 
588 حصة ايصبح مجموع للحصص 

هو 8888 حصة
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
في  لجتماعية  حصة  88و  تفويت 
 LASSUREUR DU شركة  ملكية 
افائذ   لاشركة  تملكها  لاتي   VAR
قبلت  لاتي  مريم  لاوولدي  لاسيذ  
8888و  ب يمة  حصة  88و  شرلء 
88و حصة أخرى  ثم تفويت  درهم، 
 LASSUREUR شركة  ملكية  في 
افائذ  لاسيذ آنت حسو   DU VAR
88و  شرلء  قبل  لاذي  عبذلارحيم 

حصة ب يمة 8888و درهم
على  ننص  لاذي   :( رقم  بنذ 
من لا ايون   7 توذنل لافصل  مانلي: 
أصبح  حيث  الشركة  لألسا�ضي 
لاشكل  على  موزع  لاشركة  رأسمال 
 588 مريم  لاوولدي  لاسيذ   لاتالي: 
حصة، لاسيذ آنت حسو عبذلارحيم 
588 حصة ايصبح مجموع للحصص 

هو 8888 حصة
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم 8  98.
6I و

AMINE HISSABAT

 STE GO CAR WASH YF 
.S.A.R.L. A.U

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

AMINE HISSABAT
 Temara Avenue Tarik Ibn Ziad
 Imm N° 6 App N°2 ، 12000،

TEMARA MAROC
 STE GO CAR WASH YF S.A.R.L. 
A.U. شركة دلت مسؤعاية محذعد  

دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 

لاوفاق زي ة تاعيات رقم )8 حي علد 

لاذهب تمار  - 888)8 تمار  لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

59و6و8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   86

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

..GO CAR WASH YF S.A.R.L. A.U

مركز   *  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

(تنظيف  لاسيارلت  عتنظيف  غسل 

دلخلي ع خارجي).

تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

حي علد   8( لاوفاق زي ة تاعيات رقم 

لاذهب تمار  - 888)8 تمار  لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 58.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

 588  : نوسف  لملنفلوطي  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

نوسف  لملنفلوطي  لاسيذ 

عنوليه(ل) تجزئة لاوفاق زي ة تاعيات 
رقم )8 حي علد لاذهب تمار  888)8 

تمار  لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

نوسف  لملنفلوطي  لاسيذ 

عنوليه(ل) تجزئة لاوفاق زي ة تاعيات 
 8(88 حي علد لاذهب تمار    8( رقم 

تمار  لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  بتاريخ  )  بتمار   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم )886.

7I و

 FLORES CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISES

PATESSERIE MARTA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 FLORES CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISES

 HAY MOULAY ABDELLAH

 RUE 320, N244, Casablanca ،

20780، CASABLANCA MAROC

PATESSERIE MARTA شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي 5 أ دعر 

لر�ضي محمذ بن عبذ هللا عشارع 

لملهذي بن بركة بوركون لاذلر 

لابيضاء - و885) لاذلر لابيضاء 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

9)8وو5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( فبرلنر   8(

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. PATESSERIE MARTA

: لملعجنات  غرض لاشركة بإنجاز 

لملشتركة

مخبز 

عتصنيع  علملعجنات  لملخبوزلت   

لملنتجات لاغذلئية علملكرعية.
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أ دعر   5  : عنولن لمل ر لالجتماعي 

عشارع  هللا  عبذ  بن  محمذ  لر�ضي 

لملهذي بن بركة بوركون لاذلر لابيضاء 

- و885) لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : خااذ  شوكري  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  خااذ  شوكري  لاسيذ 
 ( لاطابق  تيزييت  زي ة    8 لارقم 

لاذلر  8و88)  درب لاتازي   5 لاش ة 

لابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  خااذ  شوكري  لاسيذ 
 ( لاطابق  تيزييت  زي ة    8 لارقم 

لاذلر  8و88)  درب لاتازي   5 لاش ة 

لابيضاء لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

فبرلنر ))8) تحت رقم  )5و88.

8I و

STE DAK IFNI

ماي تاكتن سكن
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

STE DAK IFNI

 HAY OUM TOUNSI DAKHLA

 MAROC HAY OUM TOUNSI

 ،DAKHLA MAROC، 73000

maroc لاذلخلة

ماي تاكتن سكن شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي حي 

لملسير  88 شارع باهية عيني رقم 87 

لاذلخلة . - 888و7 لاذلخلة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

(86 8
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   (8
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
ماي   : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

تاكتن سكن .
لاتطوير   : بإنجاز  غرض لاشركة 
أيولع  جميع  عبيع  شرلء   - لاو اري 
عأعمال  علملباني،  علابناء  لألرل�ضي، 
للحفر، علاتشييذ علابناء، علارصف، 
علا نولت، عإشارلت لاطرق علاطرق، 
عبشكل أعم، أي أعمال بناء عهنذسة 
مذيية لحسابها للخاص أع ييابة عن 

لآلخرين
ع اري،  تطوير  إنشاءلت  تاجر 

مؤجر ع ارلت
موامالت  جميع  ع ارية،  عكااة 
لإلنجار،  لاشرلء،  لابيع،  لاو ارلت، 

لإلنجار ملولقع مختلفة.
موين،

شرلء عتجهيز عبناء أرض مباني
حي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لملسير  88 شارع باهية عيني رقم 87 
لاذلخلة . - 888و7 لاذلخلة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

لاكتاني.  لاطاهر  موالي  لاسيذ 
درهم   888 ب يمة  حصة   8.888  :

الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاكتاني.  لاطاهر  موالي  لاسيذ 
زي ة  مارس  شارع    عنوليه(ل) 
888و7  لاذلخلة  و8  رقم  لملرلبطين 

لاذلخلة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاكتاني.  لاطاهر  موالي  لاسيذ 

زي ة  مارس  شارع    عنوليه(ل) 

888و7  لاذلخلة  و8  رقم  لملرلبطين 

لاذلخلة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

و)  بتاريخ  لاذهب  بولدي  لالبتذلئية 

ماي ))8) تحت رقم 899/2022.

9I و

FLASH ECONOMIE

 LAKHYAYTA PARK
INDUSTRIES

تأسيس شركة لملساهمة

 LAKHYAYTA PARK INDUSTRIES

شــركة مجهواة لالسم
رأسمااها قــذره 58.600.000,00 

درهم

لمل ر لالجتماعي: ))8، شارع أيفا 

 لاذلر لابيضاء – لملغرب

لاسجل لاتجاري بااذلر لابيضاء 

تحت رقم و88) 5
رقم لاتوريف لاضريبي 5و8 5 )5

لعـــــــالم بتأســـيـــس

اذى  مبرم  رسمي  ع ـذ  بم تضـى 

موث ة  للجليل  بنوبذ  كنز   لألستاد  

بااذلر لابيـضـاء بتاريـخ )) ع 5) أبريل 

تم تأسيـس شركة مســاهـمـة   ،(8((

دلت  دعن دعــو  للجمهور االكتتاب، 

لملميزلت لاتااية:

 LAKHYAYTA PARK لاتسمـيـــــة 

:INDUSTRIES

لانـــــــــــوع: شركة مســاهـمـة.

تمارس  (لملوجز)  لاغـــــــــــــرض: 

لاشركة غرضها في لملغرب عفي للخارج 

لحسابها للخاص أع ألي شخص آخر.

عإدلر   عتسويق  عتطوير  حياز   أ) 

لملنط ة لاصناعية لخيانطة، لاولقوة 

على أرض ت ع في بلذنة ساحل أعالد 

ت ذر  إجمااية  بمساحة  لحريز، 

عتتأاف من  ه)،   68) بستين هكتاًرل 
لاو اري  لارسم  دلت  أرضية  قطوة 

. C/5(88 عذد

ب) حياز  ع ترتيب عتطوير عتسويق 

عإدلر  لألصول لاو ارية لملوذ  البيع 

أع لإلنجار. 

ج) عبشكل أعم، جميع لملوامالت 

أع  لاصناعية  أع  لاتجارية  أع  لملااية 

لألعرلق لملااية أع لاو ارلت أع غيرها 

من لملوامالت لملتول ة بشكل مباشر 

كلًيا أع جزئًيا، بغرض  أع غير مباشر، 

غرض  عأي  أعاله  لملوضح  لاشركة 

لملحتمل  من  صلة  دي  أع  مشابه 

لاشركة  تطوير  نرعج  أع  يسهل  أن 

عأعمااها.
ع  ثمايية  لاشـركـــة:  مال  رأس 

أاف  ستمائة  ع  مليويا  خمسون 

درهم لاتي ت ابل   (58.600.000,00(

أاف  ثمايون  ع  ستة  ع  خمسمائة 

سهم دلت قيمة لسمية   (586.888(

السهم  درهم   (888) مائة  قذرها 

لاولحذ، كلهم من يفس لافئة عتتمتع 

لاتي  لألسهم  إن  للح وق.  بنفس 

مكتتبة  لاشركة  مال  رأس  تشكل 

.
ً
بااكامل عمذفوعة ي ذل

))8، شارع أيفا  لملـ ـــر لالجتماعي: 

لاــــــذلر لابيضاء – لملغرب 

لملـــــــــــذ : 99 سنـــة، لبتذلء من تاريــخ 

لاتـجاري.  بااسـجل  لاشـركة  ت ييــذ 

لاتمذنذ  أع  لملبكر  للحل  في حااة  إال 

لملنصوص عليه في لا ايون أع بموجب 

أحكام ع ذ لاتأسيس.

تفويت  نخضـــع  لألسهــــم:  تفويت 

لألسهم الشرعط ع لألحكام لملنصوص 

عليها في لا ايون ع لأليظمة لملطب ــة في 

هـــذل لاصــــذد.

لاسنة  ربح  على  لألربــاح:  تـــوزيـــع 

لألمر،  ازم  إدل  لملخفضة،  لملااية 

خصم  نتم  لاساب ة،  للخسائر  من 

لالحتياط  صنذعق  اتشكيل   5%

هذل للخصم نكون إازلميا  لا ايوني. 
صنذعق  نصل  عنذما  عيستمر 

من   (1/10) ُعشر  إلى  لالحتياطي 
نتم لستئنافه  رأس لملال لالجتماعي؛ 

عنذما نكون لالحتياطي لا ايوني قذ 

ليخفض إلى ما دعن هذل لاكسر ألي 

سبب من لألسباب.
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أعضاء مجلس لارقابة: 

لارسمي  لاو ذ  يفس  بم تضـى  ع 

لملوثق أعاله، تم تويين كأعضاء أعلئل 

سنولت  ثالث  ملذ   لارقابة  ملجلس 

لاوامة  للجموية  باختتام  ستنتهي 

حسابات  في  ستبت  لاتي  لاوادنة 

لاسنة لملااية لاثااثة:

بوجنذلر،  اطفي  لاسيذ   (8

لاساكن بااش ة 86 لاومار  لع لقامة 

شمس بايورما لاشطر 88 لاهرهور ، 

لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 
 .Aرقم ))8)5و

جابر  محمذ  لاسيذ   ((

و)  ب طاع  لاساكن  للخملي�ضي، 

 88 ش ة   6 عمار   لاريان  إقامة 

شارع لارعيينية حي لارياض لارباط، 

لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 
 .K89 8رقم 9و

لاسيذ ييكوالص لاكسيس  و) 

فيال  ليافي  بإقامة  لاساكن  بارسكي، 
للحسني  لاحي  لزمور  طريق   88 رقم 

للحامل ابطاقة لاتسجيل  لابيضاء، 

 .BK8886وM لاوطنية رقم

محبوب،  لنمان  لاسيذ    ( 

 8 لملحيط  حذلئق  بإقامة  لاساكنة 

لانولصر  بوعز   دلر   896 رقم  فيال 

ابطاقة  للحاملة  لابيضاء،  لاذلر 

 .BE68  لاتوريف لاوطنية رقم  و

موماه،  نوسف  لاسيذ   (5

تجزئة حذلئق مجبر   85 لاساكن ب 

كاايفورييا لابيضاء، للحامل ابطاقة 

 .BE5567 6 لاتوريف لاوطنية رقم
رئيس مجلس لارقابة: 

عبم تضـى لاو ـذ لارسمي أعاله، 

تم تويين:

بوجنذلر  اطفي  لاسيذ   •
رئيسا ملجلس لارقابة ؛ 

أعضاء مجلس لإلدلر  للجماعية: 

لارسمي  لاو ذ  يفس  بم تضـى  ع 

كأعضاء  تويين  تم  أعاله،  لملوثق 

للجماعية  لإلدلر   ملجلس  أعلئل 

باختتام  ستنتهي  سنولت  ثالث  ملذ  

للجموية لاوامة لاوادنة لاتي ستبت 

في حسابات لاسنة لملااية لاثااثة:

إطار  عمور،  أمين  لاسيذ   (8
لابيضاء،  بااذلر  لاساكن  شركة، 
رقم  كاايفورييا  برلد   تجزئة  تجزئة 

كاايفورييا .
لازهرلء  فاطمة  لاسيذ    ((
لاساكن  شركة،  إطار  لارخامي، 

بفرنسا. 
برلد ،  ناسمينة  لاسيذ   و) 
إطار شركة، لاساكنة بااذلر لابيضاء، 
لاتازي  تجزئة   88 لارقم  إقامة مكة 

لمليلودي كاايفو رييا.
عين أعضاء مجلس لإلدلر  لاسيذ 

 ملجلس لإلدلر .
ً
أمين عمور رئيسا

مرلقب للحسابات:
»حذنذ ع شركاؤه«  مكتب   -
HDID & ASSOCIES))، لاكائن م ــره 
زي ة  لابيضاء،  ،  بااذلر  لالجتماعي 
فريول(  زي ة  )ساب ا  موطي جازعلي 
ع نمثله لاسيذ محمذ  لملغرب،  أيفا، 
كمرلقب  تويينه  تم  لاذي  حذنذ، 

الحسابات ملذ  سنة مااية علحذ .
ماي   8( في  لاشركة  تسجيل  تم 
الذلر  لاتجاري  لاسجل  في   (8((
لابيضاء تحت رقم و88) 5، لإلنذلع 
إنشاءها  عتم   88669 لا ايوني عذد 
بااذلر  للجهوي  لالستثمار  مركز  في 

لابيضاء.
58Iو

FLASH ECONOMIE

 SOUALEM PARK
INDUSTRIES

تأسيس شركة لملساهمة

 SOUALEM PARK INDUSTRIES
شــركة مجهواة لالسم

رأسمااها قــذره 91.400.000,00 
درهم

لمل ر لالجتماعي: ))8، شارع أيفا 
 لاذلر لابيضاء – لملغرب

لاسجل لاتجاري بااذلر لابيضاء 
تحت رقم 885) 5

رقم لاتوريف لاضريبي وو8 5 )5
لعـــــــالم بتأســـيـــس

اذى  مبرم  رسمي  ع ـذ  بم تضـى 
موث ة  للجليل  بنوبذ  كنز   لألستاد  
بااذلر لابيـضـاء بتاريـخ )) ع 5) أبريل 

تم تأسيـس شركة مســاهـمـة   ،(8((
دلت  دعن دعــو  للجمهور االكتتاب، 

لملميزلت لاتااية:
 SOUALEM PARK لاتسمـيـــــة 

:INDUSTRIES
لانـــــــــــوع: شركة مســاهـمـة.

تمارس  (لملوجز)  لاغـــــــــــــرض: 
لاشركة غرضها في لملغرب عفي للخارج 
لحسابها للخاص أع ألي شخص آخر.
عتطوير عتسويق عإدلر   لقتناء  أ) 
لاسولام  حذ  لاصناعية  لملنط ة 
لاولقوة على أرض ت ع في بلذنة حذ 
ت ذر  إجمااية  بمساحة  لاسولام 
ه)،   58)  

ً
هكتارل خمسون  ع  بولحذ 

عتتأاف من قطوة أرضية دلت لارسم 
 .C/(799  لاو اري عذد

ب) حياز  عترتيب عتطوير عتسويق 
عإدلر  لألصول لاو ارية لملوذ  البيع 

أع لإلنجار. 
ج) عبشكل أعم ، جميع لملوامالت 
أع  لاصناعية  أع  لاتجارية  أع  لملااية 
لألعرلق لملااية أع لاو ارلت أع غيرها 
من لملوامالت لملتول ة بشكل مباشر 
أع غير مباشر ، كلًيا أع جزئًيا ، بغرض 
غرض  عأي  أعاله  لملوضح  لاشركة 
لملحتمل  من  صلة  دي  أع  مشابه 
لاشركة  تطوير  نرعج  أع  يسهل  أن 

عأعمااها. 
ع  علحذ  لاشـركـــة:  مال  رأس 
أاف  أربومائة  ع  مليويا  تسوون 
لاتي  درهم   (91.400.000,00(
أاف  عشر  أربوة  ع  تسومائة  ت ابل 
سهم دلت قيمة لسمية   (98 .888(
السهم  درهم   (888) مائة  قذرها 
لاولحذ، كلهم من يفس لافئة عتتمتع 
بنفس للح وق. إن لألسهم لاتي تشكل 
بااكامل  مكتتبة  لاشركة  مال  رأس 
 على لألقل حتى لاربع.

ً
عمذفوعة ي ذل

))8، شارع أيفا  لملـ ـــر لالجتماعي: 
لاــــــذلر لابيضاء – لملغرب 

لملـــــــــــذ : 99 سنـــة، لبتذلء من تاريــخ 
لاتـجاري.  بااسـجل  لاشـركة  ت ييــذ 
لاتمذنذ  أع  لملبكر  للحل  في حااة  إال 
لملنصوص عليه في لا ايون أع بموجب 

أحكام ع ذ لاتأسيس.

تفويت  نخضـــع  لألسهــــم:  تفويت 

لألسهم الشرعط ع لألحكام لملنصوص 

عليها في لا ايون ع لأليظمة لملطب ــة في 

هـــذل لاصــــذد.

لاسنة  ربح  على  لألربــاح:  تـــوزيـــع 

لألمر،  ازم  إدل  لملخفضة،  لملااية 

خصم  نتم  لاساب ة،  للخسائر  من 

لالحتياط  صنذعق  اتشكيل   5%

هذل للخصم نكون إازلميا  لا ايوني. 
صنذعق  نصل  عنذما  عيستمر 

من   (1/10) ُعشر  إلى  لالحتياطي 
نتم لستئنافه  رأس لملال لالجتماعي؛ 

عنذما نكون لالحتياطي لا ايوني قذ 

ليخفض إلى ما دعن هذل لاكسر ألي 

سبب من لألسباب.

أعضاء مجلس لارقابة: 

لارسمي  لاو ذ  يفس  بم تضـى  ع 

لملوثق أعاله، تم تويين كأعضاء أعلئل 

سنولت  ثالث  ملذ   لارقابة  ملجلس 

لاوامة  للجموية  باختتام  ستنتهي 

حسابات  في  ستبت  لاتي  لاوادنة 

لاسنة لملااية لاثااثة:

بوجنذلر،  اطفي  لاسيذ   (8

لاساكن بااش ة 86 لاومار  لع لقامة 

شمس بايورما لاشطر 88 لاهرهور ، 

لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 
 .Aرقم ))8)5و

جابر  محمذ  لاسيذ   ((

و)  ب طاع  لاساكن  للخملي�ضي، 

 88 ش ة   6 عمار   لاريان  إقامة 

شارع لارعيينية حي لارياض لارباط، 

لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 
 .K89 8رقم 9و

لاسيذ ييكوالص لاكسيس  و) 

فيال  ليافي  بإقامة  لاساكن  بارسكي، 
للحسني  لاحي  لزمور  طريق   88 رقم 

للحامل ابطاقة لاتسجيل  لابيضاء، 

 .BK8886وM لاوطنية رقم

محبوب،  لنمان  لاسيذ    ( 

 8 لملحيط  حذلئق  بإقامة  لاساكنة 

لانولصر  بوعز   دلر   896 رقم  فيال 

ابطاقة  للحاملة  لابيضاء،  لاذلر 

 .BE68  لاتوريف لاوطنية رقم  و
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موماه،  نوسف  لاسيذ   (5

تجزئة حذلئق مجبر   85 لاساكن ب 

كاايفورييا لابيضاء، للحامل ابطاقة 

 .BE5567 6 لاتوريف لاوطنية رقم
رئيس مجلس لارقابة: 

عبم تضـى لاو ـذ لارسمي أعاله، 

تم تويين:

بوجنذلر  اطفي  لاسيذ   •
رئيسا ملجلس لارقابة ؛ 

أعضاء مجلس لإلدلر  للجماعية: 

لارسمي  لاو ذ  يفس  بم تضـى  ع 

كأعضاء  تويين  تم  أعاله،  لملوثق 

للجماعية  لإلدلر   ملجلس  أعلئل 

باختتام  ستنتهي  سنولت  ثالث  ملذ  

للجموية لاوامة لاوادنة لاتي ستبت 

في حسابات لاسنة لملااية لاثااثة:

إطار  عمور،  أمين  لاسيذ   (8

لابيضاء،  بااذلر  لاساكن  شركة، 

رقم  كاايفورييا  برلد   تجزئة  تجزئة 

كاايفورييا .

لازهرلء  فاطمة  لاسيذ    ((

لاساكن  شركة،  إطار  لارخامي، 

بفرنسا. 

برلد ،  ناسمينة  لاسيذ   و) 

إطار شركة، لاساكنة بااذلر لابيضاء، 
لاتازي  تجزئة   88 لارقم  إقامة مكة 

لمليلودي كاايفو رييا.

عين أعضاء مجلس لإلدلر  لاسيذ 

 ملجلس لإلدلر .
ً
أمين عمور رئيسا

مرلقب للحسابات:

»حذنذ ع شركاؤه«  مكتب   -

HDID & ASSOCIES))، لاكائن م ــره 
زي ة  لابيضاء،  ،  بااذلر  لالجتماعي 

فريول(  زي ة  )ساب ا  موطي جازعلي 

ع نمثله لاسيذ محمذ  لملغرب،  أيفا، 

كمرلقب  تويينه  تم  لاذي  حذنذ، 

الحسابات ملذ  سنة مااية علحذ .

ماي   8( في  لاشركة  تسجيل  تم 

الذلر  لاتجاري  لاسجل  في   (8((

لابيضاء تحت رقم 885) 5، لإلنذلع 

886678 عتم إنشاءها  لا ايوني عذد 

بااذلر  للجهوي  لالستثمار  مركز  في 

لابيضاء.

58Iو

FLASH ECONOMIE

BATISAFIOT

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

رفع رأسمال لاشركة

BATISAFIOT

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

رأسمااها:500.000,00 درهم

م رها لالجتماعي:تجزئة 8و  

لملنط ة لاصناعية كاعكي -لسفي

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

9 (5

IF:3188020

ICE:002088582000012

لاوام  للجمع  مل ت�ضى  تبوا 

لبريل  بتاريخ  8  لملؤرخ  لالستثنائي 

))8) قرر :

للحساب  من  لملال  رأس  رفع 

للجاري الذلئنين:

 588.888.88 رفع رأس لملال من 

من  درهم  88.888.88و.8  إلى  درهم 

خالل لملساهمة في للحساب للجاري 

درهم   888.888.88 بمبلغ  الشركاء 

نتكون من:

درهم   888.88 ب  حصة   8.888

اكل منها

لاتوزيع لاسابق ارأس لملال:

نصل  لابوزيذي  محمذ  لاسيذ 

درهم   888.88 ب  حصة   5888 إلى 

الحصة

إما رأس مال: 588.888 درهم

لاتوزيع للجذنذ ارأس لملال:

نصل  لابوزيذي  محمذ  لاسيذ 

درهم   888.88 888و8 حصة ب  إلى 

الحصة

 إما رأس مال: 1،300،000 درهم

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  بآسفي  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 78و.

I)5و

FOUZMEDIA

 SOCIETE CAFE RESTO DES
FAUCONS

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تويين مسير جذنذ الشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE CAFE RESTO DES

FAUCONS شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 59 شارع 
موالي عبذلاوزيز إقامة موالي 
عبذلاوزيز لارقم   - 888 8 

لا نيطر  لملغرب.
تويين مسير جذنذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
5وو68.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تويين  تم   (8(( ماي   86 في  لملؤرخ 
مسير جذنذ الشركة لاسيذ( ) لملت ي 

بنسود  فيصل كمسير عحيذ
تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم  5 98.
Iو5و

FLASH ECONOMIE

MAFPI
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
قفل لاتصفية

MAFPI
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
رأسمااها :888888 درهم

م رها لالجتماعي:لملحاميذ ) رقم 58 
محاميذ مرلكش

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
889 89:

لملؤرخ  لاوام  للجمع  بم ت�ضى 
علفق للجمع   (8(( لبريل   8( بتاريخ 

لاوام :
للختامية  للحسابات  على 

التصفية

إبرلء دمة لملصفي لاسيذ اولجري 
لشرف من إدلرته عتصريف مهمته.

لاتصفية  عمليات  إغالق  أعلن 
لعتباًرل من نوم للجمع لملذكور

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8 59و8.

I 5و

FOUZMEDIA

ASSURE PLUS MAROC
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ASSURE PLUS MAROC شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

لملنصور لاذهبي عمار  فيكيك لارقم 
 8 مكتب رقم و - 888 8 لا نيطر  

لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7)و65
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.ASSURE PLUS MAROC
ت ذنم   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

للخذمات
لاتصذنر علإلستيرلد

لاتجار  علألشغال لملختلفة.
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لملنصور لاذهبي عمار  فيكيك لارقم 
 8 مكتب رقم و - 888 8 لا نيطر  

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
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 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ يكايكا اوبو حوريل طاجن 
عنوليه(ل) --- --- ---- فرنسا.

حباجي  سليم  محمذ  لاسيذ 
بلوك م للحوزية   85 رقم  عنوليه(ل) 

888 8 لا نيطر  لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
حباجي  سليم  محمذ  لاسيذ 
بلوك م للحوزية   85 رقم  عنوليه(ل) 

888 8 لا نيطر  لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم -.
55Iو

BELGAZI ALI

 PROMOTION
IMMOBILIERE SOLINGE 3

إعالن متوذد لا رلرلت

BELGAZI ALI
شارع لمير موالي عبذ هللا رقم وو 
- طابق 8 - رقم لملكتب 86 طنجة، 

98888، طنجة لملغرب
 PROMOTION IMMOBILIERE

SOLINGE 3 »شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: زي ة 
لكادنر لقامة جسوس , - 98888 

طنجة لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.85988

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( أبريل   88 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
على  ننص  لاذي   :8 رقم  قرلر 
اوفا   لالرلثة  ع ذ  بم ت�ضى  مانلي: 
شريك بااشركة لاسيذ محمذ بواينذ 
5)8و  حصصه  توزيع  تم  ترجمان 
ترجمان  لناد  لاسيذ  لاورثة.-  على 
 58 حصة . - لاسيذ  يرمين بنمبارك 
 58 حصة . - لاسيذ  هذى ترجمان 

لاين  جنات  لاسيذ    -  .  58حصة 

ترجمان و858 حصة

على  ننص  لاذي   :( رقم  قرلر 

على  نولفق  لاوام  للجمع  مانلي: 

لاسيذ   ع  بنمبارك  يرمين  لاسيذ  

هذى ترجمان ع لاسيذ  جنات لاين 

ترجمان كشركاء جذد في لاشركة

قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 

عمر  لاسيذ  بأن  ن رر  لاوام  للجمع 

لبضااص  محمذ  لاسيذ  ع  بارهون 

توقيع   - محذد .  غير  ملذ   مسيرنن 

منفصل المسيرنن.

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

من   86 ع  و8   -  7 لافصول  توذنل 

لانظام لألسا�ضي.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 9)9و5).

56Iو

EXAUDICO

RAOUKEM
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

EXAUDICO

 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC

RAOUKEM شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 8و8 شارع 

أيفا، إقامة لزعر، لاطابق 88, رقم 

11B - 20000 لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

965و 5

في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.RAOUKEM
غرض لاشركة بإنجاز : لالستحولد 
على حصص في لملغرب عفي للخارج في 

شركات قائمة أع قيذ لاتأسيس.
8و8   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 ,88 لاطابق  إقامة لزعر،  شارع أيفا، 
لابيضاء  لاذلر   88B - (8888 رقم 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
مرلك�ضي  للحكيم  عبذ  لاسيذ 
درهم   888 ب يمة  حصة   8.888  :

الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
مرلك�ضي  للحكيم  عبذ  لاسيذ 
لاسادس  محمذ  شارع  عنوليه(ل) 
زي ة لاالدقية رقم 8) 88888 عجذ  

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
مرلك�ضي  للحكيم  عبذ  لاسيذ 
لاسادس  محمذ  شارع  عنوليه(ل) 
زي ة لاالدقية رقم 8) 88888 عجذ  

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ  )  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 5875)8.
57Iو

CONSEILS EVERNAGE

BENHLAL ETANCHEITE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
رفع رأسمال لاشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

BENHLAL ETANCHEITE شركة 
دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي عرصة 

قذنر رقم 857 ما�ضي يحكيل مرلكش 
- 8888  مرلكش لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

7 6و6.
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
رفع  تم   (8(( ماي   86 في  لملؤرخ 
قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال 
من  أي  درهم«   (.988.888«
»888.888.و  إلى  درهم«   888.888«
م اصة  إجرلء   : طريق  عن  درهم« 
مع دنون لاشركة لملحذد  لمل ذلر ع 

لملستح ة.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 5857و8.

58Iو

fiduazizi

MALAK PECH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر لملختار حي لا ذس ، 

78888، لاويون لملغرب
MALAK PECH شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 788 
رقم 8و5 لاويون - 78888 لاويون 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
 8658

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   87
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
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دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.MALAK PECH
تجار    : بإنجاز  لاشركة  غرض 
منتجات  لجميع  بالجملة  أسماك 
لابضائع  ي ل  لابحرية  لملأكوالت 
لاغير... علحساب  للخاص  لحسابي 

للخ.
تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 78888  - لاويون  8و5  رقم   788

لاويون لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ عبذ لارحيم عبيذ  : 8.888 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عبيذ   لارحيم  عبذ  لاسيذ 
عنوليه(ل) شارع للحسن لاثاني لقامة 
لاورلئش   9(888  69 رقم  رحاب 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عبيذ   لارحيم  عبذ  لاسيذ 
عنوليه(ل) شارع للحسن لاثاني لقامة 
لاورلئش   9(888  69 رقم  رحاب 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 1393/2022.
59Iو

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC) BUREAU DE

COMPTABILITE

SOLIZEN
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC)
BUREAU DE COMPTABILITE
صنذعق لابرنذ 88و لارئيسية 
لارشيذنة ، 888)5، لارشيذنة 

لملغرب
SOLIZEN شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي : قصر 

موي تاديغوست كلميمة لارشيذنة - 
888)5 لارشيذنة لملغرب

قفل لاتصفية
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و88و889/8).
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر حل   (8(( 88 مارس  لملؤرخ في 
لملسؤعاية  دلت  شركة   SOLIZEN
 888.888 رأسمااها  مبلغ  لملحذعد  
درهم ععنولن م رها لإلجتماعي قصر 
لارشيذنة  كلميمة  تاديغوست  موي 
يتيجة  لملغرب  لارشيذنة   5(888  -

الزمة شغل .
ع عين:

ع  صويلح  غزالن  لاسيذ( ) 
تاركة   (9 58رقم  لازي ة  عنوليه(ل) 
للجذنذ  لارشيذنة 888)5 لارشيذنة 

لملغرب كمصفي ( ) الشركة.
ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 
قصر  عفي   (8(( مارس   88 بتاريخ 
 - موي تاديغوست كلميمة لارشيذنة 

888)5 لارشيذنة لملغرب.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية باارشيذنة بتاريخ 8) أبريل 

))8) تحت رقم 196/2022.
68Iو

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC) BUREAU DE

COMPTABILITE

SOLIZEN
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC)
BUREAU DE COMPTABILITE
صنذعق لابرنذ 88و لارئيسية 
لارشيذنة ، 888)5، لارشيذنة 

لملغرب
SOLIZEN شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد (في طور لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي قصر موي 

تاديغوست كلميمة لارشيذنة - 
888)5 لارشيذنة لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و88و889/8).
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر حل   (8(( 88 مارس  لملؤرخ في 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 
 888.888 مبلغ رأسمااها   SOLIZEN
درهم ععنولن م رها لإلجتماعي قصر 
موي تاديغوست كلميمة لارشيذنة - 
 : لارشيذنة لملغرب يتيجة ل   5(888
توقف لانشاط لاتجاري يتيجة لزمة 

شغل .
قصر  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
 - موي تاديغوست كلميمة لارشيذنة 

888)5 لارشيذنة لملغرب. 
ع عين:

ع  صويلح  غزالن  لاسيذ( ) 
تاركة   (9 رقم   58 لازي ة  عنوليه(ل) 
للجذنذ  لارشيذنة 888)5 لارشيذنة 

لملغرب كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (8 بتاريخ  باارشيذنة  لالبتذلئية 
مارس ))8) تحت رقم 157/2022.
68Iو

fiduciaire dar dmana

 TRANS NOUR EL
OUAZZANI

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana
حي لاذرعاعيين درب لاذرعاعيين 

رقم 88 عزلن حي لاذرعاعيين درب 
لاذرعاعيين رقم 88 عزلن، 88)86، 

عزلن لملغرب
 TRANS NOUR EL OUAZZANI
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي حي 

بوشكرلد درب لاريفي رقم 9و عزلن 
88)86 عزلن لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

89 9

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   89

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 TRANS : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NOUR EL OUAZZANI

ي ل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لملستخذمين.

حي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

عزلن  9و  بوشكرلد درب لاريفي رقم 

88)86 عزلن لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : دحيمن  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  دحيمن  محمذ  لاسيذ 

 6 رقم   8(( عمار    8 لابركة  مجمع 

طنجة 98888 طنجة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  دحيمن  محمذ  لاسيذ 

 6 رقم   8(( عمار    8 لابركة  مجمع 

طنجة 98888 طنجة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  بوزلن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 96 و.

I)6و
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SYNERGIE EXPERTS

SA COMMUNICATION 

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

SYNERGIE EXPERTS

زي ة جون جوريس، حي غوتييه ، 

8868)، لاذلر لابيضاء لملغرب9  

SA COMMUNICATION

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد (في 

طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم  88 

مكرر، شارع عبذ لملومن. إقامة 

أكابواكو، لاطابق لارلبع - ) 88) 

لاذلر لابيضاء لملغرب.

حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

7و 69و .

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

8)8) ت رر حل  8و دجنبر  لملؤرخ في 

 SA شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

 COMMUNICATION

درهم   88.888 رأسمااها  مبلغ 

رقم  88  لإلجتماعي  ععنولن م رها 

إقامة  لملومن.  عبذ  شارع  مكرر، 

 (88 (  - لارلبع  لاطابق  أكابواكو، 

لاذلر لابيضاء لملغرب يتيجة ل : عذم 

توفر سوق كاف الشركة.

رقم  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 

 88 مكرر، شارع عبذ لملومن. إقامة 

 (88 (  - لارلبع  لاطابق  أكابواكو، 

لاذلر لابيضاء لملغرب.

 Aurélien Joêl:( )لاسيذ عين  ع 

 CIEMNIEWSKI

88 زي ة دي سيبادي  ع عنوليه(ل) 

 ( ) كمصفي  فرنسا  فنويي  8858و 

الشركة

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 988 )8.

Iو6و

CABINET HAMZAOUI

 HAJ WELD AICHA RENT
CAR

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

CABINET HAMZAOUI
 19BIS AVENUE OMAR IBN AL
 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC
 HAJ WELD AICHA RENT CAR

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

للحسن لالعل رقم و8 لاطاق لالر�ضي 
طنجة - 98888 طنجة لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

55و7)8
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8 
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 HAJ  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.WELD AICHA RENT CAR
كرلء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاسيارلت بذعن سائق.
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
للحسن لالعل رقم و8 لاطاق لالر�ضي 

طنجة - 98888 طنجة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ محمذ لكوييز : 588 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
98  حصة   : لاسيذ حمز  لكوييز 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ محمذ لكوييز عنوليه(ل) و8 
زي ة لبن عجرعم عمار  لاسواد  رقم 

و) 98888 طنجة لملغرب.

عنوليه(ل)  لكوييز  حمز   لاسيذ 

طنجة   98888 6و  زي ة لافرلن رقم 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

و8  لاسيذ عمر زحنزن عنوليه(ل) 

زي ة لبن عجرعم عمار  لاسواد  رقم 

و) 98888 طنجة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 88  .

I 6و

ste FIDOKOM sarl au

CASH PAJARO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador

Maroc

CASH PAJARO شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي حي 

لاثايوية للجذنذ  بني ليصار - 858)6 

لاناظور لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

( 898

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   89

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 CASH : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PAJARO

لستيرلد   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
لملنتجات لاغذلئية .

حي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لاثايوية للجذنذ  بني ليصار - 858)6 

لاناظور لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : بولحفى  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  بولحفى  لاسيذ محمذ 
ليصار  بني  للجذنذ   لاثايويية  حي 

858)6 لاناظور لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  بولحفى  لاسيذ محمذ 
ليصار  بني  للجذنذ   لاثايوية  حي 

858)6 لاناظور لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بااناضور  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم  75.
65Iو

GLOBAL AUDITAX

GH AGRO NEGOCE SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

GLOBAL AUDITAX
تجزئة تناعورت رقم 6 حي للحرش 
لنت ملول ليزكان لملغرب، 86858، 

أنت ملول لملغرب
GH AGRO NEGOCE SARL شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي : بلوك أ 
رقم 9 ) تجزئة لدمين لنت ملول - 

86858 لنت ملول لملغرب.
قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
.(8885

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر   (8(( أبريل   88 في  لملؤرخ 
 GH AGRO NEGOCE SARL حل 
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  مبلغ 
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ععنولن  درهم   98.888 رأسمااها 
 ( 9 رقم  أ  بلوك  لإلجتماعي  م رها 
 86858  - ملول  لنت  لدمين  تجزئة 
لنت ملول لملغرب يتيجة إلنوذلم لي 

نشاط ع لملنافسة.
ع عين:

لاسيذ( ) زكرياء غايم ع عنوليه(ل) 
تجزئة لدمين لنت   ( 9 بلوك أ رقم 
لملغرب  ملول  لنت   86858 ملول 

كمصفي ( ) الشركة.
ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 
أ  بلوك  عفي   (8(( أبريل   88 بتاريخ 
 - تجزئة لدمين لنت ملول   ( 9 رقم 

86858 لنت ملول لملغرب.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل   (8 بتاريخ  بايزكان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 7و8.

66Iو

لملوث ة سويذ  كرعم

LABO CINE STAR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

لملوث ة سويذ  كرعم
شارع عالل لافا�ضي عمار  رقم 6), 

لاطابق لألعل لاش ة رقم 88 (بجايب 
فنذق مجوريل), مرلكش ، 8888 ، 

مرلكش لملغرب
LABO CINE STAR شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي مرلكش 
)  شارع محمذ للخامس مرلكش 
)  شارع محمذ للخامس 8888  

مرلكش لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.59859

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( مارس   (9 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
فاطمة   ( ) لاسيذ  تفويت 
لدعسوذلن 875 حصة لجتماعية من 
 ( ) حصة افائذ  لاسيذ   875 أصل 
دجنبر   (8 فاطمة لدعسوذلن بتاريخ 

.(8(8

عبذهللا   ( ) لاسيذ  تفويت 
لجتماعية  حصة   875 لدعسوذلن 
حصة افائذ  لاسيذ   875 من أصل 
 (8 بتاريخ  لدعسوذلن  عبذهللا   ( )

دجنبر 8)8).
مصطفى   ( ) لاسيذ  تفويت 
لجتماعية  حصة   875 لدعسوذلن 
حصة افائذ  لاسيذ   875 من أصل 
 (8 بتاريخ  لدعسوذلن  مصطفى   ( )

دجنبر 8)8).
لبرلهيم   ( ) لاسيذ  تفويت 
لجتماعية  حصة   875 لدعسوذلن 
حصة افائذ  لاسيذ   875 من أصل 
 (8 بتاريخ  لدعسوذلن  لبرلهيم   ( )

دجنبر 8)8).
طارق   ( ) لاسيذ  تفويت 
لدعسوذلن 875 حصة لجتماعية من 
 ( ) حصة افائذ  لاسيذ   875 أصل 
دجنبر   (8 بتاريخ  لدعسوذلن  طارق 

.(8(8
لا ايوني  لإلنذلع  تم   
بمرلكش  لاتجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   (8(( أبريل   88 بتاريخ 

. 87888((888658
67Iو

لملوث ة سويذ  كرعم

MENARA GAZ
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

لملوث ة سويذ  كرعم
شارع عالل لافا�ضي عمار  رقم 6), 

لاطابق لألعل لاش ة رقم 88 (بجايب 
فنذق مجوريل), مرلكش ، 8888 ، 

مرلكش لملغرب
MENARA GAZ شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي مرلكش 
شارع لدري�ضي لاحي لاصناعي حي 
للحسني مرلكش شارع لدري�ضي 

لاحي لاصناعي حي للحسني 8888  
مرلكش لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
8و9و5.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تمت   (8(( مارس   (9 في  لملؤرخ 
لملصادقة على :

فاطمة   ( ) لاسيذ  تفويت 
لدعسوذلن و67 حصة لجتماعية من 
أصل 66و.و حصة افائذ  لاسيذ ( ) 
دجنبر   (8 فاطمة لدعسوذلن بتاريخ 

.(8(8
عبذهللا   ( ) لاسيذ  تفويت 
لدعسوذلن و67 حصة لجتماعية من 
أصل 66و.و حصة افائذ  لاسيذ ( ) 
عبذهللا لدعسوذلن بتاريخ 8) دجنبر 

.(8(8
مصطفى   ( ) لاسيذ  تفويت 
لجتماعية  حصة  و67  لدعسوذلن 
من أصل 66و.و حصة افائذ  لاسيذ 
 (8 بتاريخ  لدعسوذلن  مصطفى   ( )

دجنبر 8)8).
لبرلهيم   ( ) لاسيذ  تفويت 
لدعسوذلن و67 حصة لجتماعية من 
أصل 66و.و حصة افائذ  لاسيذ ( ) 
لبرلهيم لدعسوذلن بتاريخ 8) دجنبر 

.(8(8
طارق   ( ) لاسيذ  تفويت 
لدعسوذلن  67 حصة لجتماعية من 
أصل 66و.و حصة افائذ  لاسيذ ( ) 
دجنبر   (8 بتاريخ  لدعسوذلن  طارق 

.(8(8
لا ايوني  لإلنذلع  تم   
بمرلكش  لاتجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   (8(( أبريل   88 بتاريخ 

. 87888((8886 6
68Iو

COFIJUCE

 UNIVERSAL SOFT
DISTRIBUTION SARLAU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 886

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

 UNIVERSAL SOFT
DISTRIBUTION SARLAU شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 6  شارع 

لازرقطوني، لاطابق ) رقم 6 - 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5 8775

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   ((

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

متبوعة  لاشركة  تسمية 

بمختصر  لإلقتضاء  عنذ 

 UNIVERSAL SOFT  : تسميتها 

.DISTRIBUTION SARLAU

تسويق   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

أجهز  مولوماتية.

  6  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 - 6 ) رقم  شارع لازرقطوني، لاطابق 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ تبارك حمز  : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ تبارك حمز  عنوليه(ل) حي 

للخضرلء  لملذننة  مااك  لعالد  شركة 

لاذلر   (788( لانولصر  بوسكور  

لابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ تبارك حمز  عنوليه(ل) حي 

للخضرلء  لملذننة  مااك  لعالد  شركة 

لاذلر   (788( لانولصر  بوسكور  

لابيضاء لملغرب.
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باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

أبريل ))8) تحت رقم 9و7))8.

69Iو

FACE FIDUCIAIRE

BESTCARE SOLUTION
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

89) شارع مصطفى لملوني لاطابق 

لاثااث رقم 6 ، 8و88)، لاذلر 

لابيضاء لملغرب

BESTCARE SOLUTION شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي و9) شارع 

عبذ لملومن لقامة مرجاية ط 8 ش   

ق ح - 8و88) لاذلرلابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5 (7(5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   8(

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.BESTCARE SOLUTION

مشغل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

مركز لالتصال بااهاتف.

عنولن لمل ر لالجتماعي : و9) شارع 

عبذ لملومن لقامة مرجاية ط 8 ش   

ق ح - 8و88) لاذلرلابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 588  : عصال  رشذي  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 588  : سار   موضور  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  عصال  رشذي  لاسيذ  
لملسفيوي  لدريس  زي ة   78
لاذلرلابيضاء   (8888 لاذلرلابيضاء 

لملغرب.
لاسيذ  موضور سار  عنوليه(ل) 
لا ولت  شارع   88 رشيذ  موالي 
 ((9 رقم   88 ش ة  لملساعذ  
لاذلرلابيضاء   (8888 لاذلرلابيضاء 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  عصال  رشذي  لاسيذ  
لملسفيوي  لدريس  زي ة   78
لاذلرلابيضاء   (8888 لاذلرلابيضاء 

لملغرب
لاسيذ  موضور سار  عنوليه(ل) 
لا ولت  شارع   88 رشيذ  موالي 
 ((9 رقم   88 ش ة  لملساعذ  
لاذلرلابيضاء   (8888 لاذلرلابيضاء 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم -.
78Iو

SOCIETE ZINOUN TRAVAUX SARL/AU

 SOCIETE ZINOUN
TRAVAUX SARL/AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

 SOCIETE ZINOUN TRAVAUX
SARL/AU

 HAY ABDELKAEDR
 EL BADAOUI N° 158

 OUJDA 10 BD ABDELLAH
 CHAFCHAOUINI OUJDA،

60000، OUJDA MAROC
 SOCIETE ZINOUN TRAVAUX
SARL/AU شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي حي عبذ 
لا ادر لابذعي رقم 858 عجذ  - 

68888 عجذ  لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و7)9و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

 SOCIETE ZINOUN TRAVAUX

.SARL/AU

أعمال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لابناءلملختلفة .

حي عبذ   : عنولن لمل ر لالجتماعي 

 - عجذ    858 رقم  لابذعي  لا ادر 

68888 عجذ  لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 : للحفيظ  عبذ  زينون  لاسيذ 

8.888 حصة ب يمة 888.888 درهم 

الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

للحفيظ  عبذ  زينون  لاسيذ 

لابذعي  لا ادر  عبذ  حي  عنوليه(ل) 

عجذ  68888 عجذ  لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

للحفيظ  عبذ  زينون  لاسيذ 

لابذعي  لا ادر  عبذ  حي  عنوليه(ل) 

عجذ  68888 عجذ  لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

أبريل   (7 بتاريخ  بوجذ   لاتجارية 

))8) تحت رقم 587.

78Iو

FIDUCIAIRE ABDA

عمارة أسفي
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ABDA
 N°12 BD BORDEAUX QU

 HOPITAL SAFI SAFI، 46000،
SAFI MAROC

عمار  أسفي شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 88 ) 
لاحي لاصناعي كاعكي أسفي - 6888  

أسفي لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8و88

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   87
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
عمار    : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

أسفي.
بيع مولد   : غرض لاشركة بإنجاز 

لابناء .
رقم   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 - لاحي لاصناعي كاعكي أسفي   ( 88

6888  أسفي لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : ميلود  أهبول  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  ميلود  أهبول  لاسيذ 
كاعكي  لاصناعي  لاحي   ( 88 رقم 

أسفي 6888  أسفي لملغرب.
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  ميلود  أهبول  لاسيذ 

كاعكي  لاصناعي  لاحي   ( 88 رقم 

أسفي 6888  أسفي لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

يويبر   87 بتاريخ  بآسفي  لالبتذلئية 

886) تحت رقم )7و8.

I)7و

لملغتي سويذ 

شركة بن قدور عبد الفتاح
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

لملغتي سويذ 

87 زي ة شنكيط ش ة   ص.ب 

68) لارلشذنة ، 888)5، لارلشذنة 

لملغرب

شركة بن قذعر عبذ لافتاح شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي زي ة لم 

لا رى رقم 55 حي للحمري ص.ب 

))) لرفود عمااة لارشيذنة 88))5 

لرفود لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

85879

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس  و) 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

بن قذعر عبذ لافتاح.

غرض لاشركة بإنجاز : • 

لشغال مختلفة.

أع  لاصناعية  لملوذلت  تأجير   •
لألدعلت لآلاية 

• ي ل لابضائع لحساب الغير
زي ة لم   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
ص.ب  للحمري  حي   55 رقم  لا رى 
 5((88 لرفود عمااة لارشيذنة   (((

لرفود لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 588.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 : لافتاح  عبذ  قذعر  بن  لاسيذ 
درهم   888 ب يمة  حصة   5.888

الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لافتاح  عبذ  قذعر  بن  لاسيذ 
قصر لملحريكية لملواضيذ  عنوليه(ل) 

ع ص ز لرفود 88))5 لرفود لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لافتاح  عبذ  قذعر  بن  لاسيذ 
قصر لملحريكية لملواضيذ  عنوليه(ل) 

ع ص ز لرفود 88))5 لرفود لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية باارشيذنة بتاريخ  8 أبريل 

))8) تحت رقم -.
Iو7و

لملغتي سويذ 

ليسافور دوازيس
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

لملغتي سويذ 
87 زي ة شنكيط ش ة   ص.ب 

68) لارلشذنة ، 888)5، لارلشذنة 
لملغرب

ايسافور دعلزيس شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي لاطريق 
لاوطنية رقم و8 لعفوس عمااة 

لارشيذنة و85)5 لارشيذنة لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

858 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   (8
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

ايسافور دعلزيس.
غرض لاشركة بإنجاز : • 

أشغال مختلفة
ليابيب مياه لاري لازرلعي  •

•  لستيرلد عتصذنر
لاطريق   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
عمااة  لعفوس  و8  رقم  لاوطنية 
لارشيذنة و85)5 لارشيذنة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

لاوبذالعي  لدريس  موالي  لاسيذ 
درهم   888 ب يمة  حصة   768  :

الحصة.
لاسيذ لسماعيل لاوبذالعي : 8 ) 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاوبذالعي  لسماعيل  لاسيذ 
زي ة  عمار   8   (( ش ة  عنوليه(ل) 
 88898 لارباط  لكذلل  لعزعد  شالل 

لارباط لملغرب.
لاوبذالعي  لدريس  موالي  لاسيذ 
زي ة  عمار   8   (( ش ة  عنوليه(ل) 
 88898 لارباط  لكذلل  لعزعد  شالل 

لارباط لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاوبذالعي  لدريس  موالي  لاسيذ 
زي ة  عمار   8   (( ش ة  عنوليه(ل) 
 88898 لارباط  لكذلل  لعزعد  شالل 

لارباط لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية باارشيذنة بتاريخ  8 أبريل 

))8) تحت رقم -.

I 7و

لملغتي سويذ 

شركة بذور سمونس انكري
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

لملغتي سويذ 

87 زي ة شنكيط ش ة   ص.ب 

68) لارلشذنة ، 888)5، لارلشذنة 

لملغرب

شركة بذعر سمونس ليكري شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 85 

زي ة لكذعد حي لملحيط عمااة 

لارشيذنة 888)5 لارشيذنة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

85958

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   85

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

بذعر سمونس ليكري.

 •  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

تذبيرلملستغالت لافالحية.

• بيع لألسمذ  علابذعر.

•لستيرلد ع تصذنر

رقم   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

عمااة  لملحيط  حي  لكذعد  زي ة   85

لارشيذنة 888)5 لارشيذنة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : بوعمري  خواة  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ  خواة بوعمري عنوليه(ل) 
لملحيط  حي  لكذعد  زي ة   85 رقم 
لارشيذنة. 888)5 لارشيذنة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ  خواة بوعمري عنوليه(ل) 
لملحيط  حي  لكذعد  زي ة   85 رقم 
لارشيذنة. 888)5 لارشيذنة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
89 ماي  لالبتذلئية باارشيذنة بتاريخ 

))8) تحت رقم -.
75Iو

FT CONSULTING SARL AU

ZAYNA SUPERETTE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FT CONSULTING SARL AU
 Mesnana residence aziz bloc 6 ،

90000، tanger maroc
ZAYNA SUPERETTE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي )87 شارع 

هارعن لارشيذ - 98888 طنجة 
لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
58و7)8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   87
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.ZAYNA SUPERETTE
لستغالل   : غرض لاشركة بإنجاز 
ملختلف  بآاتجزئة  البيع  متجر 
لملنتجات لاغذلئية لاوامة ، علملنتجات 
غير لاغذلئية ، علافولكه عللخضرعلت 
علملجففة  لاطازجة  علملنتجات   ،
عمنتجات   ، لألابان  عمنتجات   ،

لألطومة لملولبة ، علملنتجات لملحلية ، 
علملشرعبات غير لاكحواية ، منتجات 
مستحضرلت  ع  علاتنظيف  لانظافة 

لاتجميل؛
لملوامالت  جميع   ، عام  عبشكل 
علملااية  علاصناعية  لاتجارية 
علاو ارية ، لملرتبطة بشكل مباشر أع 
 ، لملذكور  أعاله  غير مباشر باألشياء 
لاتي من شأنها أن توزز تح ي ها  أع 

عتطويرها..
 87(  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
شارع هارعن لارشيذ - 98888 طنجة 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ لبن لاطيب محمذ لاوربي 
درهم    8.888 ب يمة  حصة    88  :

الحصة .
لاسيذ  لبن يو وب حبيبة : 88) 
حصة ب يمة 8.888) درهم الحصة .
 (88  : عمر  لاطيب  لبن  لاسيذ 
حصة ب يمة 8.888) درهم الحصة .
 (88  : سوذ  لاطيب  لبن  لاسيذ 
حصة ب يمة 8.888) درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ لبن لاطيب محمذ لاوربي 
و   فيال  لابرزخ  مجمع  عنوليه(ل) 
طريق أش ار رقم ص ب 558 8 988 

طنجة لملغرب.
حبيبة  يو وب  لبن  لاسيذ  
و   فيال  لابرزخ  مجمع  عنوليه(ل) 
طريق أش ار رقم ص ب 558 8 988 

طنجة لملغرب.
لاسيذ لبن لاطيب عمر عنوليه(ل) 
طريق أش ار  و   مجمع لابرزخ فيال 
طنجة   988 8  558 ب  ص  رقم 

لملغرب.
لاسيذ لبن لاطيب سوذ عنوليه(ل) 
طريق أش ار  و   مجمع لابرزخ فيال 
طنجة   988 8  558 ب  ص  رقم 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لبن لاطيب محمذ لاوربي 
و   فيال  لابرزخ  مجمع  عنوليه(ل) 
طريق أش ار رقم ص ب 558 8 988 

طنجة لملغرب
لاسيذ لبن لاطيب عمر عنوليه(ل) 
طريق أش ار  و   مجمع لابرزخ فيال 
طنجة   988 8  558 ب  ص  رقم 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 95و .

76Iو

ERRIFAI MOHAMMED

I EXPERIENCES SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

ERRIFAI MOHAMMED
 RCE MAKKA MOKARAMA N°7

 APPT N°10 RUE SIOUL HAY
 OUAFAE 2 ROUTE SEFROU ،

8888و، فاس لملغرب
I EXPERIENCES SARL AU شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي مكتب رقم 
8و 5 ساحة الاة مريم شارع غسان 
كنفاني لاطابق   - 8888و فاس 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
7(6 9

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (9
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 I  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.EXPERIENCES SARL AU

 : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لالستشارلت لإلدلرية

بيع اولزم لملكتب

م اعل في أعمال مختلفة.

مكتب   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
شارع  مريم  الاة  ساحة   5 8و  رقم 

8888و   - لاطابق    كنفاني  غسان 

فاس لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاسيذ لاياس بن زيتون 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ لاياس بن زيتون عنوليه(ل) 

لقامة  تابت  لبن  حسان  شارع   (7

فاس  8888و  للخيل  ملوب  لازهرلء 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لاياس بن زيتون عنوليه(ل) 

لقامة  تابت  لبن  حسان  شارع   (7

فاس  8888و  للخيل  ملوب  لازهرلء 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ و) ماي ))8) 

تحت رقم -.

77Iو

FIDUGRA

MALAK NUT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذنذ الشركة

FIDUGRA

شارع محمذ للخامس عمار  لمنار 
رقم  ) لاطابق لاثااث ليزكان ، 

86858، لكادنر لملغرب

MALAK NUT شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي شباط 

لعالد دلحو عمااة ليزكان-لنت ملول - 

88888 لنت ملول لملغرب.
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تويين مسير جذنذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.88668
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم تويين   (8(( مارس   88 لملؤرخ في 
لاسيذ( )  الشركة  جذنذ  مسير 
LEFNAOUI M’BARK كمسير عحيذ

تبوا إلقااة مسير.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و8  بتاريخ  بايزكان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم و98.
78Iو

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

KESH'ONE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 (و
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
KESH'ONE شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي و)، شارع 
بيرنني، لاطابق لالعل، لاش ة رقم 

8، لملواريف - 8888) لاذلرلابيضاء 
لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
99 و 5

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   86
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.KESH’ONE
شركة   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
تومل في إدلر  لألعرلق لملااية لا ابلة 

التحويل ع مرلقبة لاشركات..
عنولن لمل ر لالجتماعي : و)، شارع 
رقم  لاش ة  لالعل،  لاطابق  بيرنني، 

لاذلرلابيضاء   (8888  - لملواريف   ،8
لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 888 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لنوب عنوليه(ل)  لاسيذ مصطفى 
لاسولام   ،866 رقم  لازهرلء،  تجزئة 

8888) برشيذ لملغرب.
لاسيذ  بن سليم مريم عنوليه(ل) 
لاطابق  اوكليرك،  دنفيزنون  ساحة 
 (8888 لاولزيس  لمير،  لقامة  و، 

لاذلرلابيضاء لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لنوب عنوليه(ل)  لاسيذ مصطفى 
لاسولام   ،866 رقم  لازهرلء،  تجزئة 

8888) برشيذ لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 86 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 
ماي ))8) تحت رقم 88وو9و58 .
79Iو

mohammed boumzebra

 TRAVAUX AL MANAR DE
LOTISSEMENT

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تفويت حصص

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 TRAVAUX AL MANAR DE
LOTISSEMENT شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 

بذر لارقم  )8 - 88)و) لاف يه بن 
صالح لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

. 757
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( ماي   86 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

تفويت لاسيذ ( ) جمال حوفاظي 
أصل  من  لجتماعية  حصة   (58
خااذ   ( ) حصة افائذ  لاسيذ   (58

حوفاظي بتاريخ 86 ماي ))8).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
بتاريخ  بن صالح  بااف يه  لالبتذلئية 

89 ماي ))8) تحت رقم 9و8.

88Iو

dricom

MAZAKI
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

dricom
 BLOC F1N°147 cite DAKHLA
 AGADIR ، 80060، AGADIR

MAROC
MAZAKI شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 88 
عمار  8وI-8 لاوفاق بنسركاع لكادنر - 

88888 لكادنر لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
58589

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   89
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.MAZAKI
م اعاة   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لشغال عامة علابناء .
 88 رقم   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
لاوفاق بنسركاع لكادنر   I-88و عمار  

- 88888 لكادنر لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال لاشركة: 88.888).و 
درهم، م سم كااتالي:

888.)و   : للحسن  ع ي  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  للحسن  ع ي  لاسيذ 
رقم 88 عمار  8وI-8 لاوفاق بنسركاع 

لكادنر 88888 لكادنر لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  للحسن  ع ي  لاسيذ 
رقم 88 عمار  8وI-8 لاوفاق بنسركاع 

لكادنر 88888 لكادنر لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية باكادنر بتاريخ و) ماي ))8) 

تحت رقم 889969.
88Iو

BASMA HOLDING

MF ACIER
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

BASMA HOLDING
 N°15, 1 er étage de «

 l’immeuble » LES DUNES «
 lotissement » La Colline « lot

 n° 31, Casablanca Casablanca-
 Maroc، 20000، CASABLANCA

MAROC
MF ACIER شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي زي ة سمية 
إقامة شهرزلد و لاطابق 5 لارقم )) 
لاذلرلابيضاء لملغرب - 8888) لاذلر 

لابيضاء لملغرب. 
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
5 (957

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   89
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
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دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 MF  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. ACIER

لالستيرلد   : غرض لاشركة بإنجاز 

علاتصذنر (تاجر أع عسيط)..

زي ة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لاطابق  و  شهرزلد  إقامة  سمية 

لملغرب  لاذلرلابيضاء   (( لارقم   5

لملغرب.  لابيضاء  لاذلر   (8888  -

لاذلر لابيضاء   (8888 لاذلرلابيضاء 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

88.888و  مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 BASMA HOLDING لاشركة 

درهم   888 ب يمة  حصة   : 3.000

الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

 BASMA HOLDING لاشركة 

 LA COLLINE  - 8و  عذد  عنوليه(ل) 

تجزئة - LES DUNES رقم 85 لاطابق 

لألعل من لملبنى 8888) لاذلرلابيضاء 

لملغرب .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

مهذي  سوني  برلد   لاسيذ 

 ، شاهو  سيذي  او   8 عنوليه(ل) 

لابيضاء  لاذلر   (8888 كاايفورييا 

لملغرب .

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

و8  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم )8656.

I)8و

pmehorizon consulting

DIGITAL YOUTH PRINT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

pmehorizon consulting
 rue mesr , residence souhaila ,
 bureau nr 15 ، 14000، kenitra

maroc
DIGITAL YOUTH PRINT شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
 RUE ععنولن م رها لإلجتماعي

 MOHAMED DIOURI ET SALAH
 EDDINE IMM 124 BUREAU N°7

.- 14000 KENITRA MAROC
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.6 568

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( ماي   86 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
رزلق  يزيهة   ( ) لاسيذ  تفويت 
أصل  من  لجتماعية  حصة   588
8.888 حصة افائذ  لاسيذ ( ) سوذ 

صليحي بتاريخ 86 ماي ))8).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
ماي  و)  لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم  87).
Iو8و

FMJE

OS PRINT شركة
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FMJE
 Plate-forme d›écoute

 d›orientation et
 d›accompagnement route

 Meknès hay taj rue 203 Ain
 kadouss Fès ، 30000، FES

MAROC
شركة OS PRINT شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لاطابق 
لالر�ضي متجر رقم 8 قطوة رقم 688 

تجزئة لا رعيين طريق عين لاش ف 

فاس - 8888و فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7و6)7

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   89

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.OS PRINT

صناعة   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لالشهار علاطباعة عبيع مولد لاطباعة.

لاطابق   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لالر�ضي متجر رقم 8 قطوة رقم 688 

تجزئة لا رعيين طريق عين لاش ف 

فاس - 8888و فاس لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 (5.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

حصة   (58  : لاسيذ أسامة منير 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ أسامة منير عنوليه(ل) 7و8 

طريق عين لاش ف   ( حي لارلشذنة 

8888و فاس لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ أسامة منير عنوليه(ل) 7و8 

طريق عين لاش ف   ( حي لارلشذنة 

8888و فاس لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ 8) ماي ))8) 

تحت رقم ) 6).

I 8و

FIDUHOUSE

ADDICT

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

FIDUHOUSE

رقم 6 مكاتب طيبة زي ة غسان 

كنفاني ، 8888و، فاس لملغرب

ADDICT شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي : شارع 

زلعية أختار عشارع خليل مطرلن 

إقامة جنان فاس - 8888و فاس 

لملغرب.

قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.57757

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

ت رر حل   (8(( ننانر  و8  لملؤرخ في 

لملسؤعاية  دلت  شركة   ADDICT

 68.888 رأسمااها  مبلغ  لملحذعد  

درهم ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

زلعية أختار عشارع خليل مطرلن إقامة 

لملغرب  فاس  8888و   - فاس  جنان 

يتيجة اوذم تولفق لملساهمين.

ع عين:

لاسيذ( ) سكينة ب الي ع عنوليه(ل) 

طريق صفرع كيلومتر 5 8888و فاس 

لملغرب كمصفي ( ) الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 

بتاريخ و8 ننانر ))8) عفي شارع زلعية 

إقامة  مطرلن  خليل  عشارع  أختار 

جنان فاس - 8888و فاس لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ و) ماي ))8) 

تحت رقم  5)).

85Iو
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MOORISH

 INSTA BUSINESS
 CONNECTION SMART

COM
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

MOORISH
9و شارع اال ناقوت لاطابق 5 ش ة د 

، 8888)، لاذلر لابيضاء لملغرب
 INSTA BUSINESS

 CONNECTION SMART COM
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي 68 شارع 
الاة لاي وت مصطفى لملواني لملركز 
لاتجاري لارياض رقم85 ل اطابق 
لاثاني - 8898) لاذلر لابيضاء 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
9 5و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   85
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 INSTA : لإلقتضاء بمختصر تسميتها
 BUSINESS CONNECTION

. SMART COM
غرض لاشركة بإنجاز : لاتوظيف 

علاتذريب
مركز لالتصال.

68 شارع  عنولن لمل ر لالجتماعي : 
الاة لاي وت مصطفى لملواني لملركز 
اطابق  ل  رقم85  لارياض  لاتجاري 
لاثاني - 8898) لاذلر لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

 888  : عبذالعي  ناسين  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ ناسين عبذالعي عنوليه(ل) 
 8759 لارقم  علع  قطاع  لارحمة  حي 

88888 سال لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ ناسين عبذالعي عنوليه(ل) 
 8759 لارقم  علع  قطاع  لارحمة  حي 

88888 سال لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 98  )8.
86Iو

FISCOFISC

CALABE ARCHITECTURES
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC
 CALABE ARCHITECTURES

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي إقامة 
لملجذ ش ة 7 لاطابق تاات شارع 
لمللك للحسين طريق إنموزلر - 

8888و فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و65)7

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي  و8 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.CALABE ARCHITECTURES
مهنذس   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

موماري.
إقامة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
شارع  تاات  لاطابق   7 ش ة  لملجذ 
 - إنموزلر  طريق  للحسين  لمللك 

8888و فاس لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : بناني  لدريس  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  بناني  لدريس  لاسيذ 

فاس 8888و فاس لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  بناني  لدريس  لاسيذ 

فاس 8888و فاس لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ و) ماي ))8) 

تحت رقم 65)).
87Iو

FIDASSURCO

EDKO NAIL SYSTEMS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،
40000، MARRAKECH MAROC
EDKO NAIL SYSTEMS شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد (في طور 

لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي مسير  8 
س سكن عكاري إقامة 95 ش ة 87 
لاطابق لألعل مرلكش لملغرب 8888  

مرلكش لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
85و 88.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر حل   (8(( ننانر  لملؤرخ في  ) 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 
مبلغ   EDKO NAIL SYSTEMS
ععنولن  درهم   888.888 رأسمااها 
8 س سكن  م رها لإلجتماعي مسير  
لاطابق   87 ش ة   95 إقامة  عكاري 
لألعل مرلكش لملغرب 8888  مرلكش 
ي ص في لانشاط   : لملغرب يتيجة ل 

لاتجاري .
مسير   ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
ش ة   95 س سكن عكاري إقامة   8
  8888  - لاطابق لألعل مرلكش   87

مرلكش لملغرب. 
ع عين:

نفون  هنري  فريذريك  لاسيذ( ) 
88وو8  فرنسا  عنوليه(ل)  ع  لدلنغ 
درغجنن فرنسا كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
مارس   87 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 967وو8.

88Iو

اوكسر الحسابات

FYO GARDIENNAGE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

اوكسر الحسابات
8  شارع بركان لاطابق لاثاني رقم   

، 68888، عجذ  لملغرب
FYO GARDIENNAGE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي 8  زي ة 

بركان لاطابق لاثاني رقم   - 68888 
عجذ  لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

5968و.
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( مارس   86 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
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سيفر  فؤلد   ( ) لاسيذ  تفويت 

8 و حصة لجتماعية من أصل 8 و 

حصة افائذ  لاسيذ ( ) لدريس عبز  

بتاريخ 86 مارس ))8).

8وو  عمر كافي   ( ) تفويت لاسيذ 

8وو  أصل  من  لجتماعية  حصة 

حصة افائذ  لاسيذ ( ) لدريس عبز  

بتاريخ 86 مارس ))8).

طاابي  فهيذ    ( ) لاسيذ  تفويت 

8وو حصة لجتماعية من أصل 8وو 

حصة افائذ  لاسيذ ( ) لدريس عبز  

بتاريخ 86 مارس ))8).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

لاتجارية بوجذ  بتاريخ 88 ماي ))8) 

تحت رقم 68 8.

89Iو

FIDELM

نقل الحافظون
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FIDELM
رقم 85) تجزئة درعة 8 شارع محمذ 

للخامس زلكور  ، 7988 ، زلكور  

لملغرب

ي ل للحافظون شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي مركز 

لان وب زلكور  - 7988  لان وب 
زلكور  لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

869و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (7

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

ي ل   : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

للحافظون.

ي ل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لابضائع الغير

لشغال مختلفة لع لابناء.

مركز   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لان وب    7988  - زلكور   لان وب 
زلكور  لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
للحافظون  عبذلالطيف  لاسيذ 

درهم   8.888 ب يمة  حصة   888  :

الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
للحافظون  عبذلالطيف  لاسيذ 

لاشطر  للخير  مجمع  حي  عنوليه(ل) 

6888) سطات  97 سطات  لارقم   (

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
للحافظون  عبذلالطيف  لاسيذ 

لاشطر  للخير  مجمع  حي  عنوليه(ل) 

6888) سطات  97 سطات  لارقم   (

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   88 بتاريخ  بزلكور   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم  و8.

98Iو

FIDUCIAIRE OTHMANE

 DOMAINE AGRICOLE
MOSTAFI

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تفويت حصص

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC

 DOMAINE AGRICOLE

MOSTAFI شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي تواؤيية 
لاوهذ يؤيرلت - 888 8 بل صيري 

لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
و689).

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (887 أكتوبر  و)  في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
لملجيذ  عبذ   ( ) لاسيذ  تفويت 
من  لجتماعية  حصة   66 مصطافي 
 ( ) حصة افائذ  لاسيذ   888 أصل 
مرلد لاغريب بتاريخ و) أكتوبر 887).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
بتاريخ  بل صيري  بمشرع  لالبتذلئية 

و) أكتوبر 887) تحت رقم  5و.
98Iو

لملغتي سويذ 

شركة ايت هكو
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

لملغتي سويذ 
87 زي ة شنكيط ش ة   ص.ب 

68) لارلشذنة ، 888)5، لارلشذنة 
لملغرب

شركة لنت هكو شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي ص.ب:88 
هكو قصر لازري ات لارتب لعفوس 
لارشيذنة عمااة لارشيذنة 888)5 

لارشيذنة لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
وو859

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   8 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

لنت هكو.
يزل غرض لاشركة بإنجاز : • 

مطوم  •
ممون للحفالت   •

عنولن لمل ر لالجتماعي : ص.ب:88 
لعفوس  لارتب  لازري ات  قصر  هكو 
 5(888 لارشيذنة  عمااة  لارشيذنة 

لارشيذنة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لمواود  لحماد  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  لمواود  لحماد  لاسيذ 
لارشيذنة  لعفوس  تاخيامت  قصر 

888)5 لارشيذنة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  لمواود  لحماد  لاسيذ 
لارشيذنة  لعفوس  تاخيامت  قصر 

888)5 لارشيذنة لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
85 ماي  لالبتذلئية باارشيذنة بتاريخ 

))8) تحت رقم -.

I)9و

FIDUCIAIRE OTHMANE

 DOMAINE AGRICOLE
MOSTAFI

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
 DOMAINE AGRICOLE

MOSTAFI شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي تواؤيية 
لاوهذ يؤيرلت تواؤيية لاوهذ يؤيرلت 

888 8 بل صيري لملغرب.
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تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

798و5.
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
لملؤرخ في 8) شتنبر 889) تم تحويل 
من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
»تواؤيية لاوهذ يؤيرلت تواؤيية لاوهذ 
يؤيرلت 888 8 بل صيري لملغرب« إلى 
للخامس  محمذ  شارع    66 »تجزئة 
لا نيطر    8 888  -  6 رقم  مكتب 

لملغرب«.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 86 بتاريخ  باا نيطر   لالبتذلئية 

دجنبر 889) تحت رقم 56 و.
Iو9و

FA ADVISING EXPERTS SARL

DAR JAGUAR
ع ذ تسيير حر ألصل تجاري (لألشخاص 

لملونويون)
ع ذ تسيير حر ألصل تجاري

DAR JAGUAR
 8( بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ قي 
 DAR JAGUAR أعطى   (8(( أبريل 
لاتجاري  بااسجل  لملسجل   SARL
باملحكمة لاتجارية بمرلكش  877)و 
لاتجاري  األصل  للحر  لاتسيير  حق 
حي لملسفيوي   8 ع   7 لاكائن ب رقم 
مرلكش    8888  - لملذننة  لارحبة 
 AZUL افائذ   لملغربية  لململكة 
ملذ    BEREBER KECH SARL AU
))8) ع  88 أبريل  ) سنة تبتذئ من 
تنتهي في 89 أبريل  )8) م ابل مبلغ 

شهري قيمته 8.888) درهم.
I 9و

FACE FIDUCIAIRE

ORCHIDEE ASSUR
شركة لاتوصية لابسيطة

إنشاء فرع تابع الشركة

FACE FIDUCIAIRE
89) شارع مصطفى لملوني لاطابق 

لاثااث رقم 6 ، 8و88)، لاذلر 
لابيضاء لملغرب

ORCHIDEE ASSUR شركة 
لاتوصية لابسيطة

ععنولن م رها لإلجتماعي طريق 

الاليذ 58 وو مويتوسان - 58 وو 

مويتوسان فرنسا.

إنشاء فرع تابع الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.5 (788

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

لملؤرخ في 88 أبريل ))8) ت رر إنشاء 

لاتسمية  تحت  الشركة  تابع  فرع 

لاكائن  ع   ORCHIDEE ASSUR

بااونولن 88) شارع مصطفي لملواني 

8و88)  9 مرس لاسلطان -  ) ش  ط 

من  لملسير  ع  لملغرب  لاذلرلابيضاء 

طرف لاسيذ( ) لملوساعي حنان.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

.CRI ماي ))8) تحت رقم

95Iو

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE GAZ ALKOZINA SARL
AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°8(

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

 STE GAZ ALKOZINA SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي محل 

في لاطانق لألعل لملتولجذ باابنانة 

لاكائنة بذعلر لزمورن لاو ار لملذعو 

»أنت حيثم« ، للحسيمة، - 888)و 

للحسيمة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و 7و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.GAZ ALKOZINA SARL AU

بيع   -  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

عتوزيع غاز لابوتان

عتنظيفها  لاغاز  عبولت  صياية   -

عدهانها

عبولت  ترتيب  عبولت  تصنيع   -

لاغاز..

محل   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

باابنانة  لملتولجذ  لألعل  لاطانق  في 

لملذعو  لاو ار  لزمورن  بذعلر  لاكائنة 

888)و   - للحسيمة،   ، »أنت حيثم« 

للحسيمة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : أشهبار  ناسين  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 8888  : أشهبار  ناسين  لاسيذ 

ب يمة 888 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  أشهبار  ناسين  لاسيذ 
896،لمزعرن  زي ة لاذلرلابيضاء رقم 

888)و للحسيمة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  أشهبار  ناسين  لاسيذ 
896،لمزعرن  زي ة لاذلرلابيضاء رقم 

888)و للحسيمة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   87 لالبتذلئية بالحسيمة بتاريخ 

))8) تحت رقم 89و.

96Iو

STE CROWN CONSULTING SARL

STE GAZ AL MAHABA SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°8(

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

 STE GAZ AL MAHABA SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي محل في 

لاطانق لاسفلي لملتولجذ باابنانة 

لاكائنة بذعلر لزمورن لاو ار لملذعو 

»أنت حيثم« ، للحسيمة، - 888)و 

للحسيمة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5 7و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.GAZ AL MAHABA SARL

بيع   -  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

عتوزيع غاز لابوتان

عتنظيفها  لاغاز  عبولت  صياية   -

عدهانها

عبولت  ترتيب  عبولت  تصنيع   -

لاغاز..

محل في   : عنولن لمل ر لالجتماعي 

باابنانة  لملتولجذ  لاسفلي  لاطانق 

لملذعو  لاو ار  لزمورن  بذعلر  لاكائنة 

888)و   - للحسيمة،   ، »أنت حيثم« 

للحسيمة لملغرب.
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أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ ناسين أشهبار : 588 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

 588  : لاسيذ عبذ لملجيذ أشهبار 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ ناسين أشهبار : 588 ب يمة 

888 درهم.

 588  : لاسيذ عبذ لملجيذ أشهبار 

ب يمة 888 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  أشهبار  ناسين  لاسيذ 
لمزعرن  لابيضاء  لاذلر  زي ة   896

888)و للحسيمة لملغرب.

أشهبار  لملجيذ  عبذ  لاسيذ 
لابيضاء  لاذلر  زي ة   896 عنوليه(ل) 

لمزعرن 888)و للحسيمة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

أشهبار  لملجيذ  عبذ  لاسيذ 
لابيضاء  لاذلر  زي ة   896 عنوليه(ل) 

لمزعرن 888)و للحسيمة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   88 لالبتذلئية بالحسيمة بتاريخ 

))8) تحت رقم 98و.

97Iو

FAST PAYMENT

FAST PAYMENT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

FAST PAYMENT

 1ER ETAGE DE L›IMMEUBLE SIS

 A 3 RUE BERNES ، 20450، casa

maroc

FAST PAYMENT شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي لاطابق 

لألعل من لملبنى لاولقع في و زي ة 

برنس - 58و8) لاذلر لابيضاء 

أملغرب .

رفع رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري -.

لاوام  للجمع  بم ت�ضى 
أكتوبر   (9 في  لملؤرخ  لإلستثنائي 
لاشركة  رأسمال  رفع  تم   (8(8
درهم«    .588.888« قذره  بمبلغ 
إلى  درهم«   85.888.888« من  أي 
طريق  عن  درهم«   89.588.888«
لاشركة  دنون  مع  م اصة  إجرلء   :

لملحذد  لمل ذلر ع لملستح ة.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 555 )8.
98Iو

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 STE ADIXION
PERFORMANCE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

حل شركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE
 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N° 18 4
 EME ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC
 STE ADIXION PERFORMANCE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ(في طور لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 

لارياض رقم 8 ) لانرجس - 8888و 
فاس لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.68  5

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر حل   (8(( ماي  و8  في  لملؤرخ 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
 STE ADIXION لاوحيذ  لاشريك 
رأسمااها  مبلغ   PERFORMANCE
م رها  ععنولن  درهم   88.888
 ( 8 رقم  لارياض  تجزئة  لإلجتماعي 
لملغرب  فاس  8888و   - لانرجس 
لاشركة  حصول  عذم   : ل  يتيجة 
على صف ات تخول اها تح يق رقم 

موامالت مهم ..

 LOTS ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 

 RIAD N 240 NARJIS - 30100 FES

 .MAROC

ع عين:

لاسيذ( ) هشام دعيب ع عنوليه(ل) 

لانرجس   ( 8 رقم  لارياض  تجزئة 

 ( ) كمصفي  لملغرب  فاس  8888و 

الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية 

لانرجس   ( 8 رقم  لارياض  تجزئة   :

فاس

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ 8) ماي ))8) 

تحت رقم 2241/021.

99Iو

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BWS DIGITAL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتاييا صنذعق لابرنذ 

689) ، 8888 ، مرلكش لملغرب

BWS DIGITAL شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 57 شارع 

موريتاييا صنذعق لابرنذ 689) - 

8888  مرلكش لملغرب.

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

5)و889.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

))8) تم تحويل  8) أبريل  لملؤرخ في 

من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 

شارع موريتاييا صنذعق لابرنذ   57«

إلى  - 8888  مرلكش لملغرب«   (689

لطلس سنتر  عمار   »بالطو رقم  ) 

لاكريم  عبذ  شارع   87( بريميوم 

مرلكش    8888  - كيليز  للخطابي 

لملغرب«.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 6886و8.

 88I

eurest compta sarl

PIBLIPRO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
قفل لاتصفية

eurest compta sarl

 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،

FES MAROC

PIBLIPRO شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي : رقم 98 

تجزئة زينب محل  8 لاذكارلت فاس 

- 8888و فاس لملغرب.

قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

. 5959

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

ت رر حل   (8(( أبريل   (8 لملؤرخ في 

مسؤعاية  دلت  شركة   PIBLIPRO

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ مبلغ 

ععنولن  درهم   88.888 رأسمااها 

م رها لإلجتماعي رقم 98 تجزئة زينب 

8888و   - فاس  لاذكارلت  محل  8 

فاس لملغرب يتيجة القفال لاتصفية.

ع عين:

ع  لاوردي  محمذ  لاسيذ( ) 

لابليذ   لاطويل  درب   (6 عنوليه(ل) 

فاس لملغرب كمصفي  8888و  فاس 

( ) الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 

 98 رقم  عفي   (8(( ماي   88 بتاريخ 

تجزئة زينب محل  8 لاذكارلت فاس 

- 8888و فاس لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ 8) ماي ))8) 

تحت رقم 2247/022.

 88I
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 CENTRE PRIVE CREATIF DE CULTURE &

LANGUE CPCCL

 CPCCL) CENTRE PRIVE ) 

CREATIF DE CULTURE
إعالن متوذد لا رلرلت

 CENTRE PRIVE CREATIF DE

CULTURE & LANGUE CPCCL

 LOTISSEMENT NARJIS 898و

 RUE BRANES 3 EME ETAGE ،

90000، TANGER MAROC

 CPCCL) CENTRE PRIVE ) 

CREATIF DE CULTURE »شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: 8و89 

تجزئة لانرجس شارع لابرليص 

لاطابق لاثااث - - طنجة لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.888599

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

تم لتخاد   (8(( أبريل   86 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :88 رقم  قرلر 

بوصوف  نونس  لاسيذ  قرر  مانلي: 

الشركة  لاوحيذ  علاشريك  لملسير 

ت ذنم لست ااته من لاشركة بسبب 

بيع جميع حصصه عقذ قرر تويين 

لاسيذ  جذنذ  مسير  ع  قايوني  ممثل 

عايذ اوسياني.

على  ننص  لاذي   :8( رقم  قرلر 

بوصوف  نونس  لاسيذ  قرر  مانلي: 

تفويت  الشركة  لاوحيذ  لاشريك 

8888 حصة السيذ  جميع حصصه 

عايذ اوسياني مع مولف ة لاطرفين.

على  ننص  لاذي  و8:  رقم  قرلر 

بوصوف  نونس  لاسيذ  قرر  مانلي: 

الشركة  لاوحيذ  علاشريك  لملسير 

تجزئة  8و89  من  لاشركة  م ر  ي ل 

لاطابق  لابرليص  شارع  لانرجس 

شارع   8 لابرليص  للى  طنجة  لاثااث 

 889 رقم   ( لاطابق  عرضون  لبن 

طنجة.

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

بنذ رقم  : لاذي ننص على مانلي: 

م ر لاشركة

لاذي ننص على   :7 ع   6 بنذ رقم 

مانلي: حصص لاشركة

و8ع86: لاذي ننص على  بنذ رقم 

مانلي: لاتسيير علاتوقيع

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   8( بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 686و5).

 8(I

ASSISOUF GYM SARL

ASSISOUF GYM SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذنذ الشركة

ASSISOUF GYM SARL

 LOT ICOMPA / SOUS SOL

 AOUAMA TANGER، 90000،

TANGER MAROC

ASSISOUF GYM SARL شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 9 تجزئة 

لكومبا لاطابق أر�ضي لاوولمة طنجة 

98888 طنجة لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

7و)8)8.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

8)8) تم تويين  8) دجنبر  لملؤرخ في 

لاسيذ( )  الشركة  جذنذ  مسير 

للحري�ضي محمذ لمين كمسير آخر

تبوا إلقااة مسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ننانر   87 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 7و97 ).

Iو8 

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

Sté » CAFE OLGA« SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

ش ة رقم 88 لملسير  8, »س« رقم 
)و ، 8888 ، مرلكش لملغرب

 Sté » CAFE OLGA« SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي لملحلين 
رقم 6 ع7 لاطابق لاتحت أر�ضي 
شارع صالح لاذنن لألنوبي لاحي 
للحسني - 8888  مرلكش لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(5(69

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   89
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 Sté »  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.CAFE OLGA« SARL AU
غرض لاشركة بإنجاز : -لستغالل 

م هى عمحل الوجبات لاسريوة.
لملحلين   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
رقم 6 ع7 لاطابق لاتحت أر�ضي شارع 
 - صالح لاذنن لألنوبي لاحي للحسني 

8888  مرلكش لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : أعسار  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  أعسار  محمذ  لاسيذ 

تمصلوحت  لا ا�ضي  تكذنرت  دعلر 

تحناعت )8و)  مرلكش لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  أعسار  محمذ  لاسيذ 

تمصلوحت  لا ا�ضي  تكذنرت  دعلر 

تحناعت )8و)  مرلكش لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 5587و8.

 8 I

LABRASS MULTISERVICES SARL

TAOUFA INCHAE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم 8) شارع لالمير موالي عبذ هللا ، 

78888، لاويون لملغرب

TAOUFA INCHAE شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي حي موالي 

رشيذ لاشطر لاثااث بلوك 85 رقم 

85 لاويون - 78888 لاويون لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

وو96و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم إعذلد لا ايون   (8(8 دجنبر   ((

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.TAOUFA INCHAE
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أعمال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
للحذلئق تنسيق  لإلنشاء،  ع   لابناء 
 ع أعمال لاذنكور، أعمال لاصباغة، 
لالشغال  ع  لاصحي  لاصرف  أعمال 
لاشبكات  لاهيذرعايكية،تركيب 
لملوذيية  لانجار   ع   لاكهربائية 
ع لألملنيوم، أعمال لاسباكة، تسويق 

جميع مولد لابناء....
عنولن لمل ر لالجتماعي : حي موالي 
رقم   85 بلوك  لاثااث  لاشطر  رشيذ 
85 لاويون - 78888 لاويون لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لافياللي  توفة  لاسيذ  
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 8888  : لافياللي  توفة  لاسيذ  
ب يمة 888 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  لافياللي  توفة  لاسيذ  
لاسواد   حي  و  رقم  مكناس  زي ة 

لاويون 78888 لاويون لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  لافياللي  توفة  لاسيذ  
لاسواد   حي  و  رقم  مكناس  زي ة 

لاويون 78888 لاويون لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
دجنبر   (8 لالبتذلئية بااويون بتاريخ 

8)8) تحت رقم و97و.
 85I

YF CONSULTING SERVICES

 CONSULTING DATA
EXPERT

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N(
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
 CONSULTING DATA EXPERT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  

دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي 59 إقامة 
موالي عبذ لاوزيز شارع موالي عبذ 
لاوزيز رقم   لا نيطر . - 888 8 

لا نيطر  لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8 و65

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.CONSULTING DATA EXPERT
برمجة   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
أيظمة  موالجة  ع  تطوير   ، تحليل   ،

إعالميات ع إستشارلت في لاتسيير..
عنولن لمل ر لالجتماعي : 59 إقامة 
موالي عبذ لاوزيز شارع موالي عبذ 
 8 888  - لا نيطر .  رقم    لاوزيز 

لا نيطر  لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : عصام  جامعي  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  عصام  جامعي  لاسيذ 
زلعية موالي عبذ لارحمان ع مومور  
 8 888 لا نيطر .   88 عمار  أ ش ة 

لا نيطر  لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  عصام  جامعي  لاسيذ 
زلعية موالي عبذ لارحمان ع مومور  
 8 888 لا نيطر .   88 عمار  أ ش ة 

لا نيطر  لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم  8 98.

 86I

sofoget

AZAR SOLUTION
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

AZAR SOLUTION شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ(في طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي لا نيطر  

896 د حي لملنزه 888 8 لا نيطر  

لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

. 9797

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

ت رر حل   (8(( أبريل   (8 لملؤرخ في 

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

 AZAR SOLUTION لاشريك لاوحيذ

درهم   888.888 رأسمااها  مبلغ 

لا نيطر   لإلجتماعي  م رها  ععنولن 

لا نيطر    8 888 لملنزه  حي  د   896

خسائر  زياد    : ل  يتيجة  لملغرب 

لاشركة.

ع حذد م ر لاتصفية ب لا نيطر  

لا نيطر    8 888  - د حي لملنزه   896

لملغرب. 

ع عين:

ع  لزلر  عبذللحق  لاسيذ( ) 

عنوليه(ل) لا نيطر  888 8 لا نيطر  

لملغرب كمصفي ( ) الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم 58 98.
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FOGHAL GESTION SARL AU

T.T.C CONSULTING
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
قفل لاتصفية

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV MLY

 RACHID ATLAS ، 30000، FES
MAROC

T.T.C CONSULTING شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي : رقم 78 

درب أهل أكادنر اال لغريبة لاطابق ) 
فاس للجذنذ - 8888و فاس لملغرب.

قفل لاتصفية
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

589)و.
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر حل   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 
دلت  شركة   T.T.C CONSULTING
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 
لاوحيذ مبلغ رأسمااها 88.888 درهم 
 78 رقم  لإلجتماعي  م رها  ععنولن 
درب أهل أكادنر اال لغريبة لاطابق ) 
8888و فاس لملغرب   - فاس للجذنذ 

يتيجة اوذم قذر  لإلستمرلرية.
ع عين:

ع  لاكبير  بوشتى  لاسيذ( ) 
 8 ش ة  أيولر7   إقامة  عنوليه(ل) 
لملغرب  فاس  8898و  فاس  علد  حي 

كمصفي ( ) الشركة.
ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 
 78 رقم  عفي   (8(( ماي   88 بتاريخ 
درب أهل أكادنر اال لغريبة لاطابق ) 
فاس للجذنذ - 8888و فاس لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ  ) ماي ))8) 

تحت رقم 66)).
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OUATTOU MOHAMMED YASSINE

 CLARO INTERNATIONAL
 SARL

كالرع ليترياسيويال
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 OUATTOU MOHAMMED
YASSINE

 El jabha ouatania 17 , Etage 2 ،
988888، طنجة لملغرب

claro international sarl كالرع 
ليترياسيويال شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع خااذ 
لبن لاوايذ 8) لاطابق رقم ) رقم 8 

مكتب  - 98888 طنجة لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8(7889
في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   ((
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
كالرع   claro international sarl

ليترياسيويال.
ت ذنم   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

للخذمات اصناعة لافلين.
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
رقم  لاطابق   (8 لاوايذ  لبن  خااذ 
طنجة   98888  - مكتب    8 رقم   (

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
جيل  لاكور  دل  ماريا  لاسيذ  
 888 حصة ب يمة   888  : ساافادعر 

درهم الحصة .
جيل  لاكور  دل  ماريا  لاسيذ  

ساافادعر : 888 ب يمة 888 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

جيل  لاكور  دل  ماريا  لاسيذ  
78و8   لشبيلة  ساافادعر عنوليه(ل) 

لشبيلية لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
جيل  لاكور  دل  ماريا  لاسيذ  
78و8   لشبيلة  ساافادعر عنوليه(ل) 

لشبيلة لملغرب
مارتين  بيسيرل  رعخيليو  لاسيذ 
لشبيلة  78و8   لشبيلة  عنوليه(ل) 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و8  بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم و87 .
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زيذ زلر البناء

زيد زار للبناء
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

زيذ زلر البناء
طريق لملنصور لاذهبي إقامة ميسيل 
طابق ١ رقم ٣١ طنجة ، 98888، 

طنجة لملغرب
زيذ زلر البناء شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

منصور لاذهبي إقامة مايسيل طابق 
لالعل رقم 8و طنجة - 98888 طنجة 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
886785

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(8 ماي   ( 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
لإلقتضاء بمختصر تسميتها : زيذ زلر 

البناء.

غرض لاشركة بإنجاز : تلبية طلب 

لملستهلك.

شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

منصور لاذهبي إقامة مايسيل طابق 

لالعل رقم 8و طنجة - 98888 طنجة 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاشنتوف  رضولن  لاسيذ 

عنوليه(ل) حي بني عرياغيل 8 شارع 88 
رقم 8 طنجة 98888 طنجة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاشنتوف  رضولن  لاسيذ 

عنوليه(ل) حي بني عرياغيل 8 شارع 88 
رقم 8 طنجة 98888 طنجة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  بتاريخ  )  بطنجة  لاتجارية 

8)8) تحت رقم -.
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ANEXIS CONSEIL

 SOCIETE

 D›AMENAGEMENT

 DE RESTAURATION

 DE CONSTRUCTION

 DE BATIMENT ET DE

NEGOCEE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

ANEXIS CONSEIL

)8 زي ة صبري بوجموة لاطابق 

لالعل لاش ة 6 لاذلر لابيضاء، 

Casablanca ،(8888 لملغرب

ساكخوبات شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد (في طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي )8, زي ة 
صبري بوجموة لاطابق لألعل ش ة 

رقم 6 - 8888) لاذلر لابيضاء 
لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و8688).
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
889) ت رر حل  و) شتنبر  لملؤرخ في 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 
 88.888 رأسمااها  مبلغ  ساكخوبات 
 ,8( درهم ععنولن م رها لإلجتماعي 
لألعل  لاطابق  بوجموة  صبري  زي ة 
لاذلر لابيضاء   (8888 -  6 ش ة رقم 
لاتوقف لاتام عن   : لملغرب يتيجة ل 

لانشاط.
ع حذد م ر لاتصفية ب )8, زي ة 
ش ة  لألعل  لاطابق  بوجموة  صبري 
رقم 6 - 8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.

ع عين:
جويشات  عبذللحميذ  لاسيذ( ) 
لحسن  شارع   8(5 عنوليه(ل)  ع 
لملغرب  لابيضاء  لاذلر   (8888 لنذر 

كمصفي ( ) الشركة.
ععنذ لإلقتضاء للحذعد لملفرعضة 
محل  اهم  لملخواة  لاصالحيات  على 
ع  لاو ود  تبليغ  محل  ع  لملخابر  

لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 85 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

أكتوبر 889) تحت رقم 786878

 88I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

NIZAJOUD SERVICE-
RAPIDE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
(لملغرب)
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 NIZAJOUD SERVICE-RAPIDE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي للجماعة 

للحضرية بني مكاد  تجزئة لاذلعدنة 

لاطابق لألر�ضي لملحل رقم 8 - 

98888 طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

99و7)8

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   8 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.NIZAJOUD SERVICE-RAPIDE

صياية   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

عإصالح لملركبات دلت لملحركات.

: للجماعة  عنولن لمل ر لالجتماعي 

للحضرية بني مكاد  تجزئة لاذلعدنة 

لاطابق لألر�ضي لملحل رقم 8 - 98888 

طنجة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : يصيب  رياض  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  يصيب  رياض  لاسيذ 

و8 تجزئة عزيز  طريق عين لاش ف 

8858و فاس لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  يصيب  رياض  لاسيذ 

و8 تجزئة عزيز  طريق عين لاش ف 

8858و فاس لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم )8  .
 8(I

FACE FIDUCIAIRE

BLUE SKY ASSUR
شركة لاتوصية لابسيطة

إنشاء فرع تابع الشركة

FACE FIDUCIAIRE
89) شارع مصطفى لملوني لاطابق 

لاثااث رقم 6 ، 8و88)، لاذلر 
لابيضاء لملغرب

BLUE SKY ASSUR شركة لاتوصية 
لابسيطة

ععنولن م رها لإلجتماعي ) ساحة 
هنري برعييت 88ووو بوردع - 

88ووو بوردع فرنسا.
إنشاء فرع تابع الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.5 (788

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
لملؤرخ في 85 مارس ))8) ت رر إنشاء 
لاتسمية  تحت  الشركة  تابع  فرع 
لاكائن  ع   BLUE SKY ASSUR
شارع فرحة حشاد ط   56 بااونولن 
8 مكتب 8 مرس لاسلطان - 8و88) 
من  لملسير  ع  لملغرب  لاذلرلابيضاء 

طرف لاسيذ( ) لاطرفاعي هذنل .
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

.CRI ماي ))8) تحت رقم
Iو8 

O’GESTION & CONSEIL

 STE TAGHROUTI TRAVAUX 
IMMOBILIERE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

O›GESTION & CONSEIL
ش ة )8 لاطابق لاثااث 88 مكرر 
زي ة محمذ عبذع إقامة حمز  ، 

OUJDA MAROC ،68888
 STE TAGHROUTI TRAVAUX 

IMMOBILIERE شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي عجذ  , 

تجزئة موهوب طريق للجزلئر رقم 6 - 

68888 عجذ  لملغرب 

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

85 9و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

 STE TAGHROUTI TRAVAUX

. IMMOBILIERE

منوش   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

أشغال  ع  مختلفة  أشغال   , ع اري 

لابناء .

 , عجذ    : لمل ر لالجتماعي  عنولن 

تجزئة موهوب طريق للجزلئر رقم 6 - 

68888 عجذ  لملغرب .

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : سوذ  لاشيخ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ لاشيخ سوذ عنوليه(ل) دعلر 

 68888 اكحل  لاشافع جماعة عبو 

فجيج لملغرب .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لاشيخ سوذ عنوليه(ل) دعلر 

 68888 اكحل  لاشافع جماعة عبو 

فجيج لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بوجذ  بتاريخ  ) ماي ))8) 

تحت رقم 6)7.
 8 I

PACIOFIS

CONCASSAGE SAIDIA
إعالن متوذد لا رلرلت

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA MAROC
concassage saidia »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: شارع 
لمل اعمة رقم 58 - - لحفير لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

و8 8.
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (886 ننانر   89 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
على  ننص  لاذي   :8 رقم  قرلر 
مانلي: قرر للجمع لاوام تويين مسير 
جذنذ لاسيذ لاذرفوفي عبذ للحفيظ 
طرف  من  لاشركة  ستسير  ععليه 
لاذرفوفي عبذ  لاسيذ  ثالث مسيرنن 
بومذنن  برعلكي  لاسيذ  ع  للحفيظ 
لعتماد  مع  عرشيذ  محمذ  لاسيذ  ع 

لالمضاء لاشترك ملسيرنن لثنين 
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
تحيين  ع  توذنل  لاوام  للجمع  قرر 

لا ايون لالسا�ضي الشركة
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
على  ننص  لاذي   :85 رقم  بنذ 
طرف  من  لاشركة  تسير  مانلي: 
لاذرفوفي عبذ  لاسيذ  ثالث مسيرنن 
بومذنن  برعلكي  لاسيذ  ع  للحفيظ 
لعتماد  مع  عرشيذ  محمذ  لاسيذ  ع 

لالمضاء لاشترك ملسيرنن لثنين 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
مارس   86 بتاريخ  ببركان  لالبتذلئية 

886) تحت رقم 96.
 85I
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GROUPE ABCE

PICTOGRAME S.A.R.L AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

GROUPE ABCE
 88 مكرر شارع عبذ لملومن لاطابق 

لارلبع ، 8888)، لاذلر لابيصاء 
لملغرب

 PICTOGRAME S.A.R.L AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي  88 

مكرر لالقامة أكابواكو بوافارد عبذ 
لملومن لاطابق   لاذلر لابيضاء لاذلر 

لابيضاء 8888) لاذلر لابيضاء 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
5  885

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   87
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.PICTOGRAME S.A.R.L AU
مهنذس   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

موماري.
 88  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
أكابواكو بوافارد عبذ  مكرر لالقامة 
لابيضاء  لاذلر  لاطابق    لملومن 
8888) لاذلر لابيضاء  لاذلر لابيضاء 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
888 حصة   : لاسيذ حجيج لمين 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  لمين  لحجيج  لاسيذ 
بوسكورل   86 رقم  عذن  كاايفرييا 
يولصر 8858) لاذلر لابيضاء لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  لمين  لحجيج  لاسيذ 
بوسكورل   86 رقم  عذن  كاايفرييا 
يولصر 8858) لاذلر لابيضاء لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ  )  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم )588)8.
 86I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

NOUR MARRAKECH
إعالن متوذد لا رلرلت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتاييا صنذعق لابرنذ 
689) ، 8888 ، مرلكش لملغرب
NOUR MARRAKECH »شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: 86  

تجزئة لازرقطوني - 88888 مرلكش 
لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.56578
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
لتخاد  تم   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
 Pascal لالعالم بوفا  لاشريك لاسيذ
لاذي   CLEMENT-FROMENTEL
توفي في 8) نوييو 8)8) تبوا اشهاد  
نوييو   (( بتاريخ   86(8 رقم  لاوفا  

 (8(8
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
لسناد حصص لاشريك لملتوفى : ت رر 
توود  لجتماعية  حصة   588 توزيع 
 Pascal CLEMENTالسيذ ملكيتها 
حسب  لاورثة  على   FROMENTEL
تبوا  منهم  اكل  لملمنوحة  للح وق 
 (8(8 نوايوز   (8 في  لملؤرخ  الو ذ 
حصة   8(  - لاتالي:  لانحو  ععلى 

 Laure لاسيذ   ازعجته  لجتماعية 
 Marie Jeanne Roberte DE
CHOISEUL PRASLIN. - 94 حصة 
 Alexis لاسيذ  إلبنه  لجتماعية 
 Marie Augustin Jean Bruno
 Marcel CLEMENT-FROMENTEL.
حصة لجتماعية إلبنه لاسيذ   - 9 
 Augustin Marie Anne Renald
 CLEMENT-FROMENTEL - 94
لاسيذ  إلبنه  لجتماعية  حصة 
 Charles Marie Christian Daniel
 Marcel CLEMENT-FROMENTEL
حصة لجتماعية إلبنه لاسيذ   - 9 
 Hadrien Marie Jean Claude
Marcel CLEMENT-FROMENTEL

على  ننص  لاذي  و:  رقم  قرلر 
موالي  لاسيذ  تويين  ت رر  مانلي: 
 Charles لاسيذ  ع  لملنذنلي  لحمذ 
 C L E M E N T - F R O M E N T E L
كمسيرنن مشاركين ملذ  غير محذعد  
قرلر رقم  : لاذي ننص على مانلي: 
منح توقيع لاشركات لملصرفية بشكل 
مشترك السيذ موالي لحمذ لملنذنلي 
Charles CLEMENT-لاسيذ ع 

 FROMENTEL
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
 ,7  ,6 لملولد  توذنل  على  لملولف ة 
لألسا�ضي  لانظام  تحذنث  86ع   ,  8 

الشركة.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم  599و8.
 87I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

BE INVEST
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

BE INVEST
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي 8)8 

زي ة يورمايذي ليفا - 588و) لاذلر 
لابيضاء لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
8865 و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(8 أبريل   8( في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
ننبوع  زهرلء   ( ) لاسيذ  تفويت 
من  لجتماعية  حصة   2,50 بناني 
 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة   (8 أصل 
صوفيا بناني بتاريخ )8 أبريل 8)8).

ننبوع  زهرلء   ( ) لاسيذ  تفويت 
من  لجتماعية  حصة   2,50 بناني 
أصل 8) حصة افائذ  لاسيذ ( ) اينا 

بناني بتاريخ )8 أبريل 8)8).
ننبوع  زهرلء   ( ) لاسيذ  تفويت 
من  لجتماعية  حصة   2,50 بناني 
 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة   (8 أصل 

ملياء بناني بتاريخ )8 أبريل 8)8).
ننبوع  زهرلء   ( ) لاسيذ  تفويت 
بناني 2,50 حصة لجتماعية من أصل 
8) حصة افائذ  لاسيذ ( ) ناسمينة 

بناني بتاريخ )8 أبريل 8)8).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 87 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي 8)8) تحت رقم 9)و778.

 88I

STE ANGLE DE GESTION SARL

SLTS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمذ للحريزي تجزئة 

لاتمسماني رقم 6 لقامة باريس- أ 
تطولن ، 888و9، تطولن لملغرب
SLTS شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي موكالت 
دعلر الاة عائشة جماعة لازيتون - 

888و9 تطولن مغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.(8865

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( ماي   85 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
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لملنكالي  حميذ   ( ) لاسيذ  تفويت 

أصل  من  لجتماعية  حصة   (.588
8.888) حصة افائذ  لاسيذ ( ) رلئل 

لكريش بتاريخ 85 ماي ))8).

لملنكالي  حميذ   ( ) لاسيذ  تفويت 

أصل  من  لجتماعية  حصة   (.588
8.888) حصة افائذ  لاسيذ ( ) ريذ 

لكريش بتاريخ 85 ماي ))8).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

ماي  و)  بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 5و)8.

 89I

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

 SERVICE D ASSISTANCE

 MEDICALE D URGENCE
سيغفيس دلسيسطانس ميذنكال 

دلغجونس

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تفويت حصص

 OUATTOU MOHAMMED

YASSINE

 El jabha ouatania 17 , Etage 2 ،

988888، طنجة لملغرب

 SERVICE D ASSISTANCE

 MEDICALE D URGENCE

سيغفيس دلسيسطانس ميذنكال 

دلغجونس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 
غرياطة، عمار  ساايم محل تجاري 

لاسذ  - 888)9 طنجة لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.7( (8

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تمت   (8(( مارس  في  8  لملؤرخ 

لملصادقة على :

فذنلي  حسنة   ( ) لاسيذ  تفويت 

5 8.و حصة لجتماعية من  لاولوي 

حصة افائذ  لاسيذ   68.988 أصل 

حسنة فذنلي لاولوي بتاريخ  8   ( )

مارس ))8).

كاراوس   ( ) لاسيذ  تفويت 

5 8.و  غويزلايس لسكالدل لافاريس 

 68.988 حصة لجتماعية من أصل 

كاراوس   ( ) لاسيذ  افائذ   حصة 

بتاريخ  لافاريس  لسكالدل  غويزلايس 

 8 مارس ))8).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

ماي  و8  بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم و88 .

 (8I

ACT FINANCE

 SOCIETE DE PRODUCTION
 D’AGREGATS ET DE BETON

» SPAB «
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

ACT FINANCE

 169BD MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE PRODUCTION

 D’AGREGATS ET DE BETON

SPAB « « شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي مركز مارينا 

باب ١ ت اطع شارع لازرقطوني 

عشارع سيذي محمذ بن عبذ هللا 

طابق ٦ رقم ٣٥ - 8888) لاذلر 

لابيضاء لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

9 99وو.

لاوام  للجمع  بم ت�ضى 

ماي   88 في  لملؤرخ  لإلستثنائي 

لاشركة  رأسمال  رفع  تم   (8((

درهم«   6.888.888« قذره  بمبلغ 

إلى  درهم«   87.588.888« من  أي 

 : طريق  عن  درهم«  »588.888.و) 

ت ذنم حصص ي ذنة أع عينية.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 5888)8.

 (8I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

 مجموعة املدارس الخاصة 

ابن مشيش
إعالن متوذد لا رلرلت

 A&T AUDITEURS

CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN

 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57 ، 90000، TANGER

MAROC

مجموعة لملذلرس للخاصة لبن 

مشيش »شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: تجزئة 

يرجس وE لابرليص - - طنجة 

لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

867و).

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

لتخاد  تم   (8(( ماي   85 في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 

قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

لألخذ بوين لالعتبار ليتهاء مذ  تويين 

ع  رجاء  لاغري�ضي  لاسيذ   لملسيرنن 

لاسيذ نوسف تاجموعتي

على  ننص  لاذي   :( رقم  قرلر 

مانلي: تويين لاسيذ  منى تاجموعتي، 

ع   8987 أكتوبر  و8  نوم  لملزدلد  

رقم  لاوطنية  البطاقة  للحاملة 
سلوى  لاسيذ   عكذل   ،K 89986

لاغري�ضي لملزدلد  نوم 7) ننانر 8956 

رقم  لاوطنية  البطاقة  عللحاملة 

عداك  الشركة  مسيرتين   ،C9866و

ملذ  ثالث سنولت

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

ام نتم توذنل أي بنذ

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  بتاريخ  )  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم )59 .

 ((I

FIDUCIARE ECF

ACEBio
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 8 6

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

ACEBio شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي مكاز  89و 
حي لانسيم تجزئة لانسيم - )8)8) 

لاذلر لابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
5و8  5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (5
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.ACEBio
لستيرلد   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

عتصذنر عتسويق لألجهز  لاطبية.
مكاز    : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 - لانسيم  تجزئة  لانسيم  حي  89و 

)8)8) لاذلر لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 58.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
 588  : سليمة  لاتوتي  لاسيذ  
حصة ب يمة 58.888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاتوتي سليمة عنوليه(ل)  لاسيذ  
  88 8 حرف ب رقم  7   ( لملسير  

مرلكش لملغرب.
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاتوتي سليمة عنوليه(ل)  لاسيذ  

  88 8 حرف ب رقم  7   ( لملسير  

مرلكش لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  )  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم  87 )8.

Iو) 

FIDUCIAIRE NASR EDDINE

 STE ECOLE MAROCAINE
 DES SERVICES

PARAMEDICAUX PRIVEE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
قفل لاتصفية

FIDUCIAIRE NASR EDDINE

 N°2, IM.34, AVENUE DES

 FAR, (COTE MIZANE ATLAS) ،

30000، FES MAROC

 STE ECOLE MAROCAINE DES

 SERVICES PARAMEDICAUX

PRIVEE شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي : رقم  5 

ع 55، عمار  لاربيع مكاتب، زلعية 
زي ة لبرلهيم لارعدلني ع عبذ للخااق 

لاطوريس - 8888و فاس لملغرب.

قفل لاتصفية
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.56875

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

ت رر حل   (8(( أبريل   8( لملؤرخ في 

 STE ECOLE MAROCAINE DES

 SERVICES PARAMEDICAUX

مسؤعاية  دلت  شركة   PRIVEE

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ مبلغ 
ععنولن  درهم   888.888 رأسمااها 

م رها لإلجتماعي رقم  5 ع 55، عمار  
لبرلهيم  زي ة  زلعية  مكاتب،  لاربيع 

 - لارعدلني ع عبذ للخااق لاطوريس 

الاغاء  يتيجة  لملغرب  فاس  8888و 
رخصة لالستغالل.

ع عين:

محمذ علوي شريفي ع  لاسيذ( ) 
ملذر�ضي‘  عرصة  رقم  8،  عنوليه(ل) 

لملغرب  فاس  8888و  للجذنذ  بتب 

كمصفي ( ) الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 

عفي رقم  5   (8(( أبريل   8( بتاريخ 
زلعية  مكاتب،  لاربيع  عمار    ،55 ع 
زي ة لبرلهيم لارعدلني ع عبذ للخااق 

لاطوريس - 8888و فاس لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ 88 ماي ))8) 

تحت رقم 2117/2022.

 ( I

MOUSSAOUI HAJJI

MINING BUSINESS GROUP
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

 MINING BUSINESS GROUP

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي : شارع 

لألمير موالي عبذهللا حي لانهضة 

أرفود - 88))5 أرفود لملغرب.

قفل لاتصفية
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.98(5

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

ت رر حل   (8(( أبريل   (8 لملؤرخ في 

 MINING BUSINESS GROUP

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  مبلغ 
ععنولن  درهم   88.888 رأسمااها 

م رها لإلجتماعي شارع لألمير موالي 

 5((88  - عبذهللا حي لانهضة أرفود 

أرفود لملغرب يتيجة ألزمة في لا طاع.

ع عين:

لاسيذ( ) علي أعملالح ع عنوليه(ل) 

شارع لألمير موالي عبذهللا حي لانهضة 

أرفود 88))5 لرفود لملغرب كمصفي 

( ) الشركة.

ع  صابري  سويذ  لاسيذ( ) 

عنوليه(ل) لاحي للجذنذ أرفود 88))5 

أرفود لملغرب كمصفي ( ) الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 

بتاريخ 8) أبريل ))8) عفي شارع لألمير 

 - أرفود  لانهضة  حي  عبذهللا  موالي 

88))5 أرفود لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية باارشيذنة بتاريخ  ) ماي 

))8) تحت رقم 88و.

 (5I

MOUSSAOUI HAJJI

TIZRA MINING
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

TIZRA MINING شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي : قصر 

لعالد بوزيان عرب لاصباح زيز أرفود 

- 88))5 أرفود لملغرب.

قفل لاتصفية
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و)و88.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر   (8(( أبريل   (8 في  لملؤرخ 

دلت  شركة   TIZRA MINING حل 

رأسمااها  مبلغ  لملحذعد   لملسؤعاية 

م رها  ععنولن  درهم   88.888

عرب  بوزيان  لعالد  قصر  لإلجتماعي 

أرفود   5((88  - أرفود  زيز  لاصباح 

لملغرب يتيجة ألزمة في لا طاع.

ع عين:

ع  لملخادم  جموة  لاسيذ( ) 

عنوليه(ل) شارع لألمير موالي عبذهللا 

أرفود 88))5 لرفود لملغرب كمصفي 

( ) الشركة.

لاسيذ( ) يادنة ملرلبط ع عنوليه(ل) 

أرفود   5((88 أرفود  للجذنذ  لاحي 

لملغرب كمصفي ( ) الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 

بتاريخ 8) أبريل ))8) عفي قصر لعالد 

 - أرفود  زيز  لاصباح  عرب  بوزيان 

88))5 أرفود لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية باارشيذنة بتاريخ  ) ماي 

))8) تحت رقم 88و.

 (6I

FADIFISC

GASTRO PECHE
إعالن متوذد لا رلرلت

FADIFISC
شارع لمل اعمة رقم ) لاطابق لالعل 

عمار  لمزيل ع لازركذي لكادنر 

 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، لكادنر لملغرب

GASTRO PECHE »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: شارع 

محمذ لاشيح لاسوذي # لملركز 

لاتجاري# رقم لملحل 6) - 88888 

لكادنر لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: -.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

تم لتخاد   (8(( أبريل   (8 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 

ننص  لاذي  لا رلر  :  رقم  قرلر 

على مانلي: منح لاتوقيع لابنكي بشكل 

كما  عزيزلارعي�ضي  السيذ  منفرد 

تلتزم لاشركة بااتوقيع لابنكي بشكل 

ع  عزيزلارعي�ضي  لاسيذ  بين  مزدعج 
لاسيذ عبذ لملااك بوسكري 

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

لاذي ننص على  بنذ رقم بنذ  : 

بشكل  لابنكي  لاتوقيع  منح  مانلي: 

كما  عزيزلارعي�ضي  السيذ  منفرد 

تلتزم لاشركة بااتوقيع لابنكي بشكل 

ع  عزيزلارعي�ضي  لاسيذ  بين  مزدعج 

لاسيذ عبذ لملااك بوسكري .
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باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية باكادنر بتاريخ 88 ماي ))8) 

تحت رقم و 8897.

 (7I

BELGAZI ALI

 PROMOTION
IMMOBILIERE SOLINGE 4

إعالن متوذد لا رلرلت

BELGAZI ALI
شارع لمير موالي عبذ هللا رقم وو 
- طبق 8 - رقم لملكتب 86 طنجة، 

98888، طنجة لملغرب
 PROMOTION IMMOBILIERE

SOLINGE 4 »شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: زي ة 
لكادنر لقامت جسوس , - 98888 

طنجة لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
و788و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( أبريل   88 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
شريك  اوفا   لالرلثة  ع ذ  بم ت�ضى 
بشركة لاسيذ محمذ بواينذ ترجمان 
على   8 8888 حصصه  توزيع  تم 
وووو)  لاورثة.- لاسيذ لناد ترجمان 
بنمبارك  يرمين  لاسيذ    -  . حصة 
هذى  لاسيذ    -  . حصة  وووو) 
لاسيذ    -  . حصة  وووو)  ترجمان 

جنات لاين ترجمان 78888 حصة
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
لاسيذ   على  نولفق  لاوام  للجمع   :
هذى  لاسيذ   ع  بنمبارك  يرمين 
ترجمان ع لاسيذ  جنات لاين ترجمان 
جذد  ءلناد ترجمان كشركاء  علاسيذ 

في لاشركة
قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 
عمر  لاسيذ  بأن  ن رر  لاوام  للجمع 
لبضااص  محمذ  لاسيذ  ع  بارهون 
مسيرنن مشاركين ملذ  غير محذد . - 

توقيع منفصل المسيرنن.

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 
لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
من   86 ع  و8   -  7 لافصول  توذنل 

لانظام لالءسل�ضي
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 6و9و5).
 (8I

BELGAZI ALI

 SOCIETE INDUSTRIELLE
 DE NAPPAGE DE FIBRES -

SONAPPE
إعالن متوذد لا رلرلت

BELGAZI ALI
شارع لمير موالي عبذ هللا رقم وو 
- طبق 8 - رقم لملكتب 86 طنجة، 

98888، طنجة لملغرب
 SOCIETE INDUSTRIELLE
 DE NAPPAGE DE FIBRES -

SONAPPE »شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: زي ة 
لكادنر لقامت جسوس , - 98888 

طنجة لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.( 85

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( أبريل   88 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
بم ت�ضى ع ذ لالرلثة اوفا  شريك   :
بشركة لاسيذ محمذ بواينذ ترجمان 
تم توزيع حصصه و 8 على لاورثة.- 
 -  . حصة  و)  ترجمان  لناد  لاسيذ 
 . حصة  و)  بنمبارك  يرمين  لاسيذ  
 . حصة  و)  لاسيذ  هذى ترجمان   -
- لاسيذ  جنات لاين ترجمان  7 صة
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
لاسيذ   على  نولفق  لاوام  للجمع   :
هذى  لاسيذ   ع  بنمبارك  يرمين 
ترجمان ع لاسيذ  جنات لاين ترجمان 
ع لاسيذ ءلناد ترجمان كشركاء جذد 

في لاشركة

قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 
لناد  لاسيذ  بأن  ن رر  لاوام  للجمع 
لبضااص  محمذ  لاسيذ  ع  ترجمان 
مسيرنن مشاركين ملذ  غير محذد . - 

توقيع مشترك المسيرنن
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
من   86 ع  و8   -  7 لافصول  توذنل 

لانظام لالءسل�ضي
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8و9و5).

 (9I

FIGENOUV

A.J.S.M TRANSPORT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع لانصر عمار  86 ش ة و دنور 

لاسالم ، 58858، مكناس لملغرب
A.J.S.M TRANSPORT شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي رفم 886 

شفة ) زي ة لملواركة لازيتون - 
58878 مكناس لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و5688

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 A.J.S.M : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANSPORT
ي ل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لابضائع لحساب لاغير.
رفم   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 - ) زي ة لملواركة لازيتون  886 شفة 

58878 مكناس لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

حصة   588  : خااذ  بجة  لاسيذ 

ب يمة 888 درهم الحصة .

 588  : لارزلق  عبذ  بجة  لاسيذ 

حصة ب يمة 88 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ بجة خااذ عنوليه(ل) 8 زي ة 

8و8وو   (88 ش ة  برلسن  جورج 

بيغل فرلنسا.

لاسيذ بجة عبذ لارزلق عنوليه(ل) 
8 زي ة لاشرفاء سيذي سويذ 58858 

مكناس لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ بجة خااذ عنوليه(ل) 8 زي ة 

8و8وو   (88 ش ة  برلسن  جورج 

بيغل فرلنسا

لارزلق  بجةعغبذ  لاسيذ 
سيذي  لاشرفاء  زي ة   8 عنوليه(ل) 

سويذ 58858 مكناس لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   87 بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8889.

8Iو 

FIDUCIAIRE AMER FISC

 STE TOURK KHALIFA
TRANSFERT SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تفويت حصص

FIDUCIAIRE AMER FISC

 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،

NADOR MAROC

 STE TOURK KHALIFA

TRANSFERT SARL شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي حي أعالد 

بوطيب سكتور أ لاناظور - 888)6 

لاناظور لملغرب.
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تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

7 و8).
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( مارس   88 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
لارلحي  سليم   ( ) لاسيذ  تفويت 
أصل  من  لجتماعية  حصة   588
588 حصة افائذ  لاسيذ ( ) محمذ 

طورك بتاريخ 88 مارس ))8).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
ماي  بتاريخ  )  بااناضور  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 796.
8Iو 

FADIFISC

EB FOOD
إعالن متوذد لا رلرلت

FADIFISC
شارع لمل اعمة رقم ) لاطابق لالعل 

عمار  لمزيل ع لازركذي لكادنر 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، لكادنر لملغرب
EB FOOD »شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: كلم 7) 
طريق لاصوير  لنمي عدلر للجماعة 

لا رعية تامري - - لكادنر لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: -.
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( أبريل   (8 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
ننص  لاذي  لا رلر  :  رقم  قرلر 
على مانلي: منح لاتوقيع لابنكي بشكل 
كما  عزيزلارعي�ضي  السيذ  منفرد 
تلتزم لاشركة بااتوقيع لابنكي بشكل 
ع  عزيزلارعي�ضي  لاسيذ  بين  مزدعج 

لاسيذ عبذ لملااك بوسكري 
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
لاذي ننص على  بنذ رقم بنذ  : 
بشكل  لابنكي  لاتوقيع  منح  مانلي: 
كما  عزيزلارعي�ضي  السيذ  منفرد 
تلتزم لاشركة بااتوقيع لابنكي بشكل 

ع  عزيزلارعي�ضي  لاسيذ  بين  مزدعج 
لاسيذ عبذ لملااك بوسكري 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية باكادنر بتاريخ 88 ماي ))8) 

تحت رقم ) 8897.
I)و 

SIGMA COMPTA

PARA MARYA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

SIGMA COMPTA
لاذريسة 8 شارع لملنصور لبن أبي 
عامر رقم 95 لاطابق ) رقم 8 ، 

98888، طنجة لملغرب
PARA MARYA شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي طريق 
تطولن تجزئة كوايخيو ليتريادع رقم 

89 - 98888 طنجة لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
59و7)8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   ( 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 PARA  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.MARYA
شبه   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

صيذاية.
طريق   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
ليتريادع رقم  تطولن تجزئة كوايخيو 

89 - 98888 طنجة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاذلعدي  مرية  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاذلعدي عنوليه(ل)  لاسيذ  مرية 

بلحاج  حمذعن  زي ة  لاسالم  حي 

رقم88 98888 طنجة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاذلعدي عنوليه(ل)  لاسيذ  مرية 

بلحاج  حمذعن  زي ة  لاسالم  حي 

رقم88 98888 طنجة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 858و5).

Iوو 

مكتب أخيار خذنجة

EYECO
إعالن متوذد لا رلرلت

مكتب أخيار خذنجة

شارع للجيش لمللكي لقامة لنمان 

طابق   رقم 7 تطولن ، 888و9، 

تطولن لملغرب

EYECO »شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: قيسارية 

لاسالم شارع عبذ للخااق لاطريس 

تطولن 888و9 تطولن لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.(88(5

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

تم لتخاد   (8(( أبريل  لملؤرخ في  8 

لا رلرلت لاتااية: 

-7بنذ  8:  -6بنذ  بنذ  رقم  قرلر 

تفويت  مانلي:  على  ننص  لاذي 

جذنذ   مسير   -تويين  للحصص 

لست ااة مسيرنين  لاوحيذ  الشركة- 

-عتغير لاشكل لا ايوني الشركة

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

عبنذ   7 عبنذ   6 بنذ  رقم  بنذ 

تفويت  مانلي:  على  ننص  لاذي   :8 

جذنذ   مسير   -تويين  للحصص 

لست ااة مسيرنين  لاوحيذ  الشركة- 

-عتغير لاشكل لا ايوني الشركة

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   8( بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 8889.

I و 

RADOUANE

 FRIDAY FOUCOUD

COMPANY

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

RADOUANE

 HASSANIA I N°681 ALIA

 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 FRIDAY FOUCOUD COMPANY

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي لملركز 

لاتجاري للحسنية ) لملحل رقم 98و 

لاطابق لالعل - 8888) لملحمذنة 

لملغرب.

تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.88599

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تمت   (8(( أبريل   (5 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

يفيس   ( ) لاسيذ  تفويت 

88) حصة لجتماعية من  لملصطفى 

أصل 888.) حصة افائذ  لاسيذ ( ) 

حبيبة مرزعق بتاريخ 5) أبريل ))8).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

ماي  لالبتذلئية باملحمذنة بتاريخ  ) 

))8) تحت رقم 966.

5Iو 
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 BUREAU OULD EL HAJ DES SERVICES

 ADMINISTRATIFS ET IMMOBILIERS ET

DÉVELOPPEMENTS DES PROJETS

 EL MOUSSNAOUI PIECE
AUTO

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

 BUREAU OULD EL HAJ DES
 SERVICES ADMINISTRATIFS

 ET IMMOBILIERS ET
 DÉVELOPPEMENTS DES

PROJETS
حي أم ملحار ص ب 98 بوجذعر ، 

78888، بوجذعر لملغرب
 EL MOUSSNAOUI PIECE AUTO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع عبذ 

لاوزيز بن لدريس رقم 66 لملر�ضى 
لاويون. )7888 لاويون لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
 8657

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.MOUSSNAOUI PIECE AUTO
تسويق   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
لملركبات  عشرلء  عبيع  لاغيار  قطع 
لملستوملة،لاتجار  لاوامة ، لاتصذنر 

علإلستيرلد ..
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
عبذ لاوزيز بن لدريس رقم 66 لملر�ضى 

لاويون. )7888 لاويون لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لملسناعي  لاسيذ حسن 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ حسن لملسناعي عنوليه(ل) 
رقم  لملذلرس  تجزئة  لاوحذ   حي 
لاويون   7888( لملر�ضى لاويون   885

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ حسن لملسناعي عنوليه(ل) 
رقم  لملذلرس  تجزئة  لاوحذ   حي 
لاويون   7888( لملر�ضى لاويون   885

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 96و8.
6Iو 

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»STATION SERVICES MSG«
إعالن متوذد لا رلرلت

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، للجذنذ  لملغرب
 »STATION SERVICES MSG«
»شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

دلت لاشريك لاوحيذ«
ععنولن م رها لالجتماعي: شارع بئر 

أيزرلن، ماها )، تجزئة لانجاح، 
للجذنذ  - 888 ) للجذنذ  لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: -.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
889) تم لتخاد  87 دجنبر  لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
عتصفية  حل  على  لملصادقة  تمت 
 STATION SERVICES« لاشركة 
لملسؤعاية  محذعد   شركة   »MSG
دلت شريك عحيذ ععين لاسيذ نونس 
أبو لافرج كمصفي الشركة ععين م ر 
 ،( ماها  لاتصفية بشارع بئر أيزرلن، 

تجزئة لانجاح، للجذنذ .

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

بنذ رقم 9) - 8و: لاذي ننص على 

لابنود للخاصة بحل عتصفية  مانلي: 

لاشركة

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية بالجذنذ  بتاريخ 5) دجنبر 

889) تحت رقم وو88.

7Iو 

BEST COUNSELLOR

HABYCAF

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

BEST COUNSELLOR

قصبة لالمين )،  GH، عمار  8، 

لاطابق )، رقم 8، ايساسفة، ، 

8898)، لاذلرلابيضاء لملغرب

HABYCAF شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي و) زي ة 

لاوين للحمر  حي الفيليت - 8598) 

لاذلرلابيضاء لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

7769و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

رفع  تم   (888 ماي   87 في  لملؤرخ 

قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال 

من  أي  درهم«   8.888.888«

»888.888.) درهم« إلى »888.888.و 

م اصة  إجرلء   : طريق  عن  درهم« 

مع دنون لاشركة لملحذد  لمل ذلر ع 

لملستح ة.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  8  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

نوييو 888) تحت رقم و5688و.

8Iو 

BEST COUNSELLOR

HABYCAF
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

BEST COUNSELLOR
قصبة لالمين )،  GH، عمار  8، 
لاطابق )، رقم 8، ايساسفة، ، 
8898)، لاذلرلابيضاء لملغرب

HABYCAF شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي و) زي ة 
لاوين للحمر  حي الفيليت - 8598) 

لاذلرلابيضاء لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
7769و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم   (88( دجنبر   (( في  لملؤرخ 
قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   8.888.888«
»888.888.و درهم« إلى »888.888.  
م اصة  إجرلء   : طريق  عن  درهم« 
مع دنون لاشركة لملحذد  لمل ذلر ع 

لملستح ة.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

دجنبر )88) تحت رقم 896 58.

9Iو 

BEST COUNSELLOR

HABYCAF
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

BEST COUNSELLOR
قصبة لالمين )،  GH، عمار  8، 
لاطابق )، رقم 8، ايساسفة، ، 
8898)، لاذلرلابيضاء لملغرب

HABYCAF شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي و) زي ة 
لاوين للحمر  الفيليت - 8598) 

لاذلرلابيضاء لملغرب.
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
7769و.
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بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
لملؤرخ في 88 دجنبر  88) تم تحويل 
من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
الفيليت  للحمر   لاوين  زي ة  »و) 
لملغرب«  لاذلرلابيضاء   (8598  -
و5)8)   - شفشاعن  زي ة   85« إلى 

لاذلرلابيضاء لملغرب«.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ننانر 885) تحت رقم 8)5656.
  8I

FICOMPTA

VARLORYS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME ETAGE FES
، 30000، FES MAROC

VARLORYS شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 
لصيال إقامة مكاتب لملذننة رقم و 

فاس - 8888و فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
7(6(8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (6
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. VARLORYS
درلسة   -  : غرض لاشركة بإنجاز 

عتصميم مولقع لأليترييت ع غيرها 
- مصمم مبذع

- تاجر مصذر يوع لع عذ  أيولع من 
لملولد لاغذلئية أع لابضائع. .

شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
و  رقم  لملذننة  مكاتب  إقامة  لصيال 

فاس - 8888و فاس لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لملريي�ضي  باهية  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ  باهية لملريي�ضي عنوليه(ل) 
 8 زي ة حسن لابصري رقم   8( رقم 

فاس 8888و فاس لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ  باهية لملريي�ضي عنوليه(ل) 
 8 زي ة حسن لابصري رقم   8( رقم 

فاس 8888و فاس لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ 89 ماي ))8) 

تحت رقم 8)6).
  8I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

F.O.F
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زلعية شارع أبي جرير لاطبري 

عزي ة عبذ لارحمان ياصر، إقامة 
لملنصور، لاطابق لألعل، لاش ة رقم 

) ، 98888، طنجة لملغرب
F.O.F شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 7  شارع 
للحسن لاثاني، لاطابق لاثاني، رقم 

5 - 98888 طنجة لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(7 58

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   85
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
.F.O.F : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

عمليات   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
لافصااة عللخياطة، لانسيج، لاغزل، 
لازخرفة علارسم على كل  لاصباغة، 

أيولع لملالبس..
7  شارع  عنولن لمل ر لالجتماعي : 
للحسن لاثاني، لاطابق لاثاني، رقم 5 

- 98888 طنجة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 888  : لاكري�ضي  عثمان  لاسيذ 

حصة ب يمة 8.888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ عثمان لاكري�ضي عنوليه(ل) 

لابرليص 98888 طنجة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ عثمان لاكري�ضي عنوليه(ل) 

لابرليص 98888 طنجة لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8 9و5).
  (I

LOUGAGHI

SERCOLIFT TECHNOLOGY
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

LOUGAGHI
 RES AL BADRE GH 16 IMMO
 5 APPT 13 SIDI BERNOUSI ،

20000، CASABLANCA MAROC
 SERCOLIFT TECHNOLOGY

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 6  شارع 

لازركتوني لاطابق لاتاني لاش ة 6 - 

888) لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

9 و) 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل  و8 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.SERCOLIFT TECHNOLOGY

غرض لاشركة بإنجاز : شرلء عبيع 

عتركيب عتجميع علكتشاف لألعطال 

عإصالحها عصياية عإصالح لملصاعذ 

علارلفوات.

6  شارع  عنولن لمل ر لالجتماعي : 

 -  6 لازركتوني لاطابق لاتاني لاش ة 

888) لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : عزلاذنن  فكري  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ فكري عزلاذنن عنوليه(ل) 

مليل  تيط   87 رقم  لانويم  تجزئة 

888) لاذلر لابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ فكري عزلاذنن عنوليه(ل) 

مليل  تيط   87 رقم  لانويم  تجزئة 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.
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باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بااذلر لابيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
Iو  

AMDE

STE SAFA AL MADINA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
STE SAFA AL MADINA شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي زي ة سمية 
لقامة شهرزلد و لاطابق 5 لانخيل 

لابيضاء لاذلر لابيصاء 8 و8) لاذلر 
لابيصاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
5))9و5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   8 
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.SAFA AL MADINA
إيتاج   •  : بإنجاز  لاشركة  غرض 
جميع  عتوزيع  عموالجة  عحفظ 

لملنتجات لازرلعية ،
جميع لألنشطة لملتول ة بجمع   •
لازرلعية عموالجتها  لملنتجات  جميع 

عتوبئتها عتجهيزها عتسوي ها.
زي ة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لاطابق  و  شهرزلد  لقامة  سمية 
لابيصاء  لاذلر  لابيضاء  لانخيل   5

8 و8) لاذلر لابيصاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 (88  : لاصلبي  مصطفى  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

88و   : موطلوي  لملوطي  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 858  : لاسيذ عبذ لالطيف دننية 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 858  : لملسوودي  لمينة  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 (88  : اكطاطي  صفاء  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ مصطفى لاصلبي عنوليه(ل) 

لاصنوبر   75 بلوك د رقم   (8 قطاع 

حي لارياض 8 و8) لارباط لملغرب.

لاسيذ لملوطي موطلوي عنوليه(ل) 

لافيالت  منط ة  للحضري  لا طب 

8 و8)  لانولصر  لقليم   ( 5 رقم 

لانولصر لملغرب.

دننية  لالطيف  عبذ  لاسيذ 

خليل  جبرلن  زي ة   77 عنوليه(ل) 

قاسم  بئر  رمضان  تجزء   جبرلن 

لاسوي�ضي 8888) لارباط لملغرب.

لملسوودي  لمينة  لاسيذ  

خليل  جبرلن  زي ة   77 عنوليه(ل) 

قاسم  بئر  رمضان  تجزء   جبرلن 

لاسوي�ضي 8888) لارباط لملغرب.

لاسيذ  صفاء اكطاطي عنوليه(ل) 

حي  و8  ل ش ة  شارع لالرز عمار   و 

لاياض 8888) لارباط لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لملوطي موطلوي عنوليه(ل) 

لافيالت  منط ة  للحضري  لا طب 

8 و8)  لانولصر  لقليم   ( 5 رقم 

لانولصر لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بااذلر لابيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

   I

لملركز للجهوي االستثمار لجهة درعة تافيالات ملح ة 

عرزلزلت

 SOCIÉTÉ »AUBERGE LA
COLLINE VERTE « SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

لملركز للجهوي االستثمار لجهة درعة 
تافيالات ملح ة عرزلزلت

شارع موالي رشيذ عمار  دلدس 
لاطابق لالعل عرزلزلت، 5888 ، 

عرزلزلت لملغرب
 SOCIÉTÉ »Auberge la colline
verte « SARL AU شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر لعالد 
لاوربية سكور  لهل لاوسط - 

)558  عرزلزلت لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و8895

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   86
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
 SOCIÉTÉ »Auberge la colline

. verte « SARL AU
*مأعى   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

سياحي 
* مطوم.

دعلر   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 - لعالد لاوربية سكور  لهل لاوسط 

)558  عرزلزلت لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 : لاشوعى  لاصمذ  عبذ  لاسيذ 
درهم   888 ب يمة  حصة   8.888

الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاشوعى  لاصمذ  عبذ  لاسيذ 
دعلر لعالد لاوربية سكور   عنوليه(ل) 
لهل لاوسط )558  عرزلزلت لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاشوعى  لاصمذ  عبذ  لاسيذ 
دعلر لعالد لاوربية سكور   عنوليه(ل) 
لهل لاوسط )558  عرزلزلت لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بورزلزلت  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 898.

  5I

CABINET BEN-YAHIA

MAROKKO BIZ OF 310112
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

CABINET BEN-YAHIA
8)8، شارع محمذ للخامسـ  إقامة 
لاسالم لالطابق لاثااث رقم  )ـ  
طنجة ، 98888، طنجة لملغرب

Marokko Biz of 310112 شركة 
دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي إقامة 

9 شارع 88 دزيري للخامس جبل - 
98888 طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(7 87

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   89
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
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عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.Marokko Biz of 310112
إستشار    : غرض لاشركة بإنجاز 

قايويية الم اعالت.
إقامة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 - للخامس جبل  دزيري   88 شارع   9

98888 طنجة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
 Klaus Kristoffersen لاسيذ 
درهم   88 ب يمة  حصة   : 1.000

الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
 Klaus Kristoffersen لاسيذ 
 Oehenschlaegersgade عنوليه(ل) 

و866 66 كوبنهاغن لاذيمارك.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
 Klaus Kristoffersen لاسيذ 
 Oehenschlaegersgade عنوليه(ل) 

و866 66 كوبنهاغن لاذيمارك
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم و9  .
  6I

خبر  لاشرق

 INTERNATIONAL
CONSTRUCTION HOUSE

إعالن متوذد لا رلرلت
خبر  لاشرق

9  شارع لابكاي اهبيل لقامة رياض 
لملذننة ش ة رقم و بركان 9  شارع 
لابكاي اهبيل لقامة رياض لملذننة 
ش ة رقم و بركان، 699، بركان 

لملغرب
 INTERNATIONAL

 CONSTRUCTION HOUSE
»شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

دلت لاشريك لاوحيذ«
ععنولن م رها لالجتماعي: 8) ممر 
8 زي ة مكناس حي لملسير  بركان - 

88وو6 بركان لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

97و7.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

لتخاد  تم   (8(( ماي   (8 في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 

قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

لاياس  تفويت للحصص من لاسيذ 

لاوطنية  البطاقة  للحامل  زلعياتي 

زخنيني  لاسيذ  للى   FA116551 رقم 

محمذ للحامل البطاقة لاوطنية رقم 

S345523

قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

زخنيني  لاسيذ  جذنذ  مسير  تويين 

محمذ للحامل البطاقة لاوطنية رقم 

S345523

قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 

لستاقلة لملسير للحالي لاسيذ لاياس 

زلعياتي للحامل البطاقة لاوطنية رقم 

 FA116551

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

لاياس  تفويت للحصص من لاسيذ 

لاوطنية  البطاقة  للحامل  زلعياتي 

زخنيني  لاسيذ  للى   FA116551 رقم 

محمذ للحامل البطاقة لاوطنية رقم 

S345523

بنذ رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

زخنيني  لاسيذ  جذنذ  مسير  تويين 

محمذ للحامل البطاقة لاوطنية رقم 

S345523

بنذ رقم و: لاذي ننص على مانلي: 

لستاقلة لملسير للحالي لاسيذ لاياس 

زلعياتي للحامل البطاقة لاوطنية رقم 

 FA116551

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  بتاريخ  ببركان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 275/2022.

  7I

FIDALIC CONSEIL

 Société EL MEZOUAK DE
TRAVAUX DIVERS

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL
لالزدهار لمتذلد عمار  رقم 888 ، 

8888 ، مرلكش لملغرب
 Société EL MEZOUAK DE

TRAVAUX DIVERS شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر كوكو 
رقم 586 طاسلطايت - 8888  

مرلكش لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8( 9 5
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   (8
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 Société : لإلقتضاء بمختصر تسميتها
 EL MEZOUAK DE TRAVAUX

.DIVERS
 /8  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لالشغال لاوامة لع لابناء
)/ تاجر

و/بائع مولد لابناء باات سيط .
دعلر   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
كوكو رقم 586 طاسلطايت - 8888  

مرلكش لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ حسن عشاب : 588 حصة 

ب يمة 58.888 درهم الحصة .
588 حصة   : لاسيذ مهذي ملزعق 

ب يمة 58.888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  عشاب  حسن  لاسيذ 
  8888 رقم  88   5( ح م ج بلوك 

مرلكش لملغرب.

لاسيذ مهذي ملزعق عنوليه(ل) دعلر 

مرلكش    8888 طاسلطايت  كوكو 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ مهذي ملزعق عنوليه(ل) دعلر 

مرلكش    8888 طاسلطايت  كوكو 

لملغرب

تم لإلنذلع لا ايوني ب- بتاريخ 6) 

أبريل ))8) تحت رقم 5877و8.

  8I

omed consulting sarl

YASSIR CASH TOUILAA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

omed consulting sarl

 av mohamed daoud 5 eme 8 و

etage ، 93040، tetouan maroc

YASSIR CASH TOUILAA شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم )5 

شارع محمذ بنوية لاطويلع تطولن - 

888و9 تطولن لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8599و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   89

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 YASSIR : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CASH TOUILAA
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تحويل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لألمولل

عسيط مالي.
 5( رقم   : عنولن لمل ر لالجتماعي 

 - شارع محمذ بنوية لاطويلع تطولن 

888و9 تطولن لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ ناسر لارعرع : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  لارعرع  ناسر  لاسيذ 

لانخلة  زي ة  بااوربي  لاشيخ  شارع 
رقم 87 ط )8 تطولن 888و9 تطولن 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  لارعرع  ناسر  لاسيذ 

لانخلة  زي ة  بااوربي  لاشيخ  شارع 
رقم 87 ط )8 تطولن 888و9 تطولن 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 8))8.

  9I

SOCIETE FIDAV SARL

TOULAL PALETTES
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زي ة لاسوذنين عمار  و8 ش ة و 

لملذننة للجذنذ  ، 58888، مكناس 

لملغرب

TOULAL PALETTES شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 8 

عمار   ) شارع عالل بن عبذ هللا 

م.ج - 58888 مكناس لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

568 7

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس  8و 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.TOULAL PALETTES

-تصنيع   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاوبولت للخشبية

- أشغال مختلفة

- بيع عشرلء 

 8 رقم   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

عبذ هللا  بن  شارع عالل  عمار   ) 

م.ج - 58888 مكناس لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : حفيض  ملحي  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  حفيض  ملحي  لاسيذ 
رقم و زي ة 89 شارع ) توالل 58888 

مكناس لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  حفيض  ملحي  لاسيذ 
رقم و زي ة 89 شارع ) توالل 58888 

مكناس لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   8( بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8758.

 58I

BOUKHRIS &ASSOCIES

M&A ADVISORY 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

M&A ADVISORY
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

شريك عحيذ رأسمااها محذد في 
10.000,00 درهما

م رها لالجتماعي : 8) طريق 
لاولزيس، مركز زيورخ , لاطابق 8 , 

حي لاولزيس - لاذلر لابيضاء.
لاسجل لاتجاري رقم : 55) 5و

لالستثنائي  لا رلر  بم ت�ضى 
فبرلنر   (( بتاريخ  لاوحيذ  الشريك 

))8) ، ت رر ما نلي:
الشــــركة  لالجتماعي  لمل ر  .ي ل   8
إلى : 8) طريق لاولزيس، مركز زيورخ , 

لاطابق 8 , حي
لاولزيس - لاذلر لابيضاء.

تم لإلنذلع لا ايوني اذى لملحكمة 
عذد  تحت  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 
7و87)8 بتاريخ 19/04/2400022.

ملخص قصذ لانشر
 58I

IT FIDUS

ENMATRAV
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
رفع رأسمال لاشركة

IT FIDUS
 HOURIA 1 N°186 ، 20800،
MOHAMMEIA MAROC

ENMATRAV شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي للحرية 8 
رقم 886 - 8888) لملحمذنة لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.878(5
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
تم   (8(( فبرلنر  في  )  لملؤرخ 
قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   8. 88.888«
 8.588.888« إلى  درهم«   888.888«

م اصة  إجرلء   : طريق  عن  درهم« 

مع دنون لاشركة لملحذد  لمل ذلر ع 

لملستح ة.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (5 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

أبريل ))8) تحت رقم 798.

 5(I

FIDUCIAIRE BAMMOU

SMAELOS PRO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

SMAELOS PRO شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة رقم 

و) E مومور  - 888 8 لا نيطر  

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

88و65

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.SMAELOS PRO

تحويل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لألمولل.

تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
رقم و) E مومور  - 888 8 لا نيطر  

لملغرب.
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أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لسماعيل  ماطو  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ ماطو لسماعيل عنوليه(ل) 
لعجيه  لعالد   9 رقم  لالطر  عمار  

888 8 لا نيطر  لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ ماطو لسماعيل عنوليه(ل) 
لعجيه  لعالد   9 رقم  لالطر  عمار  

888 8 لا نيطر  لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ  ) 

))8) تحت رقم 59 98.
Iو5 

ELYX CONSULTING

SEI INVEST
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
SEI INVEST شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي 6  ، شارع 
لازرقطوني مكتب 85-86 لاطابق 
لاسادس - 8888) ، لاذلر لابيضاء 

لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5 (769
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 SEI  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. INVEST
غرض لاشركة بإنجاز : إدلر  عبيع 

لملمتلكات؛
 لملشاركة لملباشر  أع غير لملباشر  
في رأس لملال ، في جميع لاشركات لاتي 
سيتم إنشاؤها أع لا ائمة باافول عن 
طريق لالكتتاب في رأس لملال أع عن 
طريق لالستحولد على لألعرلق لملااية 

، كمساهم أع شريك ؛
من  شكل  بأي  لملصلحة  أخذ 
في أي عمليات أع توهذلت   ، لألشكال 

، بغض لانظر عن لاغرض ؛
جميع  تبادل  أع  بيع  أع  شرلء   
عمصالح  عح وق  لملااية  لألعرلق 

لاشركات ؛
تملك حصة في أي شركة مذيية   
أع تجارية أع صناعية أع مااية مغربية 

أع أجنبية ؛
لاومليات  جميع   ، ععموًما 
لملتول ة بشكل مباشر أع غير مباشر ، 
كلًيا أع جزئًيا ، بأحذ لألشياء لملحذد  
توزز  أن  لملحتمل  من  لاتي  أع  أعاله 

تطوير لاشركة ؛
شرلء عبيع عتأجير لاو ارلت ؛

لاتطوير لاو اري؛.
 ،   6  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 85-86 مكتب  لازرقطوني  شارع 
لاذلر   ،  (8888  - لاسادس  لاطابق 

لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 588  : لملسفيوي  مريم  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
588 حصة   : لاسيذ محمذ فخار 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ  مريم لملسفيوي عنوليه(ل) 
حي لاهناء زي ة 87 لارقم 8و 8888) 

لاذلر لابيضاء مغرب.
عنوليه(ل)  فخار  محمذ  لاسيذ 
فيال  للجميل  لملنظر  حذلئق  إقامة 

لاهادي بوطااب  شارع عبذ   (7 رقم 

لاذلر لابيضاء   (8888 لاحي للحسني 

مغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  مريم لملسفيوي عنوليه(ل) 
 (8888 لارقم   87 زي ة  لاهناء  حي 

لاذلر لابيضاء مغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم -.

 5 I

ISSROAD CONSULTING

SOUKSIDE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

SOUKSIDE

5 8 شارع محمذ للخامس لاطابق 

 Tanger ،98888 ، (8 لارلبع ش ة

Maroc

SOUKSIDE شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

لملنصور لاذهبي لقامة مايسيل 

لاطابق 6 رقم و7 طنجة - 98888 

طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8(7(87

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس  و) 

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.SOUKSIDE

توفير   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

للخذمات األفرلد علملهنيين اتمكينهم 

من شرلء عبيع لملالبس لاتبوية علملولد 

لملختلفة..

شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
مايسيل  لقامة  لاذهبي  لملنصور 
 98888  - طنجة  و7  رقم   6 لاطابق 

طنجة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ  سلمى حسيم : 5) حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
 58  : لحسن  بن  سلمى  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
لاسيذ لفنو لدم : 5) حصة ب يمة 

888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  حسيم  سلمى  لاسيذ  
بنسركاع  لاوفاق   585 رقم  ل  بلوك 

لكادنر 88888 لكادنر لملغرب.
لحسن  بن  سلمى  لاسيذ  
فرنسا  888و8  فرنسا  عنوليه(ل) 

فرنسا.
رقم  عنوليه(ل)  لدم  لفنو  لاسيذ 
للخميسات  تادلرت  ج  زي ة     6

85888 للخميسات لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لحسن  بن  سلمى  لاسيذ  
فرنسا  888و8  فرنسا  عنوليه(ل) 

فرنسا
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 779و5).
 55I

ibtihal fiduciaire

 INTERVENTION MOBILES
 DES SERVICES DE SAFETY
 INCENDIE PRIVEE IMSSIP

SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

ibtihal fiduciaire
 bloc h n 62 ,ouled oujih kenitra

، 14000، kenitra maroc
 Intervention mobiles des
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 services de safety incendie
privee IMSSIP SARL شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد (في طور 
لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي رماية 96 
محمذ عبذع ع موالي عبذ هللا رقم 

و - 888 8 لا نيطر  لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
9و6 5.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
8)8) ت رر حل  7) شتنبر  لملؤرخ في 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 
 Intervention mobiles des
 services de safety incendie
privee IMSSIP SARL مبلغ رأسمااها 
م رها  ععنولن  درهم   888.888
عبذع  محمذ   96 رماية  لإلجتماعي 
 8 888  - و  رقم  عبذ هللا  موالي  ع 

لا نيطر  لملغرب يتيجة ل : عدنة.
ع حذد م ر لاتصفية ب رماية 96 
محمذ عبذع ع موالي عبذ هللا رقم و - 

888 8 لا نيطر  لملغرب. 
ع عين:

ع  دهيب  للجبار  عبذ  لاسيذ( ) 
دلل  عمار   لاويون  زي ة  عنوليه(ل) 
 88878 لاسوي�ضي  جنان  و  لاش ة 
لارباط لملغرب كمصفي ( ) الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ و) يويبر 

8)8) تحت رقم 89888.
 56I

FICASUD

AGRO LILLAS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
رفع رأسمال لاشركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 68

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
AGRO LILLAS شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي طريق لبن 
إحمذ - برشيذ - 6888) برشيذ 

لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.9877

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
رفع  تم   (8(( ماي   89 في  لملؤرخ 
قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال 
من  أي  درهم«    .888.888«
»5.888.888 درهم« إلى »9.888.888 
م اصة  إجرلء   : طريق  عن  درهم« 
مع دنون لاشركة لملحذد  لمل ذلر ع 

لملستح ة.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  )  ببرشيذ  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 587.

 57I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

VENTAS MM TRANS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 8 

 (BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
 (BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC
VENTAS MM TRANS شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي  8 تجزئة 

لاويون ) شارع لململكة لاوربية 
لاسوودنة لقامة لاوزيزية لاطابق 

لالعل رقم 88بطنجة. طنجة 98888 
طنجة لملغرب 

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

88و7)8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   (5

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.VENTAS MM TRANS

لان ل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاوطني علاذعلي البضائع .

عنولن لمل ر لالجتماعي :  8 تجزئة 

لاوربية  لململكة  شارع   ( لاويون 

لاطابق  لاوزيزية  لقامة  لاسوودنة 

 98888 88بطنجة. طنجة  لالعل رقم 

طنجة لملغرب .

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كااتالي:

 588  : لاذغمومي  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 588  : للحذلدي  مواد  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاذغمومي  محمذ  لاسيذ 
رقم   8 لهال  رياض  تجزئة  عنوليه(ل) 

598 طنجة 98888 طنجة لملغرب .

عنوليه(ل)  للحذلدي  مواد  لاسيذ 

تجزئة لاضحى زي ة سيذي لحمذ بن 

طنجة   98888 طنجة   5 عجيبة رقم 

لملغرب .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاذغمومي  محمذ  لاسيذ 
رقم   8 لهال  رياض  تجزئة  عنوليه(ل) 

598 طنجة 98888 طنجة لملغرب 

عنوليه(ل)  للحذلدي  مواد  لاسيذ 

تجزئة لاضحى زي ة سيذي لحمذ بن 

طنجة   98888 طنجة   5 عجيبة رقم 

لملغرب .

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   88 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم و8و .

 58I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

MIRACLE ASSUR

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

 LOT LAAYOUNE 8 

 (BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE

 (BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC

MIRACLE ASSUR شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 8 مكان 

فرنسا عمار  طواذليو لاطابق لالعل 

رقم 7 طنجة طنجة 98888 طنجة 

لملغرب .

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.9(757

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

لملؤرخ في  8 أكتوبر 889) تم تحويل 

لمل ر لالجتماعي للحالي الشركة من »8 

مكان فرنسا عمار  طواذليو لاطابق 

 98888 طنجة  طنجة   7 رقم  لالعل 

طنجة لملغرب » إلى »فلورلنسيا زي ة 

ل   8 لاشهيذ عبذ لاهادي لاطيب رقم 

طنجة طنجة 98888 طنجة لملغرب 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

أكتوبر   (5 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

889) تحت رقم )و78.

 59I
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MLA AUDIT MAROC

MAWAL BAGHDAD
ع ذ تسيير حر ألصل تجاري (لألشخاص 

لملونويون)
ع ذ تسيير حر ألصل تجاري
MAWAL BAGHDAD

قي  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
 MAWAL أعطى   (8(( مارس   (5
بااسجل  لملسجل   BAGHDAD
لاتجاري و7و888 باملحكمة لاتجارية 
األصل  للحر  لاتسيير  حق  بمرلكش 
لاتجاري لاكائن ب لملحل رقم و عمار  
مرلكش    8888  - لاسواد    88 
لملغرب افائذ  SM KITCHEN’S ملذ  
))8) ع  88 أبريل  ) سنة تبتذئ من 
تنتهي في 8و مارس  )8) م ابل مبلغ 

شهري قيمته 8.888 درهم.
 68I

STE ANGLE DE GESTION SARL

TASHILAT CHRAFAT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمذ للحريزي تجزئة 

لاتمسماني رقم 6 لقامة باريس- أ 
تطولن ، 888و9، تطولن لملغرب

TASHILAT CHRAFAT شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر 

لرموثة جماعة بني دركول شفشاعن 
- 98888 شفشاعن مغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
87(5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.TASHILAT CHRAFAT
غرض لاشركة بإنجاز :  

 TRANSFERT ARGENT RAPIDE
 ET CHANGE DE MONNAIE

.MANUELLE
دعلر   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لرموثة جماعة بني دركول شفشاعن - 

98888 شفشاعن مغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ  هذى ريان : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
8888 ب يمة  لاسيذ  هذى ريان : 

888 درهم.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  ريان  هذى  لاسيذ  
 (8 رقم   8 شارع علد لبي رقرلق زي ة 

تطولن 888و9 تطولن مغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  ريان  هذى  لاسيذ  
 (8 رقم   8 شارع علد لبي رقرلق زي ة 

تطولن 888و9 تطولن مغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  )  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم )85.
 68I

KAOUN

VIAJES CON ENCANTO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

VIAJES CON ENCANTO شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر 
عين لانفاد أعالد حسون مرلكش - 

8888  مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
886665

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(8 ماي   (6
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 VIAJES : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CON ENCANTO
لستيرلد   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

عتصذنر
ت ذنم للخذمات.

عنولن لمل ر لالجتماعي : دعلر عين 
لانفاد أعالد حسون مرلكش - 8888  

مرلكش لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ موالي أسويذ أبو لانولفل : 
58 حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
 58  : لاسيذ  رلكل مايز دعمينغيز 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ موالي أسويذ أبو لانولفل 
عنوليه(ل) أسكجور لملحاميذ 9 إقامة 
محلة عمار  ه �ضي 6 ش ة   مرلكش 

8888  مرلكش لملغرب.
دعمينغيز  مايز  رلكل  لاسيذ  
 88887 إسباييا  برشلوية  عنوليه(ل) 

برشلوية إسباييا.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
دعمينغيز  مايز  رلكل  لاسيذ  
 88887 إسباييا  برشلوية  عنوليه(ل) 

برشلوية إسباييا
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
نوايوز   85 لاتجارية بمرلكش بتاريخ 

8)8) تحت رقم 5789)8.

 6(I

ISSROAD CONSULTING

 AYADI TRAVAUX
MODERNE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

AYADI TRAVAUX MODERNE

5 8 شارع محمذ للخامس لاطابق 

 Tanger ،98888 ، (8 لارلبع ش ة

Maroc

 AYADI TRAVAUX MODERNE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

لملنصور لاذهبي لقامة مايسيل 

لاطابق 6 رقم و7 طنجة - 98888 

طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8(6887

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   (9

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 AYADI : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAVAUX MODERNE

أعمال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاصياية  تطوير  من  لاليتهاء  لابناء 
علاطرق  للخضرلء  لملساحات  ابناء 

أعمال مختلفة.

شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

مايسيل  لقامة  لاذهبي  لملنصور 
 98888  - طنجة  و7  رقم   6 لاطابق 

طنجة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال لاشركة: 888.888.) 

درهم، م سم كااتالي:
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 (8.888  : لاويادي  عمر  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ عمر لاويادي عنوليه(ل) حي 

 8 8 ش ة  لالغرلس شارع لا اهر  ط 
رقم 9 مرتيل 858و9 مارتيل تطولن.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ عمر لاويادي عنوليه(ل) حي 

 8 8 ش ة  لالغرلس شارع لا اهر  ط 
رقم 9 مرتيل 858و9 مارتيل تطولن

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

أبريل   85 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 588)5).

Iو6 

EL HAMZAOUI SLIMANE

TOV MARKET
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

EL HAMZAOUI SLIMANE

 RUE 19 N 32 AMALOU

 KHENIFRA ، 54000، KHENIFRA

MAROC

TOV MARKET شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي زي ه )8 
رقم 87 شارع للجيش لمللكي خنيفر  

- 888 5 خنيفر  لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و58و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(8 نوييو   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 TOV  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.MARKET
بيع   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لملشرعبات لاكحواية باات سيط .
 8( زي ه   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
87 شارع للجيش لمللكي خنيفر   رقم 

- 888 5 خنيفر  لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لاسيذ سيمون مرسيايو 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ سيمون مرسيايو عنوليه(ل) 
زي ه )8 رقم 87 شارع للجيش لمللكي 

خنيفر  888 5 خنيفر  لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ سيمون مرسيايو عنوليه(ل) 
زي ه )8 رقم 87 شارع للجيش لمللكي 

خنيفر  888 5 خنيفر  لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية بخنيفر  بتاريخ و8 أكتوبر 

8)8) تحت رقم 262/2020.

 6 I

كوينطا كاش

T D MTITRAV
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

كوينطا كاش
رقم  6 متجر رقم ) تجزئة 

لابوعنايية لملرجة فاس ، 8)88و، 
فاس لملغرب

T D MTITRAV شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 6 ) 
متجر رقم ) تجزئة لالزدهار طريق 
رلس لملاء بنسود  فاس - 8و88و 

فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
7(578

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   8 
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 T D  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.MTITRAV
غرض لاشركة بإنجاز : بيع ع شرلء 
مولد لابناء م اعل لالشغال لملختلفة.
عنولن لمل ر لالجتماعي : رقم 6 ) 
طريق  لالزدهار  تجزئة   ( رقم  متجر 
8و88و   - فاس  بنسود   لملاء  رلس 

فاس لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لارحيم  عبذ  لمطيطش  لاسيذ 
درهم   888 ب يمة  حصة   588  :

الحصة.
 588  : محمذ  لمطيطش  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لارحيم  عبذ  لمطيطش  لاسيذ 
عنوليه(ل) 5 مكرر زي ة 6 بلوك د حي 
8)88و  فاس  لملرجة  بوظهر  سيذي 

فاس لملغرب.
لاسيذ لمطيطش محمذ عنوليه(ل) 
5 زي ة 5 بلوك و حي بوظهر لملرجة علد 

فاس فاس 8)88و فاس لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لارحيم  عبذ  لمطيطش  لاسيذ 
عنوليه(ل) 5 مكرر زي ة 6 بلوك د حي 
8)88و  فاس  لملرجة  بوظهر  سيذي 

فاس لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ 86 ماي ))8) 

تحت رقم 5)5).

 65I

Advance Center

 HR BUSINESS
INTELLIGENCE H.R.B.I

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
 HR Business Intelligence H.R.B.I
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي فيال 9ك  
زي ة لانجذ حي لارياض - 88888 

لارباط لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
7وو868

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 HR  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.Business Intelligence H.R.B.I
 -  8  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لملشور 
-) لملساعذ 

-و لاتذريب عخذمات لاشركات.
عنولن لمل ر لالجتماعي : فيال 9ك  
 88888  - لارياض  حي  لانجذ  زي ة 

لارباط لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : بنسويذ  لنمان  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
 8888  : بنسويذ  لنمان  لاسيذ  

ب يمة 888 درهم.
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ  لنمان بنسويذ عنوليه(ل) 
لاسوي�ضي  لاسالم  دلر  تجزئة   ( 8

88878 لارباط لملغرب .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ  لنمان بنسويذ عنوليه(ل) 
لاسوي�ضي  لاسالم  دلر  تجزئة   ( 8

88878 لارباط لملغرب 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم -.
 66I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

SERVICES SALMASALH
إعالن متوذد لا رلرلت

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي لافتح زي ة ننبع رقم )و لاويون ، 
78888، لاويون لملغرب

SERVICES SALMASALH »شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ«
ععنولن م رها لالجتماعي: تجزئة 
لا ولت لملساعذ  رقم و8 مكرر 

لاويون - - لاويون لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
و857  .

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
لتخاد  تم   (8(( ماي  و8  في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 
على  ننص  لاذي   :88 رقم  قرلر 
 SERVICES SALMASALH مانلي: 
 888.888  ،88 رأسمااها   SARL AU
درهم لمل ر لالجتماعي: تجزئة لا ولت 
لاويون  مكرر  و8  رقم  لملساعذ  
لملسؤعاية  محذعد   شركة  تأسيس 
-8بم ت�ضى  لاوحيذ  لاشريك  عدلت 
ماي  و8  بتاريخ  مؤرخ  عرفي  ع ذ 
))8) علملسجل بتاريخ و8 ماي ))8) 
لألسا�ضي  لا ايون  تم عضع  بااويون 
لاتااية:  لملميزلت  دلت  اشركة 
شركة محذعد  لملسؤعاية  *لاشكل: 

*لاتسمية:  لاوحيذ.  لاشريك  عدلت 

SERVICES SALMASALH *لملوضوع 

لا يام  هو  لاشركة  من  :لاغرض 

بااومليات لاتااية ييابة عنها عباانيابة 

عن أطرلف تااية في لملغرب أع للخارج 

: لاتمويل لالدلر  علاتنشيط في جميع 

علصالح  لالدلر   لارياضية  لالنشطة 

عام  عبشكل   * لارياضية  لالماكن 

جميع لملوامالت لاتجارية علاصناعية 

علاو ارية  لملااية  علألعرلق  علملااية 

لملرتبطة بشكل مباشر أع غير مباشر 

باألشياء لملذكور  أعاله أع من لملرجح 

لاتنمية  تح يق  اصالح  تكون  أن 

عتطوير لاشركة.

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :88 رقم  بنذ 

مانلي: - لمل ر لارئي�ضي الشركة: تجزئة 

مكرر  و8  رقم  لملساعذ   لا ولت 

الشركة:هي  لملحذد   لملذ    - لاويون 

99 سنة (تسوة عتسوون سنة). - رأس 

مبلغ  في  لاشركة  رأسمال  لملال:حذد 

888 888.88درهم، مجزأ على 8888 

الحصة  درهم   888 فئة  من  حصة 

لاسيذ   *  : على  م سم  لاولحذ . 

حصة   8888: عياش  صالح  محمذ 

تسيير لاشركة ملذ   إدلر  لاشركة:   -

غير محذد  من طرف لاسيذ محمذ 

لالجتماعية:  لاسنة   - عياش  صالح 

-تم   ( دجنبر.  8و  من فاتح ننانر إلى 

للجهوي  باملركز  لاشركة  تسجيل 

و8  بتاريخ  االستثمار بااذلر لابيضاء 

و857  تحت  ))8) تحت عذد  ماي 

رقم لنذلع 1332/2022 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و8  بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 1332/2022.
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distra conseils

AIR D›OR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

distra conseils
رقم ) بلوك 8) لاطابق لاثاني لاحي 
للحسني ، 8888 ، مرلكش لملغرب
AIR D›OR شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
 N°879 ععنولن م رها لإلجتماعي

 ETAGE 2 AL MASSAR 1
MARRAKECH - 40000 مرلكش 

لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
و 8888.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( ماي   87 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
لسماعيل   ( ) لاسيذ  تفويت 
من  لجتماعية  حصة   878 لاناجيم 
 ( ) حصة افائذ  لاسيذ   588 أصل 
حسن زكريا حسن لسماعيل بتاريخ 

87 ماي ))8).
صذقي  لحمذ   ( ) لاسيذ  تفويت 
أصل  من  لجتماعية  حصة   868
( ) حسن  588 حصة افائذ  لاسيذ 
زكريا حسن لسماعيل بتاريخ 87 ماي 

.(8((
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
ماي   87 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم  559.
 68I

ALISSONE CONSULTING

 PARCO CONSULTING
S.A.R.L

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

ALISSONE CONSULTING
 310Angle BD Omar Riffi Et La
 Liberte CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC
Parco consulting S.A.R.L شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
 12Rue ععنولن م رها لإلجتماعي

 Moineaux Oasis ETG 3 APPT 8

لاذلر لابيضاء 88 8) لاذلرلابيضاء 

لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

687و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (9

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 Parco  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.consulting S.A.R.L

غرض لاشركة بإنجاز :  

لملتول ة  لملولد  تصذنر   / لستيرلد   •

ب طاع لابناء علاصناعة

• شرلء لاو ارلت

• لالستشارلت علاتوزيع

لألعمال  جميع  في  لملساهمة 

لملااية،  لاتجارية،  لاصناعية، 

توزيز  من  تمكن  لاتي  لاو ارية 

لملتول ة  لملوامالت  عجميع  نشاطها 

بشكل مباشر لع غير مباشر باألشياء 

علملنتوجات لملذكور  أعاله. 

 12Rue  : عنولن لمل ر لالجتماعي 

 Moineaux Oasis ETG 3 APPT 8

لاذلرلابيضاء   (8 88 لاذلر لابيضاء 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

 DUPONT FREDERIC لاسيذ 

 Rue Des )و  عنوليه(ل)   YVES

 Pyrénées 65360 Barbazan

 Dessus / France 65360 Dessus

.France
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 Zineb SEDDIKI لاسيذ  

 Rue Des Pyrénées )و  عنوليه(ل) 

 65360 Barbazan Dessus /

.France. 65360 Dessus France

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

 DUPONT FREDERIC لاسيذ 

 Rue Des )و  عنوليه(ل)   YVES

 Pyrénées 65360 Barbazan

 Dessus / France 65360 Dessus

France

 Zineb SEDDIKI لاسيذ  

 Rue Des Pyrénées )و  عنوليه(ل) 

 65360 Barbazan Dessus /

France 65360 Dessus France

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 688 )8.

 69I

موث ة

GRAPHIC›S
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

موث ة

زلعية شارع باحماد زي ة سجلماسة 

إقامة لاوفاء لاطابق و بلفذنر ، 

88و8)، لاذلرلابيضاء لملغرب

GRAPHIC›S شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 885 محج 

) مارس لاذلر لابيضاء - 88888 

لاذلر لابيضاء لملغرب .

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.7( 95

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

لملؤرخ في  8 دجنبر 888) تم تحويل 

من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 

لابيضاء  لاذلر  مارس   ( محج   885«

- 88888 لاذلر لابيضاء لملغرب » إلى 

»88 زي ة ستوكهوام لاذلر لابيضاء - 

58)8) لاذلر لابيضاء لملغرب«.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

دجنبر 888) تحت رقم 95 888.

 78I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

BUREAU DE TABAC RIALTO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 BUREAU DE TABAC RIALTO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد (في 

طور لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي زلعية شارع 

حسن ) عطريق لملحكمة رقم ) 
أكادنر - 88888 أكادنر لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

88و).
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
))8) ت رر حل  88 فبرلنر  لملؤرخ في 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 
BUREAU DE TABAC RIALTO مبلغ 
ععنولن  درهم    78.888 رأسمااها 
م رها لإلجتماعي زلعية شارع حسن 
 - أكادنر   ( رقم  لملحكمة  عطريق   (
88888 أكادنر لملغرب يتيجة ل : قفل 

لاشركة.
زلعية  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
شارع حسن ) عطريق لملحكمة رقم ) 

أكادنر - 88888 أكادنر لملغرب. 
ع عين:

لاسيذ( ) للحسن اركو ع عنوليه(ل) 
حي   85 رقم  لاشافعي  لإلمام  زي ة 
لا ذس أكادنر 88888 لكادنر لملغرب 

كمصفي ( ) الشركة.
ععنذ لإلقتضاء للحذعد لملفرعضة 
محل  اهم  لملخواة  لاصالحيات  على 
ع  لاو ود  تبليغ  محل  ع  لملخابر  

لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية باكادنر بتاريخ و) ماي ))8) 

تحت رقم 889966.
 78I

ETLY SERVICES

 ENTREPRISE MAGADOR
DE PLOMBERIE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ
تفويت حصص

ETLY SERVICES
 N°12 BIS RUE JDIRIA HAY AL
 WALAA KOM SALE ، 11130،

SALE MAROC
 ENTREPRISE MAGADOR DE

PLOMBERIE شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 
لاغزللي رقم  6 حي لإلمام لاوباس 

تمار  ، 888)8 تمار  لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري -.
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
تمت   (8(( مارس   88 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
ناسين  رلزق   ( ) لاسيذ  تفويت 
حصة لجتماعية من أصل   (5.888
 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة   (5.888
ناسين رلزق بتاريخ 88 مارس ))8).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
أبريل   8( بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 586).
 7(I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

KOKO CAR SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تويين مسير جذنذ الشركة

 Fiduciaire Place Des Nations
Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim
 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC
KOKO CAR SARL AU شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي قيسارية 
بوحوت لاطابق )5 رقم 87 - 98888 

طنجة لملغرب.
تويين مسير جذنذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
و6887.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
لملؤرخ في 88 أكتوبر  88) تم تويين 
مسير جذنذ الشركة لاسيذ( ) لاب الي 

لا اسمي لسماعيل كمسير عحيذ
تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
يويبر   (6 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

 88) تحت رقم و588.

Iو7 

STE IMMOMOK

STE IMMOMOK SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

STE IMMOMOK
 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC
 STE IMMOMOK SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ(في طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي 768شارع 
لاشيخ لاوربي لاولوي تطولن - 

888و9 تطولن لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.(8788

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
8)8) ت رر حل  88 دجنبر  لملؤرخ في 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
 STE IMMOMOK لاشريك لاوحيذ
 58.888 رأسمااها  مبلغ   SARL AU
لإلجتماعي  م رها  ععنولن  درهم 
لاولوي  لاوربي  لاشيخ  768شارع 
لملغرب  تطولن  888و9   - تطولن 
 EXTINCTION DE  : ل  يتيجة 

.LOBJET SOCIAL
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ع حذد م ر لاتصفية ب 768شارع 

 - تطولن  لاولوي  لاوربي  لاشيخ 

888و9 تطولن لملغرب. 

ع عين:

محمذ كريم لاكتامي ع  لاسيذ( ) 

لاوربي  لاشيخ  768شارع  عنوليه(ل) 

لاولوي تطولن 888و9 تطولن لملغرب 

كمصفي ( ) الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ننانر   86 بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

8)8) تحت رقم ))88.

 7 I

AL ASSASSE AFFAIRES

 STE RODAYNA INOVATIVE
CONSTRUCTION SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES

لاش ة 5 أ لاومار  85 لاطابق لاثاني 
زي ة سبو لملذننة للجذنذ  مكناس ، 

MEKNES MAROC ،775

 STE RODAYNA INOVATIVE

 CONSTRUCTION SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 

لاوفاء 8 ع ) رقم I 254 C لاش ة 
رقم 5 مكناس - 58888 مكناس 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

55887

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(8 أكتوبر   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
 STE RODAYNA INOVATIVE

.CONSTRUCTION SARL AU
لالنواش   : غرض لاشركة بإنجاز 
لاو اري - لالشغال لملختلفة ع لابناء.

تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لاوفاء 8 ع ) رقم I (5  C لاش ة رقم 

5 مكناس - 58888 مكناس لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : محمذ  خرباش  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  محمذ  خرباش  لاسيذ 
للحاج  لعطاط  تايذنت  عيوش  دعلر 

ميسور 58)وو ميسور لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  محمذ  خرباش  لاسيذ 
للحاج  لعطاط  تايذنت  عيوش  دعلر 

ميسور 58)وو ميسور لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ننانر   86 بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 79.
 75I

RACH SERVICES

RACH SERVICES
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

RACH SERVICES
 AVENUE KABOUL N°(
 RESIDANCE KABOUL D

TETOUAN ، 93000، تطولن 
لملغرب

RACH SERVICES شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 
كابول رقم ) لقامة كابول - 888و9 

تطولن لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8597و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 RACH  : لإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SERVICES
غرض لاشركة بإنجاز : ميني كوفي 

شوب
لستيرلد عتصذنر

.Négoce
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
888و9   - لقامة كابول   ( كابول رقم 

تطولن لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ حسام لابل اسمي : 8.888 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لابل اسمي  حسام  لاسيذ 
 88 لقامة لالزهر فيال رقم  عنوليه(ل) 
elbelkacemi.houssam@ سولني 

gmail.com تطولن لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لابل اسمي  حسام  لاسيذ 
 88 لقامة لالزهر فيال رقم  عنوليه(ل) 

سولني 888و9 تطولن لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 8))8.
 76I

FIDUCO TANTAN

WAGTAGTRAV
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
WAGTAGTRAV شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر 
تكموت جماعة تغجيجت - )8885 

كلميم لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
9و8 

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي  و8 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.WAGTAGTRAV
ع  لابناء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لشغال لخرى.
دعلر   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 8885(  - تكموت جماعة تغجيجت 

كلميم لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ أحمذ عغزن : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ أحمذ عغزن عنوليه(ل) دعلر 
كلميم   8885( تغجيجت  تكموت 

لملغرب.
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ أحمذ عغزن عنوليه(ل) دعلر 

كلميم   8885( تغجيجت  تكموت 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  بكلميم  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 898.

 77I

لدكو كونسيل

CIRCUIT DE VOYAGE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

لدكو كونسيل

 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE

 LUXORIA A، Casablanca ،

8) 8)، لاذلر لابيضاء لملغرب

CIRCUIT DE VOYAGE شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي مشرعع 

أبولب لالافة جح 8 عمار    مكتب 
رقم 85 - 8568) لاذلرلابيضاء 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

87 و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   85

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.CIRCUIT DE VOYAGE

عكااة   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

سفر.

مشرعع   : عنولن لمل ر لالجتماعي 

مكتب  عمار      8 أبولب لالافة جح 
لاذلرلابيضاء   (8568  -  85 رقم 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : سموح  ملياء  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ  ملياء سموح عنوليه(ل) حي 

 85 ش   55 عمار   5و  لاسالم س م 

لالافة 8558) لاذلرلابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  ملياء سموح عنوليه(ل) حي 

 85 ش   55 عمار   5و  لاسالم س م 

لالافة 8558) لاذلرلابيضاء لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم -.

 78I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

EL MOURID NEGOCE
إعالن متوذد لا رلرلت

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي لافتح ساحة لانيل رقم 68 

لاويون ، 78888، لاويون لملغرب

EL MOURID NEGOCE »شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: حي 

للحجري زي ة لا ائذ لاناجم رقم 85 

- - لاويون لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

67 6و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

تم لتخاد   (8(8 أبريل   (9 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :8 رقم  قرلر 
دلت  شركة  تاسيس  ت رر  مانلي: 
لاشريك  دلت  لملحذعد   لملسؤعاية 
بتاريخ  عرفي  ع ذ  بموجب  لاوحيذ 
لاتجاري:  لانشاط   ،2021/04/29
رأسمال:  لملتوذد .  لابناء  أشغال 
 8888 إلى  قـسم  درهم   100000,00

حصة من فـئـة 100,00 درهم
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
لملوريذ  محمذ  لاوحيذ:  لاشريك 

(SH143557(
بنذ رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
لاتسيير علاتوقيع: يوهذلن إلى لاسيذ: 
محمذ لملوريذ (SH143557) ملذ  غير 

محذعد 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  8  بااويون  لالبتذلئية 

8)8) تحت رقم 88 8.
 79I

هنذ اش ر

TA TRAV PROGRESS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تفويت حصص

هنذ اش ر
رقم 6) مكرر ) يجزئة للحبابي 

لاذكارلت فاس ، 8888و، فاس فاس
TA TRAV PROGRESS شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي رقم و) 

زي ة علد سبو تجزئة لانرجس فاس - 
8888و فاس لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

9و 78.
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( ننانر  و8  في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
لمين  محمذ   ( ) لاسيذ  تفويت 
حصة لجتماعية من   (.588 طريبق 
أصل 58.888) حصة افائذ  لاسيذ 

ننانر  و8  بتاريخ  طريبق  لنس   ( )

.(8((

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ 8) ننانر ))8) 

تحت رقم 475/2022.

 88I

ASMAA MEDIA GROUP

NORINO EQUIPEMENTS
إعالن متوذد لا رلرلت

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب لارعمي بلوك 9و لارقم 

8) لابريو�ضي لابيضاء، 8888)، 

لابيضاء لملغرب

 NORINO EQUIPEMENTS

»شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: لاسالم 

) لالقامة 75 لارقم 8 أهل لاغالم 

سيذي مومن - - لابيضاء لملغرب .

»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

5987و5.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

تم لتخاد   (8(( فبرلنر   88 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 

قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

أصبحت لاشركة تحمل لسم يورينو 

لنكيبومن

قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

أصبح لمل ر لالجتماعي بااونولن لاتالي 

أهل   8 لارقم   75 لالقامة   ( لاسالم   :

لاغالم سيذي مومن لابيضاء 

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

بنذ رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

تغيير لسم للاشركة

بنذ رقم  : لاذي ننص على مانلي: 

تغيير لمل ر لالجتماعي 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

مارس ))8) تحت رقم 55))88.

 88I
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RAIS AUDIT&CONSEIL

PMI S.A

إعالن متوذد لا رلرلت

PMI S.A

شركة مجهواة ل إل سم د ل ت مجــلس 

إ د ل ر   ر أ سما اها 788. 8 .8 د ر 

هم قابل التحويل

م ر ها لال جتما عي : لا نيطر  – 

أطلنتيك – لملنط ة للحر 

لاسجل لاتجاري : لا نيطر  8و5)5

إعــاد  مـهـام مـتـصـرفـــيــن

إعـاد  مهام رئيس مجلس لإلدلر  ع 

مهام لملذنر لاوام

إن للجمع لاوا م لاوادي لاسنوي 

قـــذ   (8(( مارس   7 بتاريخ  لملنو ذ 

قــرر تجذ نذ مهـام لملتصـرفين لآل تية 

أ سما ؤهـم ملذ  ستة سنولت تنتهي 

ي  لاواد  لاوام  للجمع  إنو اد  عنذ 

لملتولق بحسابات سنة 7)8) :

لاسيذ للحبيب كمون

لاسيذ علي لاهرلج

 PLASTICUM TUNISIE شركة 

للحبيب  لاسيذ  طرف  من  ممثلة 

كمون

ل  خال  ري  دل  لإل  لملــجلس  ب رلر 

مذل عال ته بتا ر نخ 8 مارس ))8) ثـــم 

تجــذنــذ مهام :

كرئيس  كمون  للحبيب  لاسيذ 

مجلس لإلدلر  ملذ  مماثلة ملذ  مهامه 

كمتصرف،

لاسيذ علي لاهرلج كمذنر عام ملذ  

مماثلة ملذ  مهامه كمتصرف،

ثـم لإلنــذلع لاـ ــايــوني اـذ ى كتابة 

لاضبط باملحكة لإلبتذلئية باا نيطر  

، بتا ر نخ و) مانو ))8) تحت عذ د 

.98 57
م تطف من أ جل لإل شها ر

 8(I

MONSEF ALAMI

 STE BRASAMOL
DISTRIBUTION

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

MONSEF ALAMI
 PLACE MOHAMED 5, PB N°

 479, CHEFCHAOUEN ، 91000،
CHEFCHAOUEN MAROC

 STE BRASAMOL
DISTRIBUTION شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي عين 
حوزي ، زي ة عرباع  ، لاحي لالدلري 

، شفشاعن - 98888 شفشاعن 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8789

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.BRASAMOL DISTRIBUTION
تجار    : بإنجاز  لاشركة  غرض 

عتوزيع لملولد لاغذلئية ع لملشرعبات
إستيرلد عتصذنر لملولد لاغذلئية ع 

لملشرعبات.
عين   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
حوزي ، زي ة عرباع  ، لاحي لالدلري ، 
شفشاعن - 98888 شفشاعن لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
 888  : لاسيذ إسماعيل لاومرلني 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاومرلني  إسماعيل  لاسيذ 
لألخضر،  للجناح  شارع  عنوليه(ل) 
 98888 ،شفشاعن  لاسوي ة  حي 

شفشاعن لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاومرلني  إسماعيل  لاسيذ 
لألخضر،  للجناح  شارع  عنوليه(ل) 
 98888 ،شفشاعن  لاسوي ة  حي 

شفشاعن لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
و)  بتاريخ  بشفشاعن  لالبتذلئية 

مارس ))8) تحت رقم 39/2022.

Iو8 

CABINET ANESS

KEEP PACK
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

CABINET ANESS
 HAY ALAOUIYINE ، 12050، ,(5

TEMARA MAROC
KEEP PACK شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
 MAG ععنولن م رها لإلجتماعي
 WIFAK (-7 LOT AMANI 2

TEMARA - 12000 تمار  لململكة 
لملغربية

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
7 و6و8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   86
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 KEEP  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.PACK
تجار    : بإنجاز  لاشركة  غرض 

عتوزيع مولد لاتوبئة علاتغليف.

 MAG  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 7 LOT AMANI 2-2 WIFAK

لململكة  تمار    TEMARA - 8(888

لملغربية.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 98.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

88و   : لمزعك  لبرلهيم  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

88و   : لسكساي  بريك  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

88و   : طرلشيل  لبرلهيم  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ لبرلهيم لمزعك عنوليه(ل) 

تجزئة   6 لاومار  رقم   7 لاش ة رقم 

عين عتيق   8(8 8  88 للحمذ بلوك 

تمار  لململكة لملغربية.

لاسيذ بريك لسكساي عنوليه(ل) 
رقم 68 عمار  و8 تجزئة للحمذ بلوك 

89 8 8)8 عين عتيق تمار  لململكة 

لملغربية.

لاسيذ لبرلهيم طرلشيل عنوليه(ل) 
للخير  مرس  سكتور8   659 رقم 

888)8 تمار  لململكة لملغربية.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لبرلهيم لمزعك عنوليه(ل) 

تجزئة   6 لاومار  رقم   7 لاش ة رقم 

عين عتيق   8(8 8  88 للحمذ بلوك 

تمار  لململكة لملغربية

لاسيذ بريك لسكساي عنوليه(ل) 
رقم 68 عمار  و8 تجزئة للحمذ بلوك 

89 8 8)8 عين عتيق تمار  لململكة 

لملغربية

لاسيذ لبرلهيم طرلشيل عنوليه(ل) 
للخير  مرس  سكتور8   659 رقم 

888)8 تمار  لململكة لملغربية

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  بتاريخ  بتمار   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 8958.
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AMIREST

AMISREST
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

AMIREST
فضاء لفرلن شارع و مارس ، 

88و5و، تاهلة لملغرب
AMISREST شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي فضاء 

لفرلن شارع و مارس - 88و5و تاهلة 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
6 79

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   89
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.AMISREST
غرض لاشركة بإنجاز : - م هى

- مطوم .
فضاء   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
88و5و تاهلة  و مارس -  لفرلن شارع 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لاسيذ لحمذ لمين لمغار 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ لحمذ لمين لمغار عنوليه(ل) 
لارياض  حي  للخضرلء  لملسير   شارع 

888و5 لفرلن لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لحمذ لمين لمغار عنوليه(ل) 
لارياض  حي  للخضرلء  لملسير   شارع 

888و5 لفرلن لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية بتاز  بتاريخ - تحت رقم -.
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CAPRICOF

CADIYOU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

CAPRICOF
 BD ABDELKADER   

 ESSAHRAOUI MLY RACHID
 CASABLANCA CASABLNACA،
20400، CASABLNACA MAROC
CADIYOU شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 
بوركون زي ة جوفر لبن حبيب 

لقامة لملشرق ) لاطابق لألعل رقم و 
لاذلرلابيضاء 8888) لاذلرلابيضاء 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
97و68 

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(8 نوايوز   85
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.CADIYOU
لالستيرلد   : غرض لاشركة بإنجاز 

ع لاتصذنر.
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
حبيب  لبن  جوفر  زي ة  بوركون 
و  ) لاطابق لألعل رقم  لقامة لملشرق 
لاذلرلابيضاء   (8888 لاذلرلابيضاء 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

 : نونس  لا ا�ضي  أنت  لاسيذ 
درهم   888 ب يمة  حصة   8.888

الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
نونس  لا ا�ضي  أنت  لاسيذ 
عنوليه(ل) تجزئة لانسيم زي ة 88 رقم 
 (888 لاذلرلابيضاء  لاشق  عين   (8

لاذلرلابيضاء لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
نونس  لا ا�ضي  أنت  لاسيذ 
عنوليه(ل) تجزئة لانسيم زي ة 88 رقم 
 (888 لاذلرلابيضاء  لاشق  عين   (8

لاذلرلبيضاء لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

نوايوز 8)8) تحت رقم 8و)) 7.
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إسترايس

كومباني مينيير ماروكان دو 
لتالنتيك - س م م ا

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

إسترايس
تجزئة منازل 87 زي ة بشير اولج او 
اوفر سنتر رقم و) طابق   مواريف ، 

8 و8)، لاذلرلابيضاء لملغرب
كومباني مينيير مارعكان دع اتاليتيك 

- س م م ل شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 68 شارع 
اال ناقوت ت اطع مصطفى لملواني 
لاطابق لالعل مركز رياض رقم 56 

لاذلر لابيضاء 8888) لاذلر لابيضاء 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
5 (6(8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   8(

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

لإلقتضاء بمختصر تسميتها : كومباني 

مينيير مارعكان دع اتاليتيك - س م م 

ل.

غرض لاشركة بإنجاز : لستخرلج 

لألحجار علارمال علاطين.

68 شارع  عنولن لمل ر لالجتماعي : 

لملواني  مصطفى  ت اطع  ناقوت  اال 

 56 رقم  رياض  مركز  لالعل  لاطابق 

8888) لاذلر لابيضاء  لاذلر لابيضاء 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاشركة سيموس غرععپ : 8.888 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

غرععپ  سيموس  لاشركة 

 78888 لاويون  ترفانا،  عنوليه(ل) 

لاويون لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لهيرع  لازهرلء  فاطمة  لاسيذ  

لابذيع  لا ضر  زي ة   5 عنوليه(ل) 

فرلنس ڢيل ) 8888) لاذلر لابيضاء 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 867و)8.
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cabinet nabil el azouzi

DIVINA CLINIC
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
DIVINA CLINIC شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي و شارع 
شااة ش ة 88، لاطابق لاثاني ، 
لارباط - )8888 لارباط لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
868 78

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.DIVINA CLINIC
غرض لاشركة بإنجاز : -لاتجميل 

عتصفيف لاشور
-شرلء أع تصنيع أع تأجير أع لستيرلد 
علملولد  لملوذلت  توفير  أع  تصذنر  أع 

لاطبية أع شبه لاطبية أع لاتجميلية
لملولد  ع  لاتجميل  نخص  ما  -كل 

لاتجميلية....
شارع  و   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
 ، لاثاني  لاطابق   ،88 ش ة  شااة 

لارباط - )8888 لارباط لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ  لنمان لاوبذالعي : 8.888 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاوبذالعي  لنمان  لاسيذ  

دع  جولن  سان  س  عنوليه(ل) 

إسباييا  فاانسيا   85 بوسكو 8   

6889  فاانسيا لسباييا.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاوبذالعي  لنمان  لاسيذ  

دع  جولن  سان  س  عنوليه(ل) 

إسباييا  فاانسيا   85 بوسكو 8   

6889  فاانسيا لسباييا

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  بتاريخ  )  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8و9 )8.
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y.o.r.comptabilite

SOCIETE PARA H&S SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

SOCIETE PARA H&S SARL شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي محل 
رقم 89 أم لا رى طريق لنموزلر حي 

لا ذس فاس - 8888و فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و68)7

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (5

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.SOCIETE PARA H&S SARL

بيع لالد   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
عمستحضرلت  لاطبية  علاولزم  علت 

لاتجميل.
محل   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
أم لا رى طريق لنموزلر حي   89 رقم 
لا ذس فاس - 8888و فاس لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

  8.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، م سم كااتالي:

 (88  : هاجر  مصباح  لاسيذ  
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ عادل بوشامة : 8)8 حصة 
ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  هاجرمصباح  لاسيذ  
حي ميموزل فاس   8 عمار    8 لاش ة 

8888و فاس لملغرب.
عنوليه(ل)  بوشامة  عادل  لاسيذ 
لنموزلر  طريق  لا ذس  زي ة   5 رقم 
إقامة 5 لاش ة و فاس 8888و فاس 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  هاجرمصباح  لاسيذ  
حي ميموزل فاس   8 عمار    8 لاش ة 

8888و فاس لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ 88 ماي ))8) 

تحت رقم و59).
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 MOGADOR مغادعرمنجمنة سستـيم

MANGEMENT SYSTEM SARL

: امعاش بويلدينغ كنستركسيون 
 AMACHE BUILDING

CONSTRUCTION
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

مغادعرمنجمنة سستـيم 
 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL
ش ة رقم 88 لاطابق لألعل لاتجزئة 

  منازل دلرلاطااب 888   

لاصوير  ش ة رقم 88 لاطابق لألعل 

لاتجزئة   منازل دلرلاطااب 888   

 ESSAOUIRA ،  888 ، لاصوير

MAROC
: لمواش بويلذننغ كنستركسيون 

 AMACHE BUILDING

CONSTRUCTION شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لاش ة 
رقم   لاكائنة بااطابق لاثاني بلوك ) 

مبنى د » باب دكااة –  5 » لاصوير  

- 888   لاصوير  لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

 و68

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   8(

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

لإلقتضاء بمختصر تسميتها : : لمواش 

 AMACHE كنستركسيون  بويلذننغ 

. BUILDING CONSTRUCTION

: م اعل في  غرض لاشركة بإنجاز 

أعمال لابناء علإلنشاءلت لملختلفة.

لاش ة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
رقم   لاكائنة بااطابق لاثاني بلوك ) 

مبنى د » باب دكااة –  5 » لاصوير  

- 888   لاصوير  لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاسيذ  لبتسام لمواش 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
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لاسيذ  لبتسام لمواش عنوليه(ل) 
   888 دعلر بوزلمة لقليم لاصوير  

لاصوير  لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ  لبتسام لمواش عنوليه(ل) 
   888 دعلر بوزلمة لقليم لاصوير  

لاصوير  لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و8  لالبتذلئية بااصوير  بتاريخ 

))8) تحت رقم  86.
 98I

SOUSS-FISC SARL

AUTO DRIVE SCHOOL
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

AUTO DRIVE SCHOOL شركة 
دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي رقم  و8 
تجزئة لملساعي لاطابق لالعل لنت 
ملول عمااة ليزكان لنت ملول - 

86858 لنت ملول لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و685)

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8(
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 AUTO : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

. DRIVE SCHOOL

غرض لاشركة بإنجاز : -لستغالل 
مؤسسة اتوليم لاسياقة.

رقم   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لالعل  لاطابق  لملساعي  تجزئة   و8 
 - لنت ملول عمااة ليزكان لنت ملول 

86858 لنت ملول لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : بوكرين  مبارك  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  بوكرين  مبارك  لاسيذ 
تجزئة لملساعي لنت ملول  رقم  و8 
عمااة ليزكان لنت ملول 86858 لنت 

ملول لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  بوكرين  مبارك  لاسيذ 
تجزئة لملساعي لنت ملول  رقم  و8 
عمااة ليزكان لنت ملول 86858 لنت 

ملول لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بايزكان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم و95.
 98I

FIDUNARA

حسن بوالي
ع ذ تسيير حر ألصل تجاري (لألشخاص 

لاطبيويون)
ع ذ تسيير حر ألصل تجاري

حسن بوالي
 (5 بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ في 
أعطى لاسيذ( ) حسن   (8(( مارس 
لاوطنية  البطاقة   ( ) بوالي للحامل 
بااسجل  لملسجل   B578(85 رقم 
لاتجاري  96وو) باملحكمة لاتجارية 
للحر  لاتسيير  حق  لابيضاء  بااذلر 
 88 األصل لاتجاري لاكائن ب تجزئة 
حسنية 88 حي لاوحذ  قرية للجماعة 
 (8 58  - بن مسيك  لابيضاء  لاذلر 
السيذ( )  لملغرب  لابيضاء  لاذلر 
للحسين لعتالنت للحامل ( ) البطاقة 

لاوطنية رقم وBE58(88 ملذ  و سنة 

تبتذئ من 88 أبريل ))8) ع تنتهي في 

م ابل مبلغ شهري   (8(5 مارس  8و 

888.و درهم.

 9(I

شركة أيفو برلتيك أمير

أنفو براتيك أمير

شركة لاتضامن

قفل لاتصفية

شركة أيفو برلتيك أمير

87 ، زي ة إتحاد، لارياض، ، 

58888، مكناس لملغرب

أيفو برلتيك أمير شركة لاتضامن

ععنولن م رها لإلجتماعي : 87 ، زي ة 

إتحاد، لارياض، - 58888 مكناس 

لملغرب.

قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

97و)).

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

))8) ت رر حل  5) فبرلنر  لملؤرخ في 

لاتضامن  شركة  أمير  برلتيك  أيفو 

مبلغ رأسمااها 88.888 درهم ععنولن 

زي ة إتحاد،   ،  87 م رها لإلجتماعي 

لملغرب  مكناس   58888  - لارياض، 

من  لاغرض  تح يق  اوذم  يتيجة 

لاشركة.

ع عين:

ع  لاوشوبي  رضولن  لاسيذ( ) 

لارياض  زي ة إتحاد،   ،87 عنوليه(ل) 

 ( ) 58888 مكناس لملغرب كمصفي 

الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 

بتاريخ 5) فبرلنر ))8) عفي 87 ، زي ة 

مكناس   58888  - لارياض،  إتحاد، 

لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   88 بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 878.

Iو9 

WIFAK GESTION

I3E CONSULTING
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

WIFAK GESTION
شارع عبذ لاوالي بنش رعن مكاتب 
زينب طابق رقم ) مكتب رقم 8 . ، 

8888و، فاس لملغرب
I3E CONSULTING شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

لابيرعني لاومار  رقم   لاش ة رقم 
)8 - 88898 لارباط لملغرب..

رفع رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.58885
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم   (8(( مارس  و)  في  لملؤرخ 
بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«    88.888« قذره 
»688.888.) درهم« إلى »888.888.و 
م اصة  إجرلء   : طريق  عن  درهم« 
مع دنون لاشركة لملحذد  لمل ذلر ع 

لملستح ة.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم  88 )8.

 9 I

RIVE DROITE CONSULTING

GR ICEMENT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 88 

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

GR ICEMENT شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي حي 
لجزيانة 8A دعلر لا طوة 8 9و، 
غرسة لاولد، لجزيانة - 98888 

طنجة لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
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رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

(5 888

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 GR  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. ICEMENT

غرض لاشركة بإنجاز : • 

شرلء  عخاصة  لاو اري،  لإلنواش 

لألرل�ضي لاوارية أع لاتي تضم بنانات 

قذنمة نتوين إصالحها ع/أع هذمها، 

قبل  عبنائها  عتجهيزها  تجزيئها  قصذ 

جميع لألرل�ضي عكرلء  تجزيء  بيوها، 

لاو ارلت.

لألمالك  عبيع جميع  شرلء   •

لملن واة أع لاو ارية أع لاومواة. 

لاومليات  جميع   : عام  عبشكل 

علملااية،  علاصناعية  لاتجارية 

علاو ارية  باملن والت،  علملتول ة 

لملرتبطة بشكل مباشر أع غير مباشر 

بأحذ لملولضيع لملذكور  أعاله، علاتي 

من شأنها أن تسهم في تطوير لاشـركـة

حي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

8 9و،  لا طوة  دعلر   8A لجزيانة 

 98888  - لجزيانة  لاولد،  غرسة 

طنجة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 588  : غـيـالن  رضـولن  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

للخمليتي  لألمـيـن  مـحـمـذ  لاسيذ 

درهم   888 ب يمة  حصة   588  :

الحصة.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  غـيـالن  رضـولن  لاسيذ 

طنجة   98888 لجزيانة  لملرجة،  حي 

لملغرب.

لألمـيـن  مـحـمـذ  لاـخـمـلـيـتي  لاسيذ 
لاشارع   ،8 عنوليه(ل) حي بني عرياغل 
طنجة   98888  88 رقم  لارئي�ضي، 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  غـيـالن  رضـولن  لاسيذ 
طنجة   98888 لجزيانة  لملرجة،  حي 

لملغرب
لألمـيـن  مـحـمـذ  لاـخـمـلـيـتي  لاسيذ 
لجزيانة  لملرجة،  حي  عنوليه(ل) 

98888 طنجة لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  )  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم و67 .
 95I

nador conseil sarl au

IMMOBILIERE NONJA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
IMMOBILIERE NONJA شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 
لاطوماتيش لعالد لحسن رقم  )6 - 

888)6 لاناظور لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
5(89

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم  و88)  نوييو   86
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.IMMOBILIERE NONJA

لالنواش   : غرض لاشركة بإنجاز 
لاو اري.

شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 - لاطوماتيش لعالد لحسن رقم  )6 

888)6 لاناظور لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : للحساني محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ للحساني محمذ عنوليه(ل) 
  (6 رقم   ( سكتور  عريض  حي 

888)6 لاناظور لملغرب .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ للحساني محمذ عنوليه(ل) 
  (6 رقم   ( سكتور  عريض  حي 

888)6 لاناظور لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية بااناضور بتاريخ و8 شتنبر 

و88) تحت رقم 8888.
 96I

OUTGHAZZA TRAV

OUTGHAZZA TRAV
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

OUTGHAZZA TRAV
لقامة لانخيل 5888 جماعة ا صير 

رقم )8و للحاجب ، 58888، 
مكناس لملغرب

OUTGHAZZA TRAV شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 
لانخيل 5888 جماعة ا صير رقم 
)8و للحاجب - 888 5 للحاجب 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
5و)56

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.OUTGHAZZA TRAV

لشغال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

مختلفة لع لابناء - لعمال لانجار  على 

لالملنيوم - علافالد لمل اعم الصذل.

تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

رقم  ا صير  جماعة   5888 لانخيل 

للحاجب   5 888  - للحاجب  )8و 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ لعتغز  عبذلاهادي : 8.888 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عبذلاهادي  لعتغز   لاسيذ 

لنت  بنحذع  لنت  دعلر  عنوليه(ل) 

للحاجب  ا صير  جماعة  لسليمان 

888 5 للحاجب لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عبذلاهادي  لعتغز   لاسيذ 

لنت  بنحذع  لنت  دعلر  عنوليه(ل) 

للحاجب  ا صير  جماعة  لسليمان 

888 5 للحاجب لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  بتاريخ  )  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم  898.

 97I
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IZDIHAR CONSEIL

دايلة دع جستيون

DALILA DE GESTION 
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

IZDIHAR CONSEIL
 RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-
 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc
 DALILA DE دايلة دع جستيون

GESTION شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي  87 
لإلزدهار - 8888  مرلكش لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و)8 و.
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (889 أبريل   87 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
لاوطار  بن   ( ) لاسيذ  تفويت 
من  لجتماعية  حصة   (8 سلوى 
أصل 8) حصة افائذ  لاسيذ ( ) بن 
لاوطار دايلة بتاريخ 87 أبريل 889).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
أبريل   (8 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

889) تحت رقم 8658.

 98I

دنولن لألستاد  سار  لحمن

رادونكو مراكش
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

دنولن لألستاد  سار  لحمن
58 زي ة لبن عائشة عمار  8 يخالت 
لاطابق لارلبع رقم    كليز ، 8888 ، 

مرلكش لملغرب
رلدعيكو مرلكش شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي حي 

لملصمودي تاركة مرلكش - 8888  
مرلكش لملغرب .
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.78887

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
( ) شركة ليكورلد  تفويت لاسيذ 
من  لجتماعية  حصة   (.588 م  ش 
حصة افائذ  لاسيذ    5.888 أصل 
أبريل   89 بتاريخ  بنسالم  سار    ( )

.(8((
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
ماي   88 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 7 58و8.

 99I

لئتمايية لافضيلة

BLANCHI’ SEC PRESSING
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

لئتمايية لافضيلة
رقم 9)5 ش ة رقم   لاطابق 

) لاوحذ  5 شارع عالل لافا�ضي 
مرلكش ، 8878 ، مرلكش لملغرب

BLANCHI’ SEC PRESSING شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي محل 
بااطابق لألر�ضي رقم 88و تجزئة 
لاصفصاف - 6888  مرلكش 

لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8(57(9
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (9
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.BLANCHI’ SEC PRESSING
مصبنة،   : غرض لاشركة بإنجاز 

غسل عكي لملالبس 
لمل اعل في للخذمات

ع  لاغسيل  مولد  عبيع  أيتاج 
لاتنظيف.

محل   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
تجزئة  88و  رقم  لألر�ضي  بااطابق 
مرلكش    6888  - لاصفصاف 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ لألهليج حمز  : 588 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
 588  : لاسيذ لنت موماد لبرلهيم 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  حمز   لألهليج  لاسيذ 
  8888 تاركة   85 تجزئة لألزهار رقم 

مرلكش لملغرب.
لبرلهيم  موماد  لنت  لاسيذ 
عنوليه(ل) دعلر تذلرت موالي لبرلهيم 
مرلكش    8888 للحوز  تحناعت 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لبرلهيم  موماد  لنت  لاسيذ 
عنوليه(ل) دعلر تذلرت موالي لبرلهيم 
مرلكش   88888 للحوز  تحناعت 

لملغرب
عنوليه(ل)  حمز   لألهليج  لاسيذ 
  6888 تاركة   85 تجزئة لألزهار رقم 

مرلكش لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  )  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8و68و8.
588I

BELGAZI ALI

SOLINGE BATIMENT
إعالن متوذد لا رلرلت

BELGAZI ALI
شارع لمير موالي عبذ هللا رقم وو 
- طبق 8 - رقم لملكتب 86 طنجة، 

98888، طنجة لملغرب
SOLINGE BATIMENT »شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: زي ة 

لكادنر لقامت جسوس , - 98888 

طنجة لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
و7 85.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
لتخاد  تم   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
شريك  اوفا   لالرلثة  ع ذ  بم ت�ضى 
بشركة لاسيذ محمذ بواينذ ترجمان 
تم توزيع حصصه 75) على لاورثة.- 
 -  . حصة    5 ترجمان  لناد  لاسيذ 
حصة    5 بنمبارك  يرمين  لاسيذ  
5  حصة  لاسيذ  هذى ترجمان   -  .
 8 8 لاسيذ  جنات لاين ترجمان   -  .

حصة
على  ننص  لاذي   :( رقم  قرلر 
على  نولفق  لاوام  للجمع   : مانلي: 
لاسيذ   ع  بنمبارك  يرمين  لاسيذ  
هذى ترجمان ع لاسيذ  جنات لاين 

ترجمان كشركاء جذد في لاشركة
قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 
: للجمع لاوام ن رر بأن لاسيذ محمذ 
لبضااص مسيرنن مشاركين ملذ  غير 

محذد . - توقيع المسير 
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
من   86 ع  و8   -  7 لافصول  توذنل 

لانظام لالءسل�ضي
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  )  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم  97و5).
588I

BELGAZI ALI

SOLINGE BATIMENT II
إعالن متوذد لا رلرلت

BELGAZI ALI
شارع لمير موالي عبذ هللا رقم وو 
- طبق 8 - رقم لملكتب 86 طنجة، 

98888، طنجة لملغرب
SOLINGE BATIMENT II »شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: زي ة 

لكادنر لقامت جسوس , - 98888 
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طنجة لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.89879

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( أبريل   88 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
بم ت�ضى ع ذ لالرلثة اوفا  شريك   :
بشركة لاسيذ محمذ بواينذ ترجمان 
تم توزيع حصصه 888 على لاورثة.- 
 -  . حصة   88 ترجمان  لناد  لاسيذ 
حصة   88 بنمبارك  يرمين  لاسيذ  
88 حصة  لاسيذ  هذى ترجمان   -  .
 56 لاين ترجمان  لاسيذ  جنات   -  .

حصة
على  ننص  لاذي   :( رقم  قرلر 
على  نولفق  لاوام  للجمع  مانلي: 
لاسيذ   ع  بنمبارك  يرمين  لاسيذ  
هذى ترجمان ع لاسيذ  جنات لاين 

ترجمان كشركاء جذد في لاشركة
قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 
للجمع لاوام ن رر بأن لاسيذ محمذ 
لبضااص مسيرنن مشاركين ملذ  غير 

محذد . - توقيع مشترك المسير 
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
من   86 ع  و8   -  7 لافصول  توذنل 

لانظام لالءسل�ضي
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  )  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 977و5).
58(I

لئتمايية زهير

SASSIM DISTRIBUTION
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

لئتمايية زهير
زي ة لبن عائشة عمار  باريس 

لاطابق لاتاات مكتب رقم 88 كيليز 
مرلكش ، 8888 ، مرلكش لملغرب

SASSIM DISTRIBUTION شركة 
دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لاوحذ  

لالعلئ رقم 58) لاذلعدنات - 8888  

مرلكش لملغرب.

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و5و 8.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

تم تحويل   (8(( ننانر  لملؤرخ في  ) 

من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 

لاذلعدنات   (58 »لاوحذ  لالعلئ رقم 

- 8888  مرلكش لملغرب« إلى »لمللك 

عمار  باكوري   » »باكوري6-  لملسمى 

ع لاذعر   6 لاطابق لالر�ضي متجر رقم 

 - 6A طريق لسفي كيليز  لاولوي رقم 

8888  مرلكش لملغرب«.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   88 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 5)56و8.

Iو58

AGEFIC

N.B ASSURANCES
شركة لملساهمة

إنشاء فرع تابع الشركة

AGEFIC

..لقامة سنتربارك لاومار  د لاطابق 

) لارقم 85 لملحمذنة ، 8888)، 

لملحمذنة لملغرب

N.B ASSURANCES شركة 

لملساهمة

ععنولن م رها لإلجتماعي 79) شارع 

سان جون - 8و8 8 او بويط فرنسا.

إنشاء فرع تابع الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.868589

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

لملؤرخ في 9) أبريل ))8) ت رر إنشاء 

 NB فرع تابع الشركة تحت لاتسمية 

بااونولن  لاكائن  ع   CALL CENTER

لكذلل  و  إقامة  بويبالن  شارع جبل 

لملسير من  لملغرب ع  لارباط   88888

طرف لاسيذ( ) لحمام�ضي جيهان .

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (5 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 885و.
58 I

FLASH ECONOMIE

 RESILIATION DE GERANCE-
LIBRE

فسخ ع ذ تسيير حر ألصل تجاري 

(لألشخاص لاطبيويون)
فسخ ع ذ تسيير حر ألصل تجاري

بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ في لاذلر 
لابيضاء بتاريخ و) ماي ))8) لاسيذ 
البطاقة  للحامل  لنتاجر  للحسن 
لاسيذ   ع   B9 9)و رقم  لاوطنية 
البطاقة  للحاملة  لنتاجر  لسماء 

BE785(89 لاوطنية رقم
ع ذ  ))8).8.85و  من  أنهول 
لاتسيير للحر لملتولق باألصل لاتجاري 
زي ة   88 لملوجود  في لاذلر لابيضاء 
بااسجل  لملسجل  لرسالن  شكيب 
ع  لألرقام  7)8 8  تحت  لاتجاري 
بااذلر  لاتجارية  باملحكمة    88688

لابيضاء
لافسخ  ع ذ  ت ذنم  سيتم 
باملحكمة لاتجارية بااسجل لاتجاري 
لانشر  بوذ    88688 ع   8 8(7 

لا ايوني
585I

FLASH ECONOMIE

 BUSINESS CENTRE
DAKHLA

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 BUSINESS CENTRE DAKHLA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

لحمذ بن ش رعن لملسير  ) عمار  
للخطاط - 888و7 لاذلخلة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

(8788

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ننانر   (7

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.BUSINESS CENTRE DAKHLA

إنشاء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

،مرلف ة  لاشركات  لاشركات;توطين 

؛جميع  أعمااهم  إدلر   في  لملسيرنين 

لاوساطة  مشرعع  درلسة  أعمال 

لاذرلسات  لات ارير  جميع  ،فول 

مخصص  منهي  لابحثية؛تذريب 

عجميع  عللخاص  لاوام  ال طاعين 

غرفة  ،تأجير  لاصلة  دلت  لألنشطة 

مكاتب؛تشغيل  تأجير  لجتماعات؛ 

لالغات  في  دعم  ؛دعرلت 

حاضنة؛لملكتب  للحذنثة.؛مكتب 
لاسوق  لاطالبي؛متابوة  لالستشاري 

حسب  لملصممة  عللخذمات  لاوام 

لاطلب..

شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

عمار    ( لملسير   بن ش رعن  لحمذ 

للخطاط - 888و7 لاذلخلة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : للخطاط  لاسيذ  سيتو 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ  سيتو للخطاط عنوليه(ل) 

لازرقطوني  شارع  للحمر  لاومارلت 

888و7 لاذلخلة لملغرب.
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  سيتو للخطاط عنوليه(ل) 
لازرقطوني  شارع  للحمر  لاومارلت 

888و7 لاذلخلة لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 88 بتاريخ  لاذهب  بولدي  لالبتذلئية 
فبرلنر ))8) تحت رقم 250/2022.

586I

بذعن

 STE NEGOCE HAKIM
SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

بذعن
مرلكش ، 8888 ، مرلكش لملغرب

 STE NEGOCE HAKIM SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
 K/519 TR ععنولن م رها لإلجتماعي
 7 TAMANSOURT MARRAKECH
- 40000 MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
9و58)8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (6
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.NEGOCE HAKIM SARL AU
شرلء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
عبيع جميع لملولد ع لملوذلت للخاصة 

باالشغال ع لابناء
لالشغال لاومومية ع لابناء

درعكري عام
لالسترلد علاتصذنر. 

 K/519 TR : عنولن لمل ر لالجتماعي
 7 TAMANSOURT MARRAKECH
.-  8888 MARRAKECH MAROC

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لتفرعين  للحكيم  عبذ  لاسيذ 
 88 رقم  بلحاج  عرصة  عنوليه(ل) 
لانخيل للجنوبي مرلكش  لنطي  عين 

8888  مرلكش لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لتفرعين  للحكيم  عبذ  لاسيذ 
 88 رقم  بلحاج  عرصة  عنوليه(ل) 
لانخيل للجنوبي مرلكش  لنطي  عين 

8888  مرلكش لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  8  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 787 .
587I

EURO WAYS TRAVEL

BAYAIT COMPANY
إعالن متوذد لا رلرلت

BAYAIT COMPANY
85 زي ة دنكسمود لاطابق لألعل 
لاش ة رقم ) بن جذنة، 8888)، 

لاذلر لابيضاء لملغرب
BAYAIT COMPANY »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: 85 زي ة 
دنكسمود لاطابق لألعل لاش ة رقم 
) بنجذنة - - لاذلر لابيضاء لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

و7) )5.
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
لتخاد  تم   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 
على  ننص  لاذي   :8 رقم  قرلر 
لانظام  من   ( لملاد   توذنل  مانلي: 
عإدخال لاوالمة لاتجارية   ، لألسا�ضي 
برقم  لملسجلة   »MYCOQUETTE«

في لملكتب لملغربي الملكية  ) )6و) 

لاصناعية علاتجارية ، لاتابوة اشركة 

BAYAIT COMPANY

على  ننص  لاذي   :( رقم  قرلر 

لانظام  من   86 لملاد   توذنل  مانلي: 

لاتي  لملوامالت  جميع  لألسا�ضي: 

تنطوي على سحب لألمولل علألعرلق 

لملااية ، بشيك أع كمبياالت أع غيرها 

، عجميع لاتفويضات على لملصرفيين 

علملذننين عأمناء للحفظ علالشترلكات 

إنصاالت  أع  عقبول  علاتأنيذلت 

تكون  أن  نجب  لاتجارية  لألعرلق 

موقوة توقيوا مشتركا بين كوثر بيض 

علآلنسة بسمة آنتمنانت

على  ننص  لاذي  و:  رقم  قرلر 

جميع  لاوام  لالجتماع  عيمنح  مانلي: 

لاصالحيات لحامل نسخ أع م تطفات 

لملذلعالت  هذه  تسجيل  محضر  من 

بهذف لا يام باإلجرلءلت لا ايويية.

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :( رقم  بنذ 

لاتجارية  لاوالمة  إدخال  مانلي: 

برقم  لملسجلة   »MYCOQUETTE«

في لملكتب لملغربي الملكية  ) )6و) 

لاصناعية علاتجارية ، لاتابوة اشركة 

BAYAIT COMPANY

على  ننص  لاذي   :86 رقم  بنذ 

تنطوي  لاتي  لملوامالت  جميع  مانلي: 

لملااية  علألعرلق  لألمولل  على سحب 

 ، غيرها  أع  كمبياالت  أع  بشيك   ،

لملصرفيين  على  لاتفويضات  عجميع 

علملذننين عأمناء للحفظ علالشترلكات 

إنصاالت  أع  عقبول  علاتأنيذلت 

تكون  أن  نجب  لاتجارية  لألعرلق 

موقوة توقيوا مشتركا بين كوثر بيض 

علآلنسة بسمة آنتمنانت

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (5 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 87977.

588I

ibtihal fiduciaire

 PHENIX SURVEILLANCE

PRIVEE ET CONSEIL SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

ibtihal fiduciaire

 bloc h n 62 ,ouled oujih kenitra

، 14000، kenitra maroc

 Phenix surveillance privee

et conseil SARL شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد (في طور 

لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي رماية 96 

محمذ عبذع ع موالي عبذ هللا رقم 

) - 888 8 لا نيطر  لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

8و588.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

8)8) ت رر حل  7) شتنبر  لملؤرخ في 

لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 

 Phenix surveillance privee

رأسمااها  مبلغ   et conseil SARL

م رها  ععنولن  درهم   888.888

عبذع  محمذ   96 رماية  لإلجتماعي 

 8 888  -  ( رقم  عبذ هللا  موالي  ع 

لا نيطر  لملغرب يتيجة ل : عدنة.

ع حذد م ر لاتصفية ب رماية 96 

محمذ عبذع ع موالي عبذ هللا رقم ) - 

888 8 لا نيطر  لملغرب. 

ع عين:

ع  دهيب  للجبار  عبذ  لاسيذ( ) 
لاش ة  دلل  لاويون  زي ة  عنوليه(ل) 

و جنان لاسوي�ضي لاسوي�ضي 88878 

لارباط لملغرب كمصفي ( ) الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ و) يويبر 

8)8) تحت رقم 89889.

589I
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BUREAU ESSOUFYANI

EL DHAHAB COMPANY
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

EL DHAHAB COMPANY شركة 
دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي 8898 
بلوك C مشرعع مذننة لاوحذ  - 

78888 لاويون لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
 87(5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   (8
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.DHAHAB COMPANY
ي ل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
لان ل  لاغير،  لحساب  لابضائع 
لاصيذاليية،  لملنتجات  لابحري، 
لاتنظيف  عللحرلسة،  لألمن  لابناء، 

علاغسيل.
لاتجار  لاوامة، تسويق لاعجالت 
علابطاريات، إكسسولرلت لاسيارلت، 

تأجير لاسيارلت، ... عخذمات لخرى.
 8898  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 - لاوحذ   مذننة  مشرعع   C بلوك 

78888 لاويون لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ  لاذهبة جنحاعي : 8.888 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 8888  : لاسيذ  لاذهبة جنحاعي 

ب يمة 888 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
جنحاعي  لاذهبة  لاسيذ  

مشرعع  س  بلوك   8898 عنوليه(ل) 
لاويون   78888 لاوحذ   مذننة 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
جنحاعي  لاذهبة  لاسيذ  

مشرعع  س  بلوك   8898 عنوليه(ل) 
لاويون   78888 لاوحذ   مذننة 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  بتاريخ  )  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 1446/22.

588I

STE CISS SARL

 DESIGN PATRIMOINE

PAYSAGE DECO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

STE CISS SARL

مكتب 7 زي ة رقم 99و لاطابق 

لاتاني تجزئة جنة لازيتون 8 بن 

سود  فاس مكاتب لبرلهيم مبووت، 

8888و، فاس لملغرب

 DESIGN PATRIMOINE PAYSAGE

DECO شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي مكتب 88 
زي ة رقم 99و لاطابق لاثاني تجزئة 

جنات لازيتون 8 بنسود  فاس - 

8888و فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7(558

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

 DESIGN PATRIMOINE PAYSAGE

.DECO

تحويل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

عكااة عسيطة تنفذ عمليات  لألمولل, 

لإلنرلدلت أع لاذفع

علاتصميم  لاذرلسات  مكتب   

لاومليات  جميع   ، عام  عبشكل 

لملتول ة بشكل مباشر أع غير مباشر 

بتنمية أعمال لاشركة..

عنولن لمل ر لالجتماعي : مكتب 88 
لاطابق لاثاني تجزئة  99و  زي ة رقم 

 - فاس  بنسود    8 لازيتون  جنات 

8888و فاس لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 58.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ عمر للحسوني : 588 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  للحسوني  عمر  لاسيذ 

فاس  و  عمار   للخطيب  لبن  شارع 

8888و فاس لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  للحسوني  عمر  لاسيذ 

فاس  و  عمار   للخطيب  لبن  شارع 

8888و فاس لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ و8 ماي ))8) 

تحت رقم ) 8).

588I

STE HTCPRO SARL

IH MAROC 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA MAROC

 IH MAROC شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 89 حذلئق 

تمار  هرهور  - 8 8)8 هرهور  

لانغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

68و6و8

 88 في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( مارس 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 IH  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.MAROC

لاتوزيع   -  : غرض لاشركة بإنجاز 

لاوام السلع لاكهربائية.

- أشغال مختل ة علابناء.

 89  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 8(8 8  - هرهور   تمار   حذلئق 

هرهور  لانغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 588.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 5.888  : لبتسام حبادي  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
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لاسيذ  لبتسام حبادي عنوليه(ل) 

 8(8 8 هرهور   تمار   حذلئق   89

هرهور  لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  لبتسام حبادي عنوليه(ل) 

 8(8 8 هرهور   تمار   حذلئق   89

هرهور  لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  بتاريخ  بتمار   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 8865.

58(I

FIDUCIAIRE NASR EDDINE

STE PROXI WEB

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

FIDUCIAIRE NASR EDDINE

 N°2, IM.34, AVENUE DES

 FAR, (COTE MIZANE ATLAS) ،

30000، FES MAROC

STE PROXI WEB شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد (في طور 

لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم )، 

عمار   و‘ شارع للجيش لمللكي - 

8888و فاس لملغرب.

حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و 8 5.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

ت رر حل   (8(( أبريل   88 لملؤرخ في 

 STE  شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد

PROXI WEB مبلغ رأسمااها 8.888و 

درهم ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 

 - شارع للجيش لمللكي  عمار   و‘   ،(

8888و فاس لملغرب يتيجة ل : غياب 

لازبناء .

 ،( ع حذد م ر لاتصفية ب رقم 

 - لمللكي  للجيش  شارع  عمار   و‘ 

8888و فاس لملغرب. 

ع عين:
أدلبة  عدغيري  للحسن  لاسيذ( ) 
بريستيجيا،  تجزئة   5 عنوليه(ل)  ع 
ملوب للخيل  لقامة كوثر‘   ‘8 لاش ة 
 ( ) كمصفي  لملغرب  فاس  8888و 

الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل   (8 بتاريخ  بفاس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 2004/2022.
Iو58

STE FSMC SARL AU

STE ALREBE SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 88

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

STE ALREBE SARL شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 
لا ولت لملسلحة لمللكية ميذات 
MAROC ميذات 58و 5 ميذات
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

898و
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   (5
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. ALREBE SARL
غرض لاشركة بإنجاز : * مطوم * 

م هى * مفاعض 
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
ميذات  لمللكية  لملسلحة  لا ولت 

.MAROC ميذات 58و 5 ميذات

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ عبذ لاوالي بن كيرلن : 8وو 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

8وو   : كيرلن  بن  محمذ  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

:  وو  كيرلن  بن  لحمذ  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

كيرلن  بن  محمذ  لاسيذ  لاسيذ 
لملسلحة  لا ولت  شارع  عنوليه(ل) 
ميذات  58و 5  ميذات  لمللكية 

.MAROC
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
كيرلن  بن  محمذ  لاسيذ  لاسيذ 
لملسلحة  لا ولت  شارع  عنوليه(ل) 
ميذات  58و 5  ميذات  لمللكية 

MAROC
كيرلن  بن  لاوالي  عبذ  لاسيذ 
لملسلحة  لا ولت  شارع  عنوليه(ل) 
ميذات  58و 5  ميذات  لمللكية 

MAROC
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (5 بتاريخ  بميذات  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 131/2022.
58 I

لاغذنري عبذ لاوزيز

CENTRE AL MAADENE TIJI
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

إنشاء فرع تابع الشركة

لاغذنري عبذ لاوزيز
لارقم 5و شارع للحرية لسفي لسفي، 

6888 ، لسفي لملغرب
 CENTRE AL MAADENE TIJI
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر 
لاوطية سيذي لاتيجي - 6888  

لسفي لملغرب.
إنشاء فرع تابع الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
. 557

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

لملؤرخ في 9) أبريل ))8) ت رر إنشاء 

ع   - فرع تابع الشركة تحت لاتسمية 

لاكائن بااونولن لان طة لاكيلوميترنة 

عي�ضى  بن  علي  دعلر   88+888

لاصواداة - محطة إفري يا - 6888  

طرف  من  لملسير  ع  لملغرب  لسفي 

لاسيذ( ) عادل لاكزلري .

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   87 بتاريخ  بآسفي  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم  8 .

585I

EURO WAYS TRAVEL

EURO WAYS TRAVEL
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

EURO WAYS TRAVEL
85 زي ة دنكسمود لاطابق لألعل 

لاش ة رقم ) بن جذنة، 8888)، 

لاذلر لابيضاء لملغرب

EURO WAYS TRAVEL شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 85 زي ة 

دنكسمود لاطابق لألعل لاش ة رقم 

) بنجذنة - 8888) لاذلر لابيضاء 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و))  5

في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 EURO : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.WAYS TRAVEL
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غرض لاشركة بإنجاز : أي نشاط 
أع تأجير لملركبات   / ياتج عن ي ل ع 
أع ي ل عام   ، بسائق أع بذعن سائق 

األشخاص ، أع عكيل شحن 
لالستيرلد علاتصذنر علاتسويق.

زي ة   85  : عنولن لمل ر لالجتماعي 
دنكسمود لاطابق لألعل لاش ة رقم 
لابيضاء  لاذلر   (8888  - بنجذنة   (

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لاسيذ عبذ لا ادر قاسو 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ عبذ لا ادر قاسو عنوليه(ل) 
ايساسفة  رقم8)  لملهذي  تجزئة 

88و8) لاذلر لابيضاء لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ عبذ لا ادر قاسو عنوليه(ل) 
ايساسفة  رقم8)  لملهذي  تجزئة 

88و8) لاذلر لابيضاء لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (5 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 87898.
586I

STE CISS SARL

PASSION CLIM
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

STE CISS SARL
مكتب 7 زي ة رقم 99و لاطابق 
لاتاني تجزئة جنة لازيتون 8 بن 

سود  فاس مكاتب لبرلهيم مبووت، 
8888و، فاس لملغرب

PASSION CLIM شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي لملكتب 

رقم 8 زي ة رقم 99و لاطابق لاثاني 
تجزئة جنة لازيتون 8 بنسود  فاس 

- 8888و فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

78895

 86 في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( فبرلنر 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.PASSION CLIM

تركيب ع   : غرض لاشركة بإنجاز 

لصالح أجهز  لملكيف.

لملكتب   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لاطابق لاثاني  99و  زي ة رقم   8 رقم 

بنسود  فاس   8 تجزئة جنة لازيتون 

- 8888و فاس لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : مالحي  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  مالحي  محمذ  لاسيذ 

حي لاوحذ  بنسود  فاس  رقم  7  

8888و فاس لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  مالحي  محمذ  لاسيذ 

حي لاوحذ  بنسود  فاس  رقم  7  

8888و فاس لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

مارس   87 بتاريخ  بفاس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 9) 8.

587I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

TOUSFACTEURS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

 A&T AUDITEURS
CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN
 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57 ، 90000، TANGER
MAROC

TOUSFACTEURS شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي ساحة 

لارعدلني، زي ة السينا، إقامة بتهوفن 
)، لاطابق لاثااث، رقم )8 - 98868 

طنجة لملغرب.
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.888857

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
تم تحويل   (8(( ماي   88 لملؤرخ في 
من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
السينا،  زي ة  لارعدلني،  »ساحة 
لاثااث،  لاطابق   ،( بتهوفن  إقامة 
)8 - 98868 طنجة لملغرب« إلى  رقم 
عالل  شارع  سنتر،  أعفيس  »شااة 
8و، لاطابق  بن عبذ هللا، إقامة رقم 
 98888  - مكتب رقم  و  لاسادس، 

طنجة لملغرب«.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  )  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم و59 .
588I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

PASTEUR ET LA FONTAINE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذنذ الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
 PASTEUR ET LA FONTAINE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي فيال 6و 

تجرئة ميموزل لملذننة للجذنذ  - 

58888 مكناس لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

8558و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تويين  تم   (8(( ماي   85 في  لملؤرخ 
رلمو  مسير جذنذ الشركة لاسيذ( ) 

عبذ لاسالم كمسير آخر

تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم )885.

589I

PLATINIUM MANAGEMENT

ITEC ZONE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

PLATINIUM MANAGEMENT

 Angle rue Tarfaya et My Ali chrif

 3ème étage N°19 VN ، 50000،

Meknes Maroc

ITEC ZONE شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 
B-E-  رياض لازيتون شطر ب عمار

و8-8و لاطابق لارلبع لإلسماعيلية 

- 58878 مكناس لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

56(58

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   89

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 ITEC  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.ZONE
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غرض لاشركة بإنجاز : 
- مولوميات 

- عكيل أعمال
- لاتجار .

تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
B-E- رياض لازيتون شطر ب عمار  
 - لاطابق لارلبع لإلسماعيلية  8و-و8 

58878 مكناس لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 588  : فتيحة  بوسوكار  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
 588  : حمذع�ضي  مرلد  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ  بوسوكار فتيحة عنوليه(ل) 
 58878  ( مرجان  حي   86( رقم 

مكناس لملغرب.
عنوليه(ل)  مرلد حمذع�ضي  لاسيذ 
لاشطر   8 مرجان  تجزئة   (89 رقم 

لألعل 58878 مكناس لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ  بوسوكار فتيحة عنوليه(ل) 
 58878  ( مرجان  حي   86( رقم 

مكناس لملغرب
عنوليه(ل)  مرلد حمذع�ضي  لاسيذ 
لاشطر   8 مرجان  تجزئة   (89 رقم 

لألعل 58878 مكناس لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (5 بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 7)89.
5(8I

EXAUDICO

 HOPITAL GENERAL DE
CASABLANCA

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

EXAUDICO
 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC
 HOPITAL GENERAL DE

CASABLANCA شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 
قرية لألزهر، سيذي لابريو�ضي - 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5  ( 7
في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   (5
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
 HOPITAL GENERAL DE  :

.CASABLANCA
تشغيل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
مؤسسة هذفها لست بال لألشخاص 
، حتى  عال سيما لملر�ضى علملصابين   ،
نمارسون  لاذنن  لألشخاص  نتمكن 
عت ذنم   ، مهنة لاطب من فحصهم 
لملناسبة  لملذ   طولل  اهم  لارعانة 

لحااتهم عإجرلء لاوالجات..
تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 - لابريو�ضي  سيذي  لألزهر،  قرية 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ محمذ لملهذي : 88) حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
  88  : لاسوذلعي  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
  88  : كسيكس  سلمى  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  لملهذي  محمذ  لاسيذ 
طريق   ,(5 رقم  لابرت ال  تجزية 
لابيضاء  لاذلر   (8888 للجذنذ    

لملغرب.

لاسوذلعي  محمذ  لاسيذ 

ريسور  غواف  كاايفورييا  عنوليه(ل) 

للخضرلء،  لملذننة   ,(78 فيال 

لابيضاء  لاذلر   (8888 بوسكور  

لملغرب.

لاسيذ  سلمى كسيكس عنوليه(ل) 

إقامة باي فيو، ش ة   عين لاذئاب 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  لملهذي  محمذ  لاسيذ 

طريق   ,(5 رقم  لابرت ال  تجزية 

لابيضاء  لاذلر   (8888 للجذنذ  

لملغرب
لاسوذلعي  محمذ  لاسيذ 

ريسور  غواف  كاايفورييا  عنوليه(ل) 

للخضرلء،  لملذننة   ,(78 فيال 

لابيضاء  لاذلر   (8888 بوسكور  

لملغرب

لاسيذ حسن كسيكس عنوليه(ل) 

زي ة لفرلن حي لاسالم 8888) لاذلر 

لابيضاء لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (5 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم و 58)8.

5(8I

AFC PARTENAIRE

OXY PACK
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE

 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM

 MARRAKECH MARRAKECH،

40000، MARRAKECH maroc

OXY PACK شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لملنط ة 

لاصناعية إزيكي رقم و لزلي للجنوبي 

محل رقم 5 مرلكش 8888  مرلكش 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7و57)8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي  و8 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 OXY  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.PACK

تاجر   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

بالجملة المولد لاكيميائية

أعمال متنوعة البناء أع إنشاءلت

تاجر.

لملنط ة   : عنولن لمل ر لالجتماعي 

لزلي للجنوبي  و  لاصناعية إزيكي رقم 

محل رقم 5 مرلكش 8888  مرلكش 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ لاولوي ملرني موالي حفيظ 

درهم   888 ب يمة  حصة   8.888  :

الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ لاولوي ملرني موالي حفيظ 
67و  رقم   8 صوكوما  عنوليه(ل) 

مرلكش 8888  مرلكش لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لاولوي ملرني موالي حفيظ 
67و  رقم   8 صوكوما  عنوليه(ل) 

مرلكش 8888  مرلكش لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  بتاريخ  )  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 6و68و8.

5((I
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OUR EXPERT

SUN DUNES MAROC
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
SUN DUNES MAROC شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 7 
تجزئة 99و لاحي لاصناعي لملسار 
مرلكش - 8888  مرلكش لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و588)8

في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   ( 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 SUN  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

. DUNES MAROC
تنظيم   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

للحفالت.
 7 رقم   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لملسار  لاصناعي  لاحي  99و  تجزئة 

مرلكش - 8888  مرلكش لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لاسيذ عاذ عليان زكرياء 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ عاذ عليان زكرياء عنوليه(ل) 
ڨاانسبيك   (665 لاذليمارك 

لاذليمارك.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ عاذ عليان زكرياء عنوليه(ل) 

ڨاانسبيك   (665 لاذليمارك 

لاذليمارك

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (5 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم و)68و8.

Iو)5

STE AZ OPTIMAL SERVICE SARL AU

STE JAFNANE SARL
إعالن متوذد لا رلرلت

 STE AZ OPTIMAL SERVICE

SARL AU

 AV ABOUBAKER ERRAZI IMM

 HANIA 2 ANNEXE 1 ETG APT

TETOUAN ، 93000 3، تطولن 

لملغرب

STE JAFNANE SARL »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: شارع 

غرياطة )) زي ة رقم 8 تطولن - 

888و9 تطولن لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.(8898

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

تم لتخاد   (8(( مارس  8و  لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :8 رقم  قرلر 

لاونتري  عماد  لاسيذ  تفويت  مانلي: 

LB8(((8 588 حصة لجتماعية من 

لصل 588 حصة افائذ  لاسيذ لحمذ 

8و  بتاريخ   LB78886 سويذ لاونتري 

مارس ))8)

على  ننص  لاذي   :( رقم  قرلر 

تفويت لاسيذ محمذ لافياللي  مانلي: 

L8888 7 588 حصة لجتماعية من 

لصل 588 حصة افائذ  لاسيذ لحمذ 

8و  بتاريخ   LB78886 سويذ لاونتري 

مارس ))8).

قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 
تغيير لاشكل لا ايوني من شركة دلت 
للى شركة دلت  لملسؤعاية لملحذعد  
لاشريك  دلت  لملحذعد   لملسؤعاية 

لاوحيذ
على  ننص  لاذي  رقم  :  قرلر 
سويذ  لحمذ  لاسيذ  تويين  مانلي: 
الشركة  كمسير   LB78886 لاونتري 
JAFNANE افتر  غير محذد  ع لملوقع 

لاوحيذ الشركة
على  ننص  لاذي   :5 رقم  قرلر 
مانلي: لست ااة لاسيذ عماد لاونتري 
لافياللي  محمذ  لاسيذ  ع   LB8(((8

L8888 7 من مهام لاتسيير
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم 6 5 -و8-7-: لاذي ننص 

على مانلي: تحيين لانظام لالسا�ضي
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل   (5 بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم و8)8.
5( I

FIDUCOGEM

MAT BOIS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FIDUCOGEM
رقم 5 عمار  )5 مكاتب لشرف شارع 
 FES ،محمذ لاسادس فاس ، 8888و

MAROC
MAT BOIS شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي لاش ة 
8 عمار  7و تجزئة مسرلء بردال - 

8888و فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
7(665

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8(
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 MAT  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.BOIS

بيع   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

للخشب ع لانجار  .

لاش ة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 - بردال  مسرلء  تجزئة  7و  عمار    8

8888و فاس لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : صابر  خلذعن  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  صابر  خلذعن  لاسيذ 

اش ة 8 عمار  7و تجزئة مسرلء بردال 

8888و فاس لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  صابر  خلذعن  لاسيذ 

اش ة 8 عمار  7و تجزئة مسرلء بردال 

8888و فاس لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ  ) ماي ))8) 

تحت رقم )69).

5(5I

BUREAU ESSOUFYANI

INTER FOOD PELAGIQUE
إعالن متوذد لا رلرلت

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

 INTER FOOD PELAGIQUE

»شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

دلت لاشريك لاوحيذ«
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ععنولن م رها لالجتماعي: لارقم 9و 
زي ة للخنساء حي لاتنمية - - لاويون 

لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

. 8598

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

لتخاد  تم   (8(( ماي  و)  في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :88 رقم  قرلر 
رفع رأسمال لاشركة بإضافة  مانلي: 

أصل  إلى  درهم   900.000،00 مبلغ 
رأس لملال لابااغ 100.000،00 درهم، 

حيث أصبح رأس لملال للحالي الشركة 

(علحذ  درهم   1.000.000،00 هو 

88888 حصة  مليون درهم) بحسب 

قيمة للحصة لاولحذ  888 درهم

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

لاذي ننص على   :7  +  6 بنذ رقم 
رأس لملال للحالي الشركة هو  مانلي: 
(علحذ مليون  درهم   1.000.000،00

حصة قيمة   88888 بحسب  درهم) 

للحصة لاولحذ  888 درهم

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (5 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 76 8.

5(6I

BENKHALI COMPTA

CAFE GRAN VENECIA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

BENKHALI COMPTA

 HAY REBAT AV REBAT RUE 3 N

، 93200، MDIQ MAROC

CAFE GRAN VENECIA شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي حي 

لالغرلس مارتيل - 858و9 مارتيل 

لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.(8879

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تمت   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

اكماني  يافع   ( ) لاسيذ  تفويت 

588 حصة لجتماعية من أصل 588 

لملاي  علي   ( ) لاسيذ  افائذ   حصة 

بتاريخ 88 ماي ))8).
للحباري  ليور   ( ) لاسيذ  تفويت 

88و حصة لجتماعية من أصل 88و 

لملاي  علي   ( ) لاسيذ  افائذ   حصة 

بتاريخ 88 ماي ))8).
للحباري  ليور   ( ) لاسيذ  تفويت 

88) حصة لجتماعية من أصل 88) 

فردعس   ( ) لاسيذ  افائذ   حصة 

لملاي بتاريخ 88 ماي ))8).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

ماي  و)  بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم وو)8.

5(7I

شركة جهاد لملحاسب

Sté FR TRANS S.A.R.L
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

شركة جهاد لملحاسب

لارقم )8 عمار  يياس شارع لحمذ 

لاطيب بنهيمة لملذننة للجذنذ  

أسفي ، 6888 ، أسفي لملغرب

Sté FR TRANS S.A.R.L شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم  69 

حي لملسير  أسفي - 6888  أسفي 

لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.6989

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تمت   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

لاوزيز  عبذ   ( ) لاسيذ  تفويت 

من  لجتماعية  حصة    58 فرعخ 

 ( ) حصة افائذ  لاسيذ   988 أصل 

سمير بلكزلر بتاريخ 88 ماي ))8).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  )  بآسفي  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 419/2022.

5(8I

لئتمايية زهير

TURBO LAND CAR
إعالن متوذد لا رلرلت

لئتمايية زهير
زي ة لبن عائشة عمار  باريس 

لاطابق لاتاات مكتب رقم 88 كيليز 
مرلكش ، 8888 ، مرلكش لملغرب

TURBO LAND CAR »شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ«
ععنولن م رها لالجتماعي: شارع 

محمذ للخامس عمار  جاسم متجر 
رقم 68 كيليز - 8888  مرلكش 

لملغرب .
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
و و)9.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( مارس   88 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
تويين لاسيذ شهيري محمذ كمسير 
جذنذ الشركة ملذ  غير محذد  مكان 
لاتي لست اات  لاسيذ  سالمة زينب 

من منصبها كمسير  الشركة 
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
للى  الشركة  لالجنماعي  لمل ر  تحويل 
 »87 »فيال لاسرغيني  لمللك لملسمى   :
لا سمة لملفرز  رقم   (8 عمار  رقم 
 85 لاطابق للخامس مكتب رقم   ((

زي ة رحال بن لحمذ كيليز مرلكش
قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 
حسب قرلر لاشريكة لاوحيذ  لملؤرخ 
في 13/04/2022   لملسجل بمرلكش 
بتاريخ 19/04/2022 قررت لاشريكة 
لاوحيذ  الشركة رفع رلكمال لاشركة 
 688  888 للى  جرهم   588  888 من 
 888) 888 88 حصة  درهم بخلق   8
داك  ع  لاولحذ )  الحصة  درهم 

بولسطة للحساب للجاري الشركاء .

قرلر رقم  : لاذي ننص على مانلي: 
لاشركة  ارلسمال  للجذنذ  لاتوزيع 
 8  688  888 غيثة عدغيري لدري�ضي   :

درهم (888 86 حصة) 
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم  : لاذي ننص على مانلي: 

لملفر لالجتماعي 
بنذ رقم 6: لاذي ننص على مانلي: 

للحصص لالجتماعية 
بنذ رقم 7: لاذي ننص على مانلي: 

رلسمال 
على  ننص  لاذي  رقم  8:  بنذ 

مانلي: تسيير لاشركة 
على  ننص  لاذي   :(8 رقم  بنذ 

مانلي: لاتمتع بااشحصية 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   8( بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم و565و8.
5(9I

سامي لدفايس ماياجمنت

سامي ادفايس ماناجمانت
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

سامي لدفايس ماياجمنت
6 زي ة لدريس لشباكو، عمار  رقم 
ب،طابق  ، ش ة 6و, عين لابرجة ، 

، 8)و8)، لاذلر لابيضاء ،لملغرب
سامي لدفايس ماياجمايت شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 6 زي ة 
لدريس لشباكو عمار  ب ش ة 6و 
عين برجة - 8)و8) لاذلر لابيضاء 

لملغرب.
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
55و85.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
))8) تم تحويل  88 أبريل  لملؤرخ في 
لمل ر لالجتماعي للحالي الشركة من » 
6 زي ة لدريس لشباكو عمار  ب ش ة 
6و عين برجة - 8)و8) لاذلر لابيضاء 
زي ة لملالزم محرعد   5 « إلى  لملغرب« 
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8 حي  8 لملكتب  لقامة فويفون طابق 

لابيضاء  لاذلر  88و8)   - بيلفيذنر 

لملغرب«.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

أبريل ))8) تحت رقم و87))8.

8Iو5

LA NORME SARL

LOMATRAB لوماتخاب

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

رفع رأسمال لاشركة

LA NORME SARL

 7RUE LIEUTENANT BERGE

 AVENUE HASSAN II ، 20100،

CASABLANCA MAROC

اوماتخاب LOMATRAB شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي عملية 

لازهرلء تجزئة و لاومار  و لاطابق 

) لارقم 88 - 78 8) لاذلر لابيضاء 

لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.898687

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

تم   (8(( أبريل  و8  في  لملؤرخ 

قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«  »888.888.و 

»8.888.888 درهم« إلى »888.888.  

ت ذنم حصص   : عن طريق  درهم« 

ي ذنة أع عينية.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم  5  )8.

8Iو5

FDBM Consulting

كاماتشو ترنسبور
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2 Premier Etage Appart N،

54350، MIDELT Maroc
كاماتشو ترنسبور شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي أملو 

ليطارفو لا ادعس - 58و 5 ميذات 
لملغرب .

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.(575
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( أبريل  في  8  لملؤرخ 

لملصادقة على :
حمز  موجان   ( ) لاسيذ  تفويت 
أصل  من  لجتماعية  حصة   588
عبذ   ( ) لاسيذ  افائذ   حصة   588
أبريل  بتاريخ  8  عثماني  لارحمان 

.(8((
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
ماي   87 بتاريخ  بميذات  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 8)8.

I)و5

GESTION ALJANOUB

3S SAHARA TRANSPORT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زي ة تطولن حي لاسواد  عمار  رقم 
) لاطابق لاثااث لاويون ، 78888، 

لاويون لملغرب
 3S SAHARA TRANSPORT

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 
لاسمار  رقم 87 قرب مزرعة لهل 
لارشيذ لاويون - 78888 لاويون 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

 87 9

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   ( 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 3S  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.SAHARA TRANSPORT

جميع   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

عمليات ي ل لابضائع لاوطنية بجميع 
عسائل لان ل لابري ,لابحري , للجوي 

,تجار  عامة , لستيرلد ع تصذنر ....

شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لهل  مزرعة  قرب   87 رقم  لاسمار  
لاويون   78888  - لاويون  لارشيذ 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ سيذي محمذ عاذ لارشيذ 

درهم   888 ب يمة  حصة   8.888  :

الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ سيذي محمذ عاذ لارشيذ 
وو رقم  عنوليه(ل) لاحي لالدلري زي ة 

5 لاويون 78888 لاويون لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ سيذي محمذ عاذ لارشيذ 
وو رقم  عنوليه(ل) لاحي لالدلري زي ة 

5 لاويون 78888 لاويون لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (5 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 1461/2022.

Iوو5

PROBEST MANAGEMENT

BRODLUX TRANS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

PROBEST MANAGEMENT

 IMM 30, APPT 8 RUE MOULAY

 AHMED LOUKILI HASSAN ،

10000، RABAT MAROC

BRODLUX TRANS شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي حي لاشيخ 

ملفضل زي ة لألرز رقم  5 - 8)888 

سال لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5998و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل  و8 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.BRODLUX TRANS

غرض لاشركة بإنجاز : 

خذمات تحويل لألمولل   •

ي ل لابضائع.  •

صناعة لملالبس للجاهز   •

عبصفة عامة كل لاومليات   •

ع  علاتجارية  علاصناعية  لملااية 

اها  لاتي  لاو ارية  عغير  لاو ارية 

لتصال مباشر أع غير مباشر بااهذف 

لالجتماعي

عنولن لمل ر لالجتماعي : حي لاشيخ 

 888(8  - ملفضل زي ة لألرز رقم  5 

سال لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
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 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : فؤلد  لابيض  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  فؤلد  لابيض  لاسيذ 
حي لاشيخ ملفضل زي ة لألرز رقم  5 

8)888 سال لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  فؤلد  لابيض  لاسيذ 
حي لاشيخ ملفضل زي ة لألرز رقم  5 

8)888 سال لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية بسال بتاريخ و) ماي ))8) 

تحت رقم 8989و.
I و5

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

 SOCIETE ASOURIF METAL
S.A.R.L au

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

قفل لاتصفية
 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES
مكناس ، 88888، مكناس لملغرب
 SOCIETE ASOURIF METAL

S.A.R.L au شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي : رقم و6 
مرجان 8 مكناس - 58888 مكناس 

لملغرب.
قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و877و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر حل   (8(( ماي   87 في  لملؤرخ 
 SOCIETE ASOURIF METAL
مسؤعاية  دلت  شركة   S.A.R.L au
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ مبلغ 
ععنولن  درهم   888.888 رأسمااها 
 8 مرجان  و6  م رها لإلجتماعي رقم 
لملغرب  مكناس   58888  - مكناس 
يتيجة ل- لإلغالق لانهائي التصفية ع 
 ASOURIF إنهاء جميع أنشطة شركة

. METAL

المصفي لاسيذ  لإلبرلء  إعطاء   -  

ابطاقة  للحامل  لاورع�ضي  حسن 

لاتوريف لاوطنية رقم )وو9 9 دلل 

علاساكن بضيوة لاشكرلني مرجان 8 

مكناس

ع عين:

لاسيذ( ) 8 8 ع عنوليه(ل) 8 8 8 8 

كمصفي ( ) الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 

بتاريخ 89 ماي ))8) عفي 8 8 8 8 8.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 888.

5Iو5

STE HTCPRO SARL

BATI 25
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA MAROC

BATI 25 شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي عمار  8 

ش ة و لاطابق ) زي ة أبذري شارع 

للحسن لاثاني - 88888 لارباط 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و86858

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   86

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 BATI  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.(5

غرض لاشركة بإنجاز : - م اعل في 

أشغال مختلفة علابناء

- م اعل لاسباكة علاكهرباء.

- لاتجار ..

 8 عمار    : عنولن لمل ر لالجتماعي 
زي ة أبذري شارع   ( لاطابق  و  ش ة 

لارباط   88888  - لاثاني  للحسن 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ عثمان أعكا : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ عثمان أعكا عنوليه(ل) شارع 

 85 ش ة  ه  عمار   لاوربي  لملغرب 

إقامة جوهر  لملذننة لملحيط 88888 

لارباط لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ عثمان أعكا عنوليه(ل) شارع 

 85 ش ة  ه  عمار   لاوربي  لملغرب 

إقامة جوهر  لملذننة لملحيط 88888 

لارباط لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (5 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 978 )8.

6Iو5

مكتب للحسابات ح ل

 STE FOUAD BOUAZZA

IMMO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

مكتب للحسابات ح ل

8) شارع لاذلخلة لاطابق لالعل قرية 

للجماعة ، 8و 8)، لاذلر لابيضاء 

لملغرب

 STE FOUAD BOUAZZA IMMO

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 68 محج 

الاة ناقوت لارقم 9و لاطابق لالعل - 

8888) لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و))و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   ( 

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. FOUAD BOUAZZA IMMO

منوش   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

ع اري.

68 محج   : عنولن لمل ر لالجتماعي 

الاة ناقوت لارقم 9و لاطابق لالعل - 

8888) لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  فؤلد  مسوف  لاسيذ 

برشيذ 6888) برشيذ لملغرب.

عنوليه(ل)  بوعز   مسوف  لاسيذ 

لنطاايا  988و لنطاايا لنطاايا.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  فؤلد  مسوف  لاسيذ 

برشيذ 6888) برشيذ لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 87 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم )86 )8 .

7Iو5
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nador conseil sarl au

LOTISSEMENT MIAMI
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

LOTISSEMENT MIAMI شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لاحي 

للجذنذ، لاطريق لارئيسية، لقامة 

محسن لاش ة رقم  8 بني ليصار - 

888)6 لاناظور لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

( 8(7

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   8 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. LOTISSEMENT MIAMI

لالنواش   : غرض لاشركة بإنجاز 

لاو اري - تجزئة عبيع لالرل�ضي.

لاحي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لقامة  لارئيسية،  لاطريق  للجذنذ، 

 - بني ليصار  محسن لاش ة رقم  8 

888)6 لاناظور لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال لاشركة: 5.588.888 

درهم، م سم كااتالي:

 55888  : عئام  لهالل  لاسيذ  

ب يمة 888 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  عئام  لهالم  لاسيذ 
 6(888 لاوربي بني ليصار  حي لعالد 

لاناظور لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  عئام  لهالل  لاسيذ 
 6(888 لاوربي بني ليصار  حي لعالد 

لاناظور لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   86 بتاريخ  بااناضور  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم ) 7.

8Iو5

sofoget

 MENA HOME
DISTRIBUTION

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 MENA HOME DISTRIBUTION
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي لا نيطر  
59 إقامة موالي عبذ لاوزيز زي ة 
موالي عبذ لاوزيز رقم   - 888 8 

لا نيطر  لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
95و65

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 MENA : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HOME DISTRIBUTION

تسويق   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
لملنتجات علألدعلت لملنزاية.

عنولن لمل ر لالجتماعي : لا نيطر  
زي ة  لاوزيز  عبذ  موالي  إقامة   59
 8 888  - لاوزيز رقم    موالي عبذ 

لا نيطر  لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : مومني  فاطمة  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
 8888  : مومني  فاطمة  لاسيذ  

ب يمة 888 درهم.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ  فاطمة مومني عنوليه(ل) 

لارباط ------ لارباط لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ  فاطمة مومني عنوليه(ل) 

لارباط ---------- لارباط لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ  ) 

))8) تحت رقم 67 98.

9Iو5

CABINET BAHMAD

CACTUS ROUGE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مرلكش بالزل عمار  د 8 ش ة 
ب 8) لاطابق لاثاني جليز مرلكش 
إقامة مرلكش بالزل عمار  د 8 ش ة 
ب 8) لاطابق لاثاني جليز مرلكش، 

8888 ، مرلكش لملغرب
CACTUS ROUGE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي م اطوة 
لانخيل لملكان لملذعو لانخيل سلفي 
لالقامة )-G رقم )G باملوغي 578 - 

8888  مرلكش لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و 989

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (889 نوايوز  و8 

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.CACTUS ROUGE

 - لابيع   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لملوامالت لاو ارية   - لاكرلء   - لاشرلء 

تسيير ع تذبير لملمتلكات لاو ارية ع   -

لملن والت ع بصفة عامة جميع أيولع 

لألعمال لاتي ترتبط مباشر  أع بصفة 

غير مباشر  بغرض لاشركة.

م اطوة   : عنولن لمل ر لالجتماعي 

لانخيل لملكان لملذعو لانخيل سلفي 
 -  578 باملوغي   G( رقم   G-( لالقامة 

8888  مرلكش لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

 DIDIER فا�ضي  دنذيي  لاسيذ 

سايت باستيان  عنوليه(ل)   VACHER

سايت  878و8  فيال لاومال  878و8 

باستيان فرنسا.

 KLER DIS TICARET لاشركة 

 888 لسطنبول أنزكة ماه  عنوليه(ل) 

لسكنبول تركيا.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

 DIDIER فا�ضي  دنذيي  لاسيذ 

سايت باستيان  عنوليه(ل)   VACHER

سايت  878و8  فيال لاومال  878و8 

باستيان فرنسا

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

شتنبر   89 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

889) تحت رقم  88885.

5 8I
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ESPACE CONSULTING

AUTO-ECOLE CODE DEHBI
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

ESPACE CONSULTING

 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 88

 BUREAUX MENARA, VN ،

30000، FES MAROC

 AUTO-ECOLE CODE DEHBI

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي لا طوة 

و8, لاطابق لاثاني , - و)68و مركز 

حمرية جماعة لاولدنن, لقليم موالي 

يو وب لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7(6(5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

AUTO- : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ECOLE CODE DEHBI

توليم   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاسياقة.

لا طوة   : عنولن لمل ر لالجتماعي 

مركز  و)68و   -  , لاطابق لاثاني  و8, 

حمرية جماعة لاولدنن, لقليم موالي 

يو وب لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ لاذهبي محمذ : 588 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

 : لاطاابي  لالطيف  عبذ  لاسيذ 

588 حصة ب يمة 888 درهم الحصة 

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  محمذ  لاذهبي  لاسيذ 

فاس 8888و فاس لملغرب.

لاطاابي  لالطيف  عبذ  لاسيذ 

عنوليه(ل) فاس 8888و فاس لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  محمذ  لاذهبي  لاسيذ 

فاس 8888و فاس لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ 89 ماي ))8) 

تحت رقم ))6).

5 8I

SAHEL CONSULTING

AMAGRIO SERVICES
إعالن متوذد لا رلرلت

SAHEL CONSULTING

 avenue idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE

MAROC

AMAGRIO SERVICES »شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: مذننة 

لاوحذ  لاشطر )8 رقم 778و 

لاويون 78888 لاويون لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

9 )7و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

تم لتخاد   (8(8 نوييو  لملؤرخ في  ) 

لا رلرلت لاتااية: 

قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

تأسيس شركة

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

تأسيس شركة

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

نوييو  بتاريخ  )  بااويون  لالبتذلئية 

8)8) تحت رقم 1999/2021.

5 (I

SAFE-T GARDIENNAGE SARL

 SAFE-T GARDIENNAGE
SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

SAFE-T GARDIENNAGE SARL
86 زي ة و تجزئة دعريال ، 98888، 

طنجة لملغرب
 SAFE-T GARDIENNAGE SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي 86 زي ة و 
إقامة دعريال - 98888 طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و8 7)8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (6
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 SAFE-T : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GARDIENNAGE SARL
تهذف   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
لاشركة دلخل لملغرب أع في للخارج، 
بشكل مباشر أع غير مباشر لحسابها أع 

لحساب لاغير إلى ممارسة : 
- للحرلسة.

علاتوهذ  لاباطن  من  لاتواقذ   -
لاصف ات  جميع  في  لملشاركة  أع 
بااغرض  لملتول ة  لاورعض  أع 

لالجتماعي. 
عمليات  جميع   : عامة  بصفة  ع 
علاوساطة  علاورض  لاذرلسة 
دلت  علاومواة  علإلنذلع  علاسمسر  

لاصلة بموضوع لاشركة.
عنولن لمل ر لالجتماعي : 86 زي ة و 
إقامة دعريال - 98888 طنجة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
588 حصة   : لاسيذ محمذ برعط 

ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ عبذلاولحذ لاترفوس : 588 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  برعط  محمذ  لاسيذ 

للخير  تجزئة  رشيذ  موالي  شارع 

 8 طابق   8 عمار   مسناية بلوك هاء 

رقم 7 98858 طنجة لملغرب.

لاترفوس  عبذلاولحذ  لاسيذ 

 98878 لاكبير   مغوغة  عنوليه(ل) 

طنجة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  برعط  محمذ  لاسيذ 

للخير  تجزئة  رشيذ  موالي  شارع 

 8 طابق   8 عمار   مسناية بلوك هاء 

رقم 7 98858 طنجة لملغرب

لاترفوس  عبذلاولحذ  لاسيذ 

 98878 لاكبير   مغوغة  عنوليه(ل) 

طنجة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (8 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم )89و5).

Iو 5

POINTS CONSULTING و

امليساوي اسيستانس
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

EL MISSAOUI ASSISTANCE

88 شارع لمل اعمة لاطابق لاسادس 

رقم 88 88 شارع لمل اعمة لاطابق 

لاسادس رقم 88، 88)8)، لاذلر 

MAROC لابيضاء

لمليساعي لسيستانس شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد (في طور 

لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي 88 شارع 

لمل اعمة لاطابق لاسادس رقم 88 - 

88)8) لاذلر لابيضاء لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

85 8و .
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بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر حل   (8(8 يويبر   85 لملؤرخ في 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 
لمليساعي لسيستانس مبلغ رأسمااها 
م رها  ععنولن  درهم   888.888
88 شارع لمل اعمة لاطابق  لإلجتماعي 
لاذلر   (8(88  -  88 رقم  لاسادس 
قرلر   : ل  يتيجة  لملغرب  لابيضاء 

لاشركاء.
ع حذد م ر لاتصفية ب 88 شارع 
 -  88 لمل اعمة لاطابق لاسادس رقم 

88)8) لاذلر لابيضاء لملغرب. 
ع عين:

ع  بلحيمر  للخااق  عبذ  لاسيذ( ) 
دلعر لعالد مو�ضى لازعيتنة  عنوليه(ل) 
مشرع بن عبو لعالد بوزيري سطات 
 ( ) 8888) سطات لملغرب كمصفي 

الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية 
: دلعر لعالد مو�ضى لازعيتنة مشرع بن 

عبو لعالد بوزيري سطات
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ  )  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

دجنبر 8)8) تحت رقم 885856.

5  I

STE HTCPRO SARL

 SCUOLE INTERNAZIONALI
VISCONTI

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC
 SCUOLE INTERNAZIONALI

VISCONTI شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي أمال 5 
لملسير  رقم 669 ح ي م - 88888 

لارباط لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
868585

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8 
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
 SCUOLE INTERNAZIONALI

.VISCONTI
 -  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لستشارلت.
 5 أمال   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 88888  - ح ي م   669 لملسير  رقم 

لارباط لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 GRANESE MANFREDI لاسيذ 
 888 ب يمة  حصة   MARIA : 400

درهم الحصة .
 PASQUALE GRAVANTE لاسيذ
درهم   888 ب يمة  حصة   : 400

الحصة .
 FONDAZIONE LUIGI لاشركة 
GRANESE : 200 حصة ب يمة 888 

درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
 GRANESE MANFREDI لاسيذ 
 88888 إنطاايا  عنوليه(ل)   MARIA

رعما إنطاايا.
 PASQUALE GRAVANTE لاسيذ
زي ة أركان حي لارياض   5 عنوليه(ل) 

88888 لارباط لملغرب.
 FONDAZIONE LUIGI لاشركة 
GRANESE عنوليه(ل) إنطاايا 88888 

رعما إنطاايا.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
 PASQUALE GRAVANTE لاسيذ

زي ة أركان حي لارياض   5 عنوليه(ل) 
88888 لارباط لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (5 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم و97 )8.
5 5I

ISSROAD CONSULTING

ISSROAD CONSULTING
شركة لاتوصية باألسهم 

تأسيس شركة

ISSROAD CONSULTING
5 8 شارع محمذ للخامس لاطابق 
 Tanger ،98888 ، (8 لارلبع ش ة

Maroc
ISSROAD CONSULTING شركة 

لاتوصية باألسهم 
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 
لملنصور لاذهبي لقامة مايسيل 

لاطابق 6 رقم و7 طنجة - 98888 
طنجة لملغرب

تأسيس شركة لاتوصية باألسهم 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8(7 69
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   89
باألسهم  لاتوصية  اشركة  لألسا�ضي 

باملميزلت لاتااية:
لاتوصية  شركة   : لاشركة  شكل 

باألسهم .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.ISSROAD CONSULTING
غرض لاشركة بإنجاز : لستشارلت 
حلول  عتكامل  تركيب   - لملبيوات 

لألمان أليظمة لملولومات علابيايات .
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
مايسيل  لقامة  لاذهبي  لملنصور 
 98888  - طنجة  و7  رقم   6 لاطابق 

طنجة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 58.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
 5.888  : حريف  سلوى  لاسيذ  

حصة ب يمة 88 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ  سلوى حريف عنوليه(ل) 
اساسفة عملية رياض صوفيا عمار  
لابيضاء  لاذلر   6 ش ة  و  طابق    7

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ  سلوى حريف عنوليه(ل) 
اساسفة عملية رياض صوفيا عمار  
لابيضاء  لاذلر   6 ش ة  و  طابق    7

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  )  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم  96و5).
5 6I

FINANCIUM LLP

EDEK
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

FINANCIUM LLP
 BD ABDELMOUMEN 131,
 N°17, 4ème étage ، 20130،

CASABLANCA MAROC
EDEK شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي إلى 858 

شارع لمل اعمـة, مبنى أتاليتيك 
، لاطابق لاثاني ، رقم 6 ، لاذلر 
لابيضاء - 58)8) لاذلر لابيضاء 

لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
8 8)و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(8 شتنبر  و8  في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
حبيبة موهيم   ( ) تفويت لاسيذ 
أصل  من  لجتماعية  حصة   588
588 حصة افائذ  لاسيذ ( ) محمذ 

عسال بتاريخ )8 شتنبر 8)8).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
 87 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

شتنبر 8)8) تحت رقم 988)79.
5 7I
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FINANCIUM LLP

PARCAS CONSULTING
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FINANCIUM LLP

 BD ABDELMOUMEN 131,

 N°17, 4ème étage ، 20130،

CASABLANCA MAROC

PARCAS CONSULTING شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي أيفا بليس 

، لابرج لاغربي ، لملستوى 8 ، أيفا 

بليس ، شارع لاكورييش، عين دناب 

- 8888) لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

)886و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(8 شتنبر  و8 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.PARCAS CONSULTING

درلسة   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

تكنواوجيا  حلول  عتنفيذ  عتح يق 

لملولومات اتصميم عمحاكا  عتحليل 

عإدلر   عمرلقبة  عهنذسة  عتصنيع 

لابيايات.

عنولن لمل ر لالجتماعي : أيفا بليس 

أيفا   ،  8 لملستوى   ، لاغربي  لابرج   ،

بليس ، شارع لاكورييش، عين دناب - 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

حصة   888  : لاسيذ  مريم برلد  

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  برلد   مريم  لاسيذ  

لاذلر  بوركون,  بوغايفيل,  شارع   6

لابيضاء  لاذلر   (88 8 لابيضاء 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  برلد   مريم  لاسيذ  

لاذلر  بوركون,  بوغايفيل,  شارع   6

لابيضاء  لاذلر   (88 8 لابيضاء 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 85 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

يويبر 8)8) تحت رقم 9)7998.

5 8I

FINANCIUM LLP

EVIN ENGINEERING
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FINANCIUM LLP

 BD ABDELMOUMEN 131,

 N°17, 4ème étage ، 20130،

CASABLANCA MAROC

EVIN ENGINEERING شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لقامة 

 APPT 16 ، ، 885 بريما لعفيس رقم

ETG 3 ، ركن مصطفى مواني ع 88 

ننانر - 888 ) لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8 8 (

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   (8

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 EVIN  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

. ENGINEERING

غرض لاشركة بإنجاز : 

عتجميع  عتصنيع  عبناء  تصميم 

عتجار   عتجذنذ  عإصالح  عصياية 

لاصناعية  لاسيارلت  هياكل 

لاتفريغ  عخزليات  لملياه  عخزليات 

علملوذلت لملتذلعاة علاثابتة علملوذلت 

أع  للجذنذ   علمل طورلت  لاصناعية 

لمل طور   عهياكل يصف  لملستوملة 

عأي موذلت ع / أع أدعلت صناعية.

لقامة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 APPT 16 ، ، 885 بريما لعفيس رقم

 88 ركن مصطفى مواني ع   ،  ETG و

ننانر - 888 ) لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 Laurent Julien لاسيذ 

حصة ب يمة   THEOBALD : 1.000

888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

 Laurent Julien لاسيذ 

شارع   87 عنوليه(ل)   THEOBALD

ETG 6, أشجار لانخيل,  محمذ عبذه 

8888) لاذلر لابيضاء  لاذلر لابيضاء 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

 Laurent Julien لاسيذ 

شارع   87 عنوليه(ل)   THEOBALD

ETG 6, أشجار لانخيل,  محمذ عبذه 

8888) لاذلر لابيضاء  لاذلر لابيضاء 

لملغرب

تم لإلنذلع لا ايوني ب- بتاريخ 89 

أبريل ))8) تحت رقم  859)8.

5 9I

FINANCIUM LLP

GREEN LINE SOLUTIONS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FINANCIUM LLP

 BD ABDELMOUMEN 131,

 N°17, 4ème étage ، 20130،

CASABLANCA MAROC

 GREEN LINE SOLUTIONS

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لقامة 

بريما لعفيس رقم 885 ، ش ة 86 ، 

لاطابق و ، زلعية مصطفى مواني ع 

88 ننانر ، لاذلر لابيضاء - 888 ) 

لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

86879

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. GREEN LINE SOLUTIONS

 : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاطاقات  مجال  في  لالستشارلت 

لملستذلمة علاطاقات لملتجذد  عتوفير 

لاطاقة .

لقامة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 ،  86 ، ش ة   885 بريما لعفيس رقم 

زلعية مصطفى مواني ع   ، و  لاطابق 

 ( 888  - لاذلر لابيضاء   ، ننانر   88

لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
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 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

 BOYE Guillaume لاسيذ 

Francis Martial : 100 حصة ب يمة 

888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

 BOYE Guillaume لاسيذ 

Francis Martial عنوليه(ل)  8 شارع 

 ،7 لاذعر   - لاكولكبي  لارحمن  عبذ 

8 88) لاذلر لابيضاء  لاذلر لابيضاء 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

 BOYE Guillaume لاسيذ 

Francis Martial عنوليه(ل)  8 شارع 

 ،7 لاذعر   - لاكولكبي  لارحمن  عبذ 

8 88) لاذلر لابيضاء  لاذلر لابيضاء 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 87 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم و9) )8.

558I

NKH CONSULTING SARL

 GUENOUN MULTISERVICE

AS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC

 GUENOUN MULTISERVICE AS

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد (في 

طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي محطة 

أفري يا مركز عين لاوود  طريق 

لارباط لارماني تمار  عين لاوود  

888)8 عين لاوود  تمار  لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

887وو8858/8.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر حل   (8(( ماي   86 في  لملؤرخ 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 
 GUENOUN MULTISERVICE
درهم   888.888 رأسمااها  مبلغ   AS
محطة  لإلجتماعي  م رها  ععنولن 
طريق  لاوود   عين  مركز  أفري يا 
لاوود   عين  تمار   لارماني  لارباط 
لملغرب  تمار   لاوود   عين   8(888

يتيجة ل : أزمة مااية عكوفيذ89.
لاتصفية ب محطة  م ر  ع حذد 
طريق  لاوود   عين  مركز  أفري يا 
لاوود   عين  تمار   لارماني  لارباط 

888)8 عين لاوود  تمار  لملغرب. 
ع عين:

لاسيذ( ) عادل كنون ع عنوليه(ل) 
9 لا نيطر   ) زي ة أحمذ ع.ب ش ة 
كمصفي  لملغرب  تاقنيطر    8 888

( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية 
لاوود   عين  مركز  أفري يا  محطة   :

طريق لارباط لارماني تمار 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  بتاريخ  بتمار   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 8868.

558I

BELCOMPTA

ILYSARE PIECES AUTO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تويين مسير جذنذ الشركة

BELCOMPTA
رقم   بلوك ب شارع لانور زعلغة 

لاوليا ، 8888و، فاس لملغرب
ILYSARE PIECES AUTO شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 
لملنظر للجميل حي لمل قطوة رقم 
56 بلوك 6 - 8888و فاس لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.688(7

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم تويين   (8(( و) فبرلنر  لملؤرخ في 
لاسيذ( )  الشركة  جذنذ  مسير 
لافالقي لالدري�ضي رحمة كمسير عحيذ

تبوا ا بول لست ااة لملسير.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ 5) ماي ))8) 

تحت رقم 558).
55(I

omri compta sarl au

 BOUKIR COMPTOIR SARL
AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

حل شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
 BOUKIR COMPTOIR SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ(في طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي تحزئة أمل 
R) شهيذ موح ماج علي طنجة - 

98858 طنجة لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.88578

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر حل   (8(( ماي   89 في  لملؤرخ 
محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة 
 BOUKIR لاوحيذ  لاشريك  دلت 
مبلغ   COMPTOIR SARL AU
ععنولن  درهم   888.888 رأسمااها 
 (R أمل  تحزئة  لإلجتماعي  م رها 
شهيذ موح ماج علي طنجة - 98858 
الحظ   : ل  يتيجة  لملغرب  طنجة 
لملساهم لاوحيذ أن لاشركة ام تنفذ 

أي عملية منذ إنشائها في تاريخ
لملبكر  للحل  20/04/2017ف رر 

الشركة..
تحزئة  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
أمل R) شهيذ موح ماج علي طنجة - 

98858 طنجة لملغرب. 

ع عين:

لاسيذ( ) محمذ بوكير ع عنوليه(ل) 

شارع شهيذ عكاشار   ، حي لاشهذلء 
رقم 55 طنجة 98858 طنجة لملغرب 

كمصفي ( ) الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  بتاريخ  )  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 685 .

Iو55

SMOUNIAMINA

 SOCIETE ALLIANCE PC

SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

 SOCIETE ALLIANCE PC SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 8 مكرر 
زي ة لبي عبيذ  بن للجرلح م ج 

فـــاس - 8888و فــــاس لملغـــرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

89 8و.

لاوام  للجمع  بم ت�ضى 

ماي  و8  في  لملؤرخ  لإلستثنائي 

لاشركة  رأسمال  رفع  تم   (8(8

درهم«   490.000,00« قذره  بمبلغ 

إلى  درهم«   10.000,00« من  أي 

 : طريق  عن  درهم«   500.000,00«

أرباح أع عالعلت  أع  إدماج لحتياطي 

إصذلر في رأس لملال.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

يويبر   88 بتاريخ  بفاس  لاتجارية 

8)8) تحت رقم 9)9 .

55 I
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AL HUDA CONSEIL SARL

TIDOUDANE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL

78 شارع محمذ لازرقطوني لقامة 

كوثر لاش ة 9 ، 8888و، فاس 

لملغرب

TIDOUDANE شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 

عزيز  لا طوة رقم و5 لملحل و 

بنسود  - 8888و فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و67)7

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.TIDOUDANE

لآلشغال   : غرض لاشركة بإنجاز 

منوش   - لابناء  أشغال  ع  لاوامة 

ع اري.

تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

و  لملحل  و5  رقم  لا طوة  عزيز  

بنسود  - 8888و فاس لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : ازرق  سفيان  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  ازرق  سفيان  لاسيذ 
و طريق  أ تجزئة حي لازهور   89 رقم 

عين لاش ف 8888و فاس لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  ازرق  سفيان  لاسيذ 
و طريق  أ تجزئة حي لازهور   89 رقم 

عين لاش ف 8888و فاس لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ 5) ماي ))8) 

تحت رقم )78).

555I

ACS CONSEILS

ste MORBAK
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

ACS CONSEILS
لقامة محفاظ زي ة للجزلئر لاطابق 

) ، 6888)، برشيذ لملغرب
ste MORBAK شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد (في طور 

لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي زي ة 

لاصنوبر غمار  ) لاطابق لارلبع ش ة 
)8 - 6888) لاذلرلابيضاء لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و7988 .
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
))8) ت رر حل  )) فبرلنر  لملؤرخ في 
 ste شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  
 888.888 MORBAK مبلغ رأسمااها 
درهم ععنولن م رها لإلجتماعي زي ة 
لاصنوبر غمار  ) لاطابق لارلبع ش ة 
لملغرب  لاذلرلابيضاء   (6888  -  8(

يتيجة ل : توقيف لانشاط.
زي ة  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
لاصنوبر غمار  ) لاطابق لارلبع ش ة 

)8 - 6888) لاذلرلابيضاء لملغرب. 
ع عين:

ع  بختاعي  هشام  لاسيذ( ) 
 x لقامة لعالد زيان عمار   عنوليه(ل) 
ش ة و 6888) لاذلرلابيضاء لملغرب 

كمصفي ( ) الشركة.

ع  مرلدي  محمذ  لاسيذ( ) 

 86 زي ة   8 حي لالدريسية  عنوليه(ل) 

رقم 86 6888) لاذلرلابيضاء لملغرب 

كمصفي ( ) الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم  8وو)8.

556I

PRESCOF

ECOLE DAR AL MANAR

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

PRESCOF

 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra Maroc

ECOLE DAR AL MANAR شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 9و 8 - 

تجزئة لألمل ) - 8)8 8 لا نيطر  

لملغرب.

تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

7 و8 .

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تمت   (8(( مارس   (8 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

سويذ  يور   ( ) لاسيذ  تفويت 

حصة لجتماعية من   588 مشليوي 

 ( ) حصة افائذ  لاسيذ   588 أصل 

مارس   (8 بتاريخ  موتز  أمين  أحمذ 

.(8((

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

ماي  و)  لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم 55 98.

557I

sofoget

 GROUPE SCOLAIRE
ZGHARI PRIVE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 GROUPE SCOLAIRE ZGHARI

PRIVE شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي لا نيطر  
و و بير رلمي شرقية 888 8 

لا نيطر  لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
. 6 57

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( ماي  و8  في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
( ) حسن لازغاري  تفويت لاسيذ 
حصة لجتماعية من أصل   (7.(88
 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة  688.و8 
و8 ماي  صالح لاذنن لازغاري بتاريخ 

.(8((
( ) حسن لازغاري  تفويت لاسيذ 
حصة لجتماعية من أصل   (7.(88
 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة  688.و8 
عبذ للارحيم لازغاري بتاريخ و8 ماي 

.(8((
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
ماي   (5 لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم 87 98.
558I

CABINET BAHMAD

ANNA&CLEMENCE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مرلكش بالزل عمار  د 8 ش ة 
ب 8) لاطابق لاثاني جليز مرلكش 
إقامة مرلكش بالزل عمار  د 8 ش ة 
ب 8) لاطابق لاثاني جليز مرلكش، 

8888 ، مرلكش لملغرب
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ANNA&CLEMENCE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي مكتب رقم 

) في لايمين، ش ة رقم 6، زلعية زي ة 

طارق لبن زياد ع لبن عائشة، إقامة 

لكسال سيور، عمار  88، - 8888  

مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8(5687

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. ANNA&CLEMENCE

إنجار   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

ش ق عفيالت مفرعشة.

مكتب   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
6، زلعية  ) في لايمين، ش ة رقم  رقم 
عائشة،  لبن  ع  زياد  لبن  زي ة طارق 

 -  ،88 عمار   سيور،  لكسال  إقامة 

8888  مرلكش لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 58.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

بيريو  أاكسايذر  بيير  لاسيذ 
عنوليه(ل) 9888 شومان دع البويسون 

888و8 إي أعن برعفونس فرنسا.

تريفيذنك  كريستيل  لاسيذ  
عنوليه(ل) 9888 شومان دع البويسون 

888و8 إي أعن برعفونس فرنسا.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

بيريو  أاكسايذر  بيير  لاسيذ 
عنوليه(ل) 9888 شومان دع البويسون 

888و8 إي أعن برعفونس فرنسا.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 5988و8.

559I

mcmj entreprise

SOBETA

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

mcmj entreprise

 lot mourouj rte sidi yahya 8 

oujda ، 0، oujda maroc

SOBETA شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي : حي 

للجرف لخضر 7و رقم 588 عجذه - 

68888 عجذ  لملغرب.

قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و88)و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

ت رر حل   (8(( أبريل   (9 لملؤرخ في 

لملسؤعاية  دلت  شركة   SOBETA

 888.888 رأسمااها  مبلغ  لملحذعد  

لإلجتماعي حي  درهم ععنولن م رها 

588 عجذه -  7و رقم  للجرف لخضر 

68888 عجذ  لملغرب يتيجة اصووبة 

لملنافسة عقلة لاصف ات.

ع عين:

للحاجي  لارحيم  عبذ  لاسيذ( ) 

بابين  زي ه  لانصر  حي  عنوليه(ل)  ع 

68888 عجذ  لملغرب  75 عجذه  رقم 

كمصفي ( ) الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 

بتاريخ 9) أبريل ))8) عفي حي للجرف 

لخضر 7و رقم 588 عجذه - 68888 

عجذ  لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بوجذ  بتاريخ 5) ماي ))8) 

تحت رقم 7و7.

568I

مكتب مويشة الحسابات ع لألستشارلت للجبائية

JOBRANE TRANSFERT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

مكتب مويشة الحسابات ع 

لألستشارلت للجبائية

حي لاسالم بلوك E رقم )) -- سيذي 

سليمان ، 88) 8، سيذي سليمان 

لملغرب

JOBRANE TRANSFERT شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 

لاصياد رقم 7و  محل رقم ) - 

888 8 لا نيطر  لملغرب 

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

97و65

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. JOBRANE TRANSFERT

تحويل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لالمولل .

تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 -  ( رقم  محل  7و   رقم  لاصياد 

888 8 لا نيطر  لملغرب .

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : جبرلن  سفيان  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  جبرلن  سفيان  لاسيذ 
بلوك ك  لسكان لاشوبي لاسالمة   
   رقم و 888 8 لا نيطر  لملغرب .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  جبرلن  سفيان  لاسيذ 
بلوك ك  لسكان لاشوبي لاسالمة   

   رقم و 888 8 لا نيطر  لملغرب 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ  ) 

))8) تحت رقم 69 98.
568I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

PROFILAGE DE SUD
إعالن متوذد لا رلرلت

PROFILAGE DU SUD شـــركــــة
لاــمــســؤعاــيـة  دلت  شــركـــة 

لاــمــحــذعد 
 100.000,00 لاـــرأســـمــال  دلت 

درهــم
77و  رقم  لالجـتــمـاعــي:  لاــمــ ــر 
لاحي   ، أسفي  طريق  لملسار  تجزئة 

لاصناعي مرلكش
عـلى إثر لاـجـمع لاوـام لالسـتـثنـائي 
اـشـركة   ،(8(( ماي   5 لملؤرخ بتاريخ 
» PROFILAGE DU SUD » ش.م.م. 
درهــم،   100.000,00 رأسـمااها   ،
تجزئة  77و  رقم  لالجـتـمـاعي  مـ ـرها 
لاحي لاصناعي   ، لملسار طريق أسفي 

مرلكش، تـ ـرر مـا نـلـي: 
• تزكـيـة عـمـلـيـة تـفـويـت للحـصــص 
ماي  بتاريخ    بمرلكش  تـمت  لاـتي 
بـيـن لألشخاص لآلتيـة أسـمـا   ،(8((

ؤهـم :
- لاـسـيـذ لملحفوظ لاسويذي نـهب 
مئتان عخمسون حصـة ( 58) حصـة) 

إلى لاسـيذ مرعلن لاسويذي.
• إدماج لاـشـريـك لاـجـذنــذ لاـســيــذ 

مرعلن لاسويذي.
• تـحـويـل لمل ــر لإلجـتـمـاعـي الشـركـة 
من لاوـنـولن للحالي : رقم 77و تجزئة 
لاحي لاصناعي   ، لملسار طريق أسفي 
رقم   : لاتـااـي  لاـونـولن  إلى  مرلكش 
لاطابق  تجزئة لمتذلد لملسار،   ،889

لاسفلي – مرلكش.
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إلى تجار   تغيير غرض لاشركة   •
لاو اقير باات سيط. 

لعتماد لانظام لألسا�ضي لملحين   •
الشركة.

لإلنــــذلع لاـــــ ــــايــــويـــــــي :
لاــــ ـــايـــويـــي  لإلنذلع  تـــم  عقــــذ 
لاــــضـــبـــط  بــــكـــتـــابــــة  الـــشــركـــة 
بـــااــمـــحــكــمـــة لاــتــجــاريــة بـمــرلكـــش نــــوم 
20/05/2022 تحت رقــــم  598و8.
56(I

CABINET CONSEIL ACHOURI

NAHDATONA .BAT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
 BD MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI NUMERO 97
 PREMIERE ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC
NAHDATONA .BAT شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي لمل ر 

لارئي�ضي ، مكتب رقم 885 ، لاش ة 
86 ، و لازلعية 88 ننانر ، مصطفى 
مواني ، لاذلر لابيضاء - 8888) 

لاذلر لابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
5 (678

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   ((
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.NAHDATONA .BAT
لاتطوير   : بإنجاز  غرض لاشركة 

لاو اري.

لمل ر   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لاش ة   ،  885 مكتب رقم   ، لارئي�ضي 
مصطفى   ، ننانر   88 لازلعية  و   ،  86
مواني ، لاذلر لابيضاء - 8888) لاذلر 

لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ حكيم نووم : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ حكيم نووم عنوليه(ل) حي 
 (8888 لملحمذنة  -6و   لانهضة رقم 

لملحمذنة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ حكيم نووم عنوليه(ل) حي 
 (8888 لملحمذنة  -6و   لانهضة رقم 

لملحمذنة لملغرب
لاسيذ يور لاذنن نووم عنوليه(ل) 
لملحمذنة  -6و   رقم  لانهضة  حي 

8888) لملحمذنة لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 8( بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم وو8و)8.
Iو56

ADVOLIS

 WINNING DISTRIBUTION
& TRADING

إعالن متوذد لا رلرلت

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

 WINNING DISTRIBUTION &
TRADING »شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  دلت لاشريك لاوحيذ«
ععنولن م رها لالجتماعي: 88 طريق 
 B لبن حمذيس عجاهذ رقم لملكتب

60000 - 08 عجذ  لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
898 و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

تم لتخاد   (8(( أبريل   (7 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :88 رقم  قرلر 

مانلي: فوت لاسيذ برمضان لبرلهيم 

افائذ   لجتماعية  حصة    .888

لاسيذ  بالعي يادنة

على  ننص  لاذي   :8( رقم  قرلر 

لا ايوني  لاشكل  تحويل  مانلي: 

الشركة من » شركة دلت لملسؤعاية 

للى  لملحذعد  دلت لاشريك لاوحيذ« 

»شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  »

على  ننص  لاذي  و8:  رقم  قرلر 

لاوام  للجمع  أعضاء  لتفق  مانلي: 
لا ايون  تحيين  على  عباالجماع 

لالسا�ضي الشركة

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

لاذي  بنذ رقم لا ايون لالسا�ضي: 
لا ايون  تحيين  مانلي:  على  ننص 

لالسا�ضي 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بوجذ  بتاريخ 88 ماي ))8) 

تحت رقم )78.

56 I

CABINET OUASSI

BANABUS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

CABINET OUASSI

عمار  كومرزيذ شارع للحرية طابق 

لالعل مكتب رقم و لملذننة للجذنذ  

، 6888 ، لسفي لملغرب

BANABUS شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 85 

تجزئة لالخالص سبت كزعاة - 

6888  سبت لكزعاة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و59)8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم إعذلد لا ايون   (8(( فبرلنر   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.BANABUS

ي ل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لملستخذمين لحساب لاغير .

رقم   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 - كزعاة  لالخالص سبت  تجزئة   85

6888  سبت لكزعاة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

8.888 حصة   : لاسيذ بايا محمذ 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  محمذ  بايا  لاسيذ 

رقم   8 لالزهر لقامة ماجوريل م س 

لابيضاء  لاذلر   (8688 لابريو�ضي   8

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  محمذ  بايا  لاسيذ 

رقم   8 لالزهر لقامة ماجوريل م س 

لابيضاء  لاذلر   (8688 لابريو�ضي   8

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

مارس   8( بتاريخ  بآسفي  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 899.

565I
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SOMANEX

EPM CONCEPT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

SOMANEX
و، شارع 9 بريزلش ت اطع شارع 
رحال لملسكيني ، 8 88)، لاذلر 

لابيضاء لملغرب
EPM CONCEPT شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي )7 شارع 

رحال لملسكيني - 8888) لاذلر 
لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
7)5و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 EPM  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.CONCEPT
جميع   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
أيولع عمليات لاتصذي الحرلئق عبيع 

عتصذنر عإسترلد.
 7(  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
شارع رحال لملسكيني - 8888) لاذلر 

لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
حصة   (88  : لاسيذ أنوب مذنح 

ب يمة 888 درهم الحصة .
كاسبارد  كيفين  فرليك  لاسيذ 
درهم   888 ب يمة  حصة   (58  :

الحصة.
88) حصة   : لاسيذ علي لحذنذع 

ب يمة 888 درهم الحصة .
 888  : بنتورلبت  نسرين  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ  سلمى لاهيبة : 58) حصة 
ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ أنوب مذنح عنوليه(ل) عين 
لاشق 8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.

كاسبارد  كيفين  فرليك  لاسيذ 
فرنسا  8658و  فرنسا  عنوليه(ل) 

فرنسا.
لاسيذ علي لحذنذع عنوليه(ل) عين 
لاسبع 8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.
بنتورلبت  نسرين  لاسيذ  
لاذلر   (8888 لاشق  عين  عنوليه(ل) 

لابيضاء لملغرب.
عنوليه(ل)  لاهيبة  سلمى  لاسيذ  

فرنسا 8658و فرنسا فرنسا.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
بنتورلبت  نسرين  لاسيذ  
لاذلر   (8888 لاشق  عين  عنوليه(ل) 

لابيضاء لملغرب
كاسبارد  كيفين  فرليك  لاسيذ 
فرنسا  8658و  فرنسا  عنوليه(ل) 

فرنسا
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 98و )8.

566I

MACOSIS CONSULTING

GUENCA LOGISTIQUE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
GUENCA LOGISTIQUE شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد (في طور 

لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي 8 مركب 

للخير مسناتة عمار  8 لاطابق و رقم 
85 - 98888 طنجة لملغرب.

حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.87877

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
8)8) ت رر حل  5) دجنبر  لملؤرخ في 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 
مبلغ   GUENCA LOGISTIQUE
ععنولن  درهم   888.888 رأسمااها 
للخير  مركب   8 لإلجتماعي  م رها 
 85 رقم  و  لاطابق   8 مسناتة عمار  
 : يتيجة ل  لملغرب  طنجة   98888  -

صووبات مااية.
8 مركب  ع حذد م ر لاتصفية ب 
للخير مسناتة عمار  8 لاطابق و رقم 

85 - 98888 طنجة لملغرب. 
ع عين:

ع  لاشادني  عادل  لاسيذ( ) 
عنوليه(ل) شارع للحسن لاذلخل رقم 
لملغرب كمصفي  طنجة   98888  69

( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
مارس  و)  بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 785).
567I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

GHOLEIZM TRAV
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تغيير تسمية لاشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع لالمير موالي عبذ هللا ، 
888 5، خنيفر  لملغرب

GHOLEIZM TRAV شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لالجتماعي لاطابق 

لالر�ضي رقم 889 تجزئة يور - 
888 5 خنيفر  لملغرب.
تغيير تسمية لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
587و

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تم تغيير   (8(( أبريل   (7 لملؤرخ في 

 GHOLEIZM« من  لاشركة  تسمية 

. « LEIMIR« إلى « TRAV

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  بتاريخ  8  بخنيفر   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 888.

568I

GLOBE FIDUCIAIRE

KERALA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

GLOBE FIDUCIAIRE

 8 شارع لازرقطوني لاطابق 9 رقم 

88 ، 8888)، لاذلر لابيضاء لملغرب

KERALA شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ(في 

طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

بوركون زي ة جوفر لبن حبيب لقامة 

لملشرق ) لاطابق لالعل رقم و لاذلر 

لابيضاء. - و885) لاذلر لابيضاء 

لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و8978و.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

ت رر حل   (8(( 8و مارس  لملؤرخ في 

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

مبلغ   KERALA لاوحيذ  لاشريك 

ععنولن  درهم   (8.888 رأسمااها 

م رها لإلجتماعي شارع بوركون زي ة 

 ( لملشرق  لقامة  حبيب  لبن  جوفر 

لاطابق لالعل رقم و لاذلر لابيضاء. - 

لاذلر لابيضاء لملغرب يتيجة  و885) 

ل : غياب لانشاط.

شارع  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 

بوركون زي ة جوفر لبن حبيب لقامة 

لاذلر  و  لاطابق لالعل رقم   ( لملشرق 

لابيضاء  لاذلر  و885)   - لابيضاء. 

لملغرب. 
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ع عين:

لاسيذ( ) نويمة غالم ع عنوليه(ل) 

 ( ش ة  لاكاظم  مو�ضى  زي ة  و8 

و885) لاذلر  بوركون لاذلر لابيضاء 

لابيضاء لملغرب كمصفي ( ) الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  )  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 5885)8.

569I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

LEIMIR
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تفويت حصص

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع لالمير موالي عبذ هللا ، 

888 5، خنيفر  لملغرب

LEIMIR شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لاطابق 

لالر�ضي رقم 889 تجزئة يور - 

888 5 خنيفر  لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

587و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تمت   (8(( أبريل   (7 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

لملحجوب   ( ) لاسيذ  تفويت 

حصة لجتماعية من  888.و  سالك 

أصل 888.و حصة افائذ  لاسيذ ( ) 

أبريل   (7 صالح لاذنن لارلجي بتاريخ 

.(8((

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

ماي  بتاريخ  8  بخنيفر   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 888.

578I

AADA CONSULTING

CASABAY CLAS HOME
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

AADA CONSULTING
رقم 7 زي ة لحمذ توكي لاطابق لاثاني 

رقم 88 لاذلر لابيضاء ، 8888)، 

لاذلر لابيضاء لملغرب

CASABAY CLAS HOME شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي )و شارع 

ليولل لاطابق لالر�ضي لاذلر لابيضاء 

- 8888) لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

969و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (5

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.CASABAY CLAS HOME

لستيرلد   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لملفرعشات علاذنكورلت  ،بيع عشرلء 

لملنزاية.

)و شارع  عنولن لمل ر لالجتماعي : 

ليولل لاطابق لالر�ضي لاذلر لابيضاء - 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ فيرنت لباي : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  لباي  فيرنت  لاسيذ 

لقامة  88 طريق لارباط ط   ش  8 

لابيضاء  لاذلر  لاسبع  عين  دلريس 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  لباي  فيرنت  لاسيذ 

لقامة  88 طريق لارباط ط   ش  8 

لابيضاء  لاذلر  لاسبع  عين  دلريس 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  )  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم  98 )8.

578I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

LEIMIR

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

تويين مسير جذنذ الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع لالمير موالي عبذ هللا ، 

888 5، خنيفر  لملغرب

LEIMIR شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لاطابق 

لالر�ضي رقم 889 تجزئة يور - 

888 5 خنيفر  لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

587و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تم تويين   (8(( أبريل   (7 لملؤرخ في 

مسير جذنذ الشركة لاسيذ( ) لارلجي 

صالح لاذنن كمسير عحيذ

تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  بتاريخ  8  بخنيفر   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 888.

57(I

KATALIA COFFEE

KATALIA COFFEE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

KATALIA COFFEE

 BD OKBA IBNOU NAFII HAY (و

 MOHAMMADI CAsaBLANCA ،

20750، casa MAROC

KATALIA COFFEE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

ع بة إبن يافع لاحي لملحمذي 

لارقم و) لاذلرلابيضاء - 8758) 

لاذلرلابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8785و5

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ننانر   89

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.KATALIA COFFEE

Milk-Bar- : غرض لاشركة بإنجاز

. Restauration

شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لملحمذي  لاحي  يافع  إبن  ع بة 

 (8758  - لاذلرلابيضاء  و)  لارقم 

لاذلرلابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 58.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

 KATALIA COFFEE لاشركة 

عنوليه(ل) شارع ع بة إبن يافع لاحي 

لاذلرلابيضاء  و)  لارقم  لملحمذي 

8758) لاذلرلابيضاء لملغرب.



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8))الجريدة الرسمية   10248

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

ا طارني عنوليه(ل)  لاسيذ زكرياء 

  6 س  م  لاكبرى  لاتوسوة  أيا�ضي 

لاغالم  أهل   858 رقم   8 مذخل 

لاذلرلابيضاء  88و8)  لابيضاء 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

فبرلنر ))8) تحت رقم 5888.

Iو57

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

LEIMIR

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع لالمير موالي عبذ هللا ، 

888 5، خنيفر  لملغرب

LEIMIR شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 85 زي ة 

بني مكيلذ توالاين - 888 5 خنيفر  

لملغرب.

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

587و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

))8) تم تحويل  7) أبريل  لملؤرخ في 

من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 

»85 زي ة بني مكيلذ توالاين - 888 5 

خنيفر  لملغرب« إلى »لاطابق لالر�ضي 

رقم 889 تجزئة يور - 888 5 خنيفر  

لملغرب«.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  بتاريخ  8  بخنيفر   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 888.

57 I

STE FIDUTRA-COM

B TO B IMPORT
إعالن متوذد لا رلرلت

STE FIDUTRA-COM
عمار  لابركة لاطابق و رقم 89 شارع 

عالل لافا�ضي ، 8888 ، مرلكش 
لملغرب

B TO B IMPORT »شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: رقم  67 
تجزئة لملسار طريق أسفي - - مرلكش 

لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.88 888

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(8 يويبر   8( لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
على  ننص  لاذي   :8 رقم  قرلر 
888 حصة لجتماعية  تفويت  مانلي: 
ع888  اوزى  برلد   لبتسام  السيذ  
حصة لجتماعية السيذ عبذ هللا بن 
جلون ع88و حصة لجتماعية السيذ 
محمذ غالي بن جلون افائذ  لاسيذ  
 588 مجموع  ملاهو  خربوش  لمنة 

حصة لجتماعية
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
بن جلون  عبذ هللا  لاسيذ  لست ااة 

من تسيير لاشركة
قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 
كمسير  برلد   سويذ  لاسيذ  تويين 

عحيذ الشركة ملذ  غير محذعد 
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
على  ننص  لاذي   :7 رقم  بنذ 
لالجتماعية  للحصص  لسناد  مانلي: 
حصة   -888 كاالتي:  افائذ  لاشركاء 
لجتماعية افائذ  لاسيذ سويذ برلد  
88)- حصة لجتماعية افائذ  لاسيذ 
حصة لجتماعية   -(88 هشام برلد  
 -588 برلد   محمذ  لاسيذ  افائذ  
حصة لجتماعية افائذ  لاسيذ  لمنة 

خربوش
بنذ رقم )8: لاذي ننص على مانلي: 
كمسير  برلد   سويذ  لاسيذ  تويين 

عحيذ الشركة ملذ  غير محذعد 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

مارس   85 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم  89وو8.

575I

JIYAR JAOUAD

AGRICOLE MBARKI
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

AGRICOLE MBARKI شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر 

لاسليمايية زكزل بركان - و)وو6 

بركان لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8 88

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.AGRICOLE MBARKI

لستغالل   : غرض لاشركة بإنجاز 

لألرل�ضي لازرلعية 

تربية للحيوليات لألايفة.

دعلر   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

و)وو6   - بركان  زكزل  لاسليمايية 

بركان لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ لمباركي عبذللحفيظ : 8)5 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 ( 8  : أسماء  لمباركي  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ  شاعري يولل : 8 ) حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عبذللحفيظ  لمباركي  لاسيذ 
زكزل  لاسليمايية  دعلر  عنوليه(ل) 

بركان و)وو6 بركان لملغرب.

عنوليه(ل)  لاسيذ  لمباركي أسماء 

و)وو6  دعلر لاسليمايية زكزل بركان 

بركان لملغرب.

عنوليه(ل)  يولل  شاعري  لاسيذ  

و)وو6  دعلر لاسليمايية زكزل بركان 

بركان لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عبذللحفيظ  لمباركي  لاسيذ 
زكزل  لاسليمايية  دعلر  عنوليه(ل) 

بركان و)وو6 بركان لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  بتاريخ  ببركان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 267/2022.

576I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CAPITAL RENDEMENT
PLUS

تأسيس صنذعق مشترك التوظيف

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،

CASABLANCA MAROC

 CAPITAL RENDEMENT PLUS

»صنذعق مشترك التوظيف«

ععنولن م ره لإلجتماعي: و6، شارع 

موالي نوسف - 8888) لاذلر 

لابيضاء لملغرب

»تأسيس صنذعق مشترك 

التوظيف«

 (9 في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
تأسيس صنذعق  ت رر   (8(( أبريل 

لابيايات  دي  التوظيف  مشترك 

لاتااية:
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 CAPITAL  : لاصنذعق  تسمية   -

.RENDEMENT PLUS

و6،   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن   -

لاذلر   (8888  - شارع موالي نوسف 

لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسس  لاتي  لملذ    -

لاصنذعق: 99 سنة .

- مبلغ رأسمال لاصنذعق (درهم): 

8.888.888

 BMCE« مؤسسة لاتذبير: شركة -

شركة   ،»CAPITAL GESTION

بااذلر  م رها  لاكائن  مساهمة، 

شارع موالي نوسف،  و6،  لابيضاء- 

تمثلها لاسيذ  مريم بوعزلعي. 

 BANK OF« :لملؤسسة لاوديوة -

لاكائن  شركة مساهمة،   ،»AFRICA

شارع   ،8 8 م رها بااذلر لابيضاء– 

علي  لاسيذ  نمثلها  لاثاني،  للحسن 

بذيوة  علاسيذ   لافهري  لافا�ضي 

بلوااية.

- لملنتذب لألعل الحسابات: مكتب 

»HDID & ASSOCIES« نمثله لاسيذ 

محمذ حذنذ

عحصص  لملوجودلت   -

درهم  مليون  لملشتركة:  لمللكية 

إلى  م سـم   (1.000.000,00(

أاف  دلت  حصة   (8.888) أاف 

إسمية  ك يمة  درهم   (1.000,00(

بكاملها  لملكتتبة  لاولحذ ،  الحصـة 

علملذفوعة لا يمة يضيا. 

الستردلد  لاالزم  لألدنى  لملبلغ   -

للحصص:500.000,00

- تاريخ عرقم لعتماد يظام لاتذبير 

اسوق  لملغربية  لاهيئة  طرف  من 

رقم:   -  (8(( مارس  8و  لارساميل: 

GP((868

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم و)9 )8.

577I

STE AUCOGEST SARL

LOGE UP IMMO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS

 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

LOGE UP IMMO شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ(في طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 886 

حي أدرلر تيكوين - 88888 أكادنر 

لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

. 5(79

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

ت رر حل   (8(( ماي   85 في  لملؤرخ 

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

 LOGE UP IMMO لاشريك لاوحيذ 

درهم   888.888 رأسمااها  مبلغ 

 886 رقم  لإلجتماعي  ععنولن م رها 

أكادنر   88888  - تيكوين  أدرلر  حي 

لملغرب يتيجة ل : صووبات ع عرلقيل 

علجهت لاشركة منذ تأسيسها.

ع حذد م ر لاتصفية ب رقم 886 

أكادنر   88888  - تيكوين  أدرلر  حي 

لملغرب. 

ع عين:

ع  علرحمان  لبرلهيم  لاسيذ( ) 
حي   ( بلوك   858 رقم  عنوليه(ل) 
ملول  لنت   88658 أزرع  تيمرسيت 

لملغرب كمصفي ( ) الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية باكادنر بتاريخ 8) ماي ))8) 

تحت رقم 889898.

578I

CABINET OUASSI

ARETAS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

CABINET OUASSI
عمار  كومرزيذ شارع للحرية طابق 
لالعل مكتب رقم و لملذننة للجذنذ  

، 6888 ، لسفي لملغرب
ARETAS شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي : رقم 

5) زي ة شكيب لرسالن حي جنان 
لاش وري - 6888  لسفي لملغرب.

قفل لاتصفية
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.6889
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
8)8) ت رر حل  86 دجنبر  لملؤرخ في 
لملسؤعاية  دلت  شركة   ARETAS
 88.888 رأسمااها  مبلغ  لملحذعد  
درهم ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 
جنان  حي  لرسالن  شكيب  زي ة   (5
لملغرب  لسفي    6888  - لاش وري 

يتيجة اعجز مالي .
ع عين:

لاسيذ( ) لمين شريف ع عنوليه(ل) 
حي  لرسالن  شكيب  زي ة   (5 رقم 
لسفي    6888 لاش وري  جنان 

لملغرب كمصفي ( ) الشركة.
ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 
رقم  عفي   (8(8 دجنبر   86 بتاريخ 
جنان  حي  لرسالن  شكيب  زي ة   (5

لاش وري - 6888  لسفي لملغرب.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بآسفي  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم و8و.
579I

JIYAR JAOUAD

HADDOU AGRICOLE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC
HADDOU AGRICOLE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي زي ة 

مارتيل حي اهبيل 88 سيذي سليمان 
شرلعة بركان - 88وو6 بركان لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8 85

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   86
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.HADDOU AGRICOLE
لستغالل   : غرض لاشركة بإنجاز 

لألرل�ضي لازرلعية 
تربية للحيوليات أايفة.

زي ة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
مارتيل حي اهبيل 88 سيذي سليمان 
شرلعة بركان - 88وو6 بركان لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
58و حصة   : لاسيذ مباركي حذع 

ب يمة 888 درهم الحصة .
لاسيذ مباركي عصام : 8وو حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
لاسيذ  مباركي سمية : 8)و حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ مباركي حذع عنوليه(ل) دعلر 
بركان  58)و6  لعيوت بوغريبة بركان 

لملغرب.
عنوليه(ل)  عصام  مباركي  لاسيذ 

فرنسا 88 و9 فرنسا فرنسا.
عنوليه(ل)  سمية  مباركي  لاسيذ  
86 حي لافتح بركان  زي ة لعاوت رقم 

88وو6 بركان لملغرب.
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ مباركي حذع عنوليه(ل) دعلر 

بركان  88وو6  لعيوت بوغريبة بركان 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  بتاريخ  ببركان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 269/2022.

588I

STE AUCOGEST SARL

CHIRO HEALTH CENTER
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS

 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

CHIRO HEALTH CENTER شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي مكب 

رقم )8 عمار  رقم 6) تجزئة لملرس 

لازي ة  88  لاذشير  - 68و86 

ليززكان لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

(6868

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ننانر   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 CHIRO : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HEALTH CENTER

ت ويم   -  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاوظام ..

مكب   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

تجزئة لملرس   (6 )8 عمار  رقم  رقم 

68و86   - لاذشير   لازي ة  88  

ليززكان لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

حصة   888  : لاسيذ عشن أنوب 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  أنوب  عشن  لاسيذ 
جذ   زي ة  رقم  8  لاش ة  رقم  8 
لاويون   78888 لملر�ضى  لانهضة  حي 

لملر�ضى.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  أنوب  عشن  لاسيذ 
جذ   زي ة  رقم  8  لاش ة  رقم  8 
لاويون   78888 لملر�ضى  لانهضة  حي 

لملر�ضى

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  بتاريخ  بايزكان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم  96.

588I

JIYAR JAOUAD

A-L SUCRE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

A-L SUCRE شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم و8 

شارع أبو حنيفة حي لأليذاس بركان - 

88وو6 بركان لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و8 8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   8 

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 A-L  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.SUCRE

غرض لاشركة بإنجاز : بيع عشرلء 

لملنتجات لاغذلئية

بيع عشرلء لاسكر

تجار .
و8  رقم   : عنولن لمل ر لالجتماعي 

شارع أبو حنيفة حي لأليذاس بركان - 

88وو6 بركان لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال لاشركة: 8.888.888 

درهم، م سم كااتالي:

 5.888  : لاسيذ اووج عبذلا ادر 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ اووج أحمذ : 5.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ اووج عبذلا ادر عنوليه(ل) 
لاليذاس  حي  لزمور  زي ة   (5 رقم 

بركان 88وو6 بركان لملغرب.

عنوليه(ل)  أحمذ  اووج  لاسيذ 

فرنسا 95888 فرنسا فرنسا.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ اووج عبذلا ادر عنوليه(ل) 
لاليذاس  حي  لزمور  زي ة   (5 رقم 

بركان 88وو6 بركان لملغرب

عنوليه(ل)  أحمذ  اووج  لاسيذ 

فرنسا 95888 فرنسا فرنسا

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  بتاريخ  ببركان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 268/2022.

58(I

GOLDEN TRAVEL TOURISM

الدهيبة لألسفار و السياحة
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذنذ الشركة

GOLDEN TRAVEL TOURISM
لاطابق لألر�ضي محل رقم ) إقامة 

) زي ة لألخضر غيالن شارع 
لاشفشاعني فاس ، 8888و، فاس 

لملغرب
لاذهيبة األسفار ع لاسياحة شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي لاطابق 
لألر�ضي محل رقم ) إقامة ) زي ة 
لألخضر غيالن شارع لاشفشاعني 

فاس - 8888و فاس لملغرب.
تويين مسير جذنذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.( 888

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم تويين   (8(( ننانر   (5 لملؤرخ في 
لاسيذ( )  الشركة  جذنذ  مسير 

لاطاهري زكري كمسير عحيذ
تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
مارس   87 بتاريخ  بفاس  لاتجارية 

))8) تحت رقم و5 8.
Iو58

conseils gest plus

LABORATOIRE 2A2E
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تفويت حصص

conseils gest plus
شارع عبذ لاكريم للخطابي عمار  
برج لملنار  ) لاطابق للخامس رقم 
25A ، 400000، مرلكش لملغرب

LABORATOIRE 2A2E شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي لاش ة 
 8 عمار  باهية شارع ع أبو بكر 
لاصذنق - 8888  مرلكش لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.55797
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لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

تمت   (8(( ماي   89 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

فائق  لبرلهيم   ( ) لاسيذ  تفويت 

988 حصة لجتماعية من أصل 988 

حصة افائذ  لاسيذ ( ) محمذ فائق 

بتاريخ 89 ماي ))8).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

ماي   87 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 79)5.

58 I

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

D.J.T AUTO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

شارع لاوركوب رقم 88- )77 

صنذعق لابرنذ رقم 6 8، 888و7، 

لاذلخلة لملغرب

D.J.T AUTO شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

لدريس ملحمذي رقم 88 - 888و7 

لاذلخلة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

(8578

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 D.J.T  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.AUTO

شرلء   -  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

غيار  قطع  جميع  علستيرلد  عبيع 

للجذنذ   لاسيارلت  عإكسسولرلت 

علملستوملة.

جميع  علستيرلد  عبيع  شرلء   -

لملركبات للجذنذ  علملستوملة.

بضغط  عفلترلت   ، غيار  قطع   -

 ، عفريون   ، سائل  عهولء   ، لاهولء 

السيارلت  عأصلية  سولئل  عفالتر 

علآلالت لاصناعية لألخرى ؛

- موذلت صناعية؛.

شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

888و7   -  88 رقم  ملحمذي  لدريس 

لاذلخلة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 CHARLIER TRISTAN لاسيذ 

 PIERRE JEAN SEBASTIEN : 750

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 VERWAERDE JEAN لاسيذ 

 FRANÇOIS PATRICK MELANIE

درهم   888 ب يمة  حصة   : 250

الحصة.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

 CHARLIER TRISTAN لاسيذ 

 PIERRE JEAN SEBASTIEN

لازرقطوني  شارع   ( 8 عنوليه(ل) 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.

 VERWAERDE JEAN لاسيذ 

 FRANÇOIS PATRICK MELANIE

عنوليه(ل) فرنسا 8و 59 - فرنسا.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

 VERWAERDE JEAN لاسيذ 

 FRANÇOIS PATRICK MELANIE

8و 59  8و 59  فرنسا  عنوليه(ل) 

فرنسا

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 87 بتاريخ  لاذهب  بولدي  لالبتذلئية 

ماي ))8) تحت رقم 846/2022.

585I

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

AYOUBI ATLANTIC
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين ممثل قايوني الشركة

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

شارع لاوركوب رقم 88- )77 
صنذعق لابرنذ رقم 6 8، 888و7، 

لاذلخلة لملغرب
AYOUBI ATLANTIC »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: حي 
لاوحذ  رقم 57وو - 888و7 

لاذلخلة لملغرب.
»تويين ممثل قايوني الشركة«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.87868

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
عتبوا   (8(( فبرلنر   88 في  لملؤرخ 
تويين  ت رر  جذد  اتويين مسير(نن) 

لملمثل(نن) لا ايوني(نن): 
- لاوطافي يبيل

- تاكوشت لملصطفى
- شركة دلت مسؤعاية محذعد    
دلت لاشريك لاوحيذ لاكائن م رها 

لإلجتماعي ب: -
عنذ  لاتجاري  لاسجل  رقم 

لالقتضاء:
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 87 بتاريخ  لاذهب  بولدي  لالبتذلئية 
مارس ))8) تحت رقم 391/2022.
586I

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

AYOUBI ATLANTIC
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

شارع لاوركوب رقم 88- )77 
صنذعق لابرنذ رقم 6 8، 888و7، 

لاذلخلة لملغرب
AYOUBI ATLANTIC شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي حي 
لاوحذ  رقم 57وو - 888و7 

لاذلخلة لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.87868

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
تمت   (8(( فبرلنر   88 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
لملصطفى   ( ) لاسيذ  تفويت 
حصة لجتماعية من   588 تاكوشت 
أصل 8.888 حصة افائذ  لاسيذ ( ) 
يبيل لاوطافي بتاريخ 88 فبرلنر ))8).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
 87 بتاريخ  لاذهب  بولدي  لالبتذلئية 
مارس ))8) تحت رقم 391/2022.
587I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

شركة التقنيات واالعمال 
الحديثة

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
حل شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC

شركة لات نيات علالعمال للحذنثة 
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد (في 

طور لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 

)و8زي ة لايمامة حي لملنزه سيم 
لارباط اذى لكسيس بيلذننغ - 

88878 لارباط لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.86855

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
8)8) ت رر حل  88 شتنبر  لملؤرخ في 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 
للحذنثة  علالعمال  لات نيات  شركة 
درهم   588.888 رأسمااها  مبلغ 
رقم  لإلجتماعي  م رها  ععنولن 
سيم  لملنزه  حي  لايمامة  )و8زي ة 
 - بيلذننغ  لكسيس  اذى  لارباط 
88878 لارباط لملغرب يتيجة ل : حل 

طوعي.
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رقم  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 

سيم  لملنزه  حي  لايمامة  )و8زي ة 

 - بيلذننغ  لكسيس  اذى  لارباط 

88878 لارباط لملغرب. 

ع عين:

ع  رلقع  عبذلاوهاب  لاسيذ( ) 

لالحذ  9)6مجموعة  رقم  عنوليه(ل) 

88878 لارباط  8 لارباط  حي لانهضة 

لملغرب كمصفي ( ) الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

أبريل   (6 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8)8و .

588I

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

AYOUBI ATLANTIC
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تحويل لاشكل لا ايوني الشركة

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

شارع لاوركوب رقم 88- )77 

صنذعق لابرنذ رقم 6 8، 888و7، 

لاذلخلة لملغرب

AYOUBI ATLANTIC شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ع عنولن م رها لالجتماعي حي 

لاوحذ  رقم 57وو - 888و7 

لاذلخلة .

تحويل لاشكل لا ايوني الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.87868

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

لملؤرخ في 88 فبرلنر ))8) تم تحويل 

لاشكل لا ايوني الشركة من »شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

»شركة دلت لملسؤعاية  إلى  لاوحيذ« 

لملحذعد «.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 87 بتاريخ  لاذهب  بولدي  لالبتذلئية 
مارس ))8) تحت رقم 391/2022.
589I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

LEIMIR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لاشكل لا ايوني الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع لالمير موالي عبذ هللا ، 
888 5، خنيفر  لملغرب

LEIMIR شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ع عنولن م رها لالجتماعي لاطابق 
لالر�ضي رقم 889 تجزئة يور - 

888 5 خنيفر  .
تحويل لاشكل لا ايوني الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
587و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
))8) تم تحويل  7) أبريل  لملؤرخ في 
لاشكل لا ايوني الشركة من »شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد « إلى »شركة 
دلت مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ«.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  8  بخنيفر   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 888.
598I

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

TALHA DOMAINES
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

شارع لاوركوب رقم 88- )77 
صنذعق لابرنذ رقم 6 8، 888و7، 

لاذلخلة لملغرب
TALHA DOMAINES شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي حي لارحمة 

 8 رقم 885 - 888و7 لاذلخلة 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
9و85)

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (6
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 TALHA : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

. DOMAINES
تشغيل   -  : غرض لاشركة بإنجاز 

عإدلر  م هى عمطوم.
- لملوارض عصاالت لاورض.

اصالح  تجارية  أماكن  توفير   -
لاشركات..

حي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
888و7   -  885 رقم  لارحمة  8 

لاذلخلة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : اهويل  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  اهويل  محمذ  لاسيذ 
888و7   885 رقم  لارحمة  8  حي 

لاذلخلة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  اهويل  محمذ  لاسيذ 
888و7   885 رقم  لارحمة  8  حي 

لاذلخلة لاذلخلة
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
و8  بتاريخ  لاذهب  بولدي  لالبتذلئية 

ماي ))8) تحت رقم 823/2022.

598I

FINCOSA MARRAKECH

EVER'SOM
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبذ لاكريم للخطابي لقامة 
رقية عمار  888 بلوك B لاطابق 

لالعل لاش ة 7 ، 8888 ، مرلكش 

لملغرب

EVER›SOM شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 55 شارع 

محمذ للخامس عمار  جكار ش ة 
رقم وو جليز 8888  مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8(5685

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.EVER’SOM

: م اعل في  غرض لاشركة بإنجاز 

تسيير للخذمات (مصذر للخذمات). 

باافضاءلت  علاتوريف  بيع 

لالشهارية على لاليترييت..

55 شارع  عنولن لمل ر لالجتماعي : 

محمذ للخامس عمار  جكار ش ة رقم 

وو جليز 8888  مرلكش لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

رعجي  فيليب  كودشون  لاسيذ 

درهم   888 ب يمة  حصة   888  :

الحصة.
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

رعجي  فيليب  كودشون  لاسيذ 
كوت  للجسر  زي ة   89 عنوليه(ل) 

فوكيير اوبا 8و8 و موكي . . فرنسا.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
رعجي  فيليب  كودشون  لاسيذ 
كوت  للجسر  زي ة   89 عنوليه(ل) 

فوكيير اوبا 8و8 و موكي . . فرنسا
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 5895و8.

59(I

PUSH CENTER

OZEROUALI CONSULTING
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
 OZEROUALI CONSULTING

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 7 زي ة 
لحمذ توكي لاطابق ) لاش ة 88 

لاذلر لابيضاء لاذلر لابيضاء 8888) 
لاذلر لابيضاء لملغرب 

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
7ووو 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (6
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.OZEROUALI CONSULTING

شركة   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
هنذسة لاكمبيوتر.

زي ة   7  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لحمذ توكي لاطابق ) لاش ة 88 لاذلر 
لابيضاء لاذلر لابيضاء 8888) لاذلر 

لابيضاء لملغرب .
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لاسيذ عمر زرعللي علرتي 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ عمر زرعللي علرتي عنوليه(ل) 
 8 طابق  مالرمي  لستيفان  زي ة   86
لابيضاء  لاذلر  فلوري  فال  و  ش ة 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ عمر زرعللي علرتي عنوليه(ل) 
 8 طابق  مالرمي  لستيفان  زي ة   86
لابيضاء  لاذلر  فلوري  فال  و  ش ة 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 8و5 )8.
Iو59

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

DAKHLA KIDS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
إضافة تسمية تجارية أع شوار 

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

شارع لاوركوب رقم 88- )77 
صنذعق لابرنذ رقم 6 8، 888و7، 

لاذلخلة لملغرب
DAKHLA KIDS »شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: شارع 
لاوركوب رقم 88-8)7 - 888و7 

لاذلخلة لملغرب.
»إضافة تسمية تجارية أع شوار«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
879و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
لملؤرخ في )8 ماي ))8) ت رر إضافة 

شوار تجاري الشركة عهو:
 DAKHLA HOSPITALITY

GROUP
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
 (8 بتاريخ  لاذهب  بولدي  لالبتذلئية 

ماي ))8) تحت رقم 886/2022.

59 I

FIDUCIAIRE AKIF

صيدلية بلوك 14
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
صيذاية بلوك  8 شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي بلوك  8 
رياض سيذي حجاج تج 97 - 88 8) 

لاذلرلابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
5 (( 7

في  8  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( فبرلنر 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

صيذاية بلوك  8.
غرض لاشركة بإنجاز : صيذاية ع 

بيع لملولد لاشبه لاصيذاليية .

عنولن لمل ر لالجتماعي : بلوك  8 
رياض سيذي حجاج تج 97 - 88 8) 

لاذلرلابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 58.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

 588  : مخلص  سومية  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ  سومية مخلص عنوليه(ل) 

الجيرعيذ زي ة الدعردعن د85 طابق و 
رقم  8 8888) لاذلرلابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  سومية مخلص عنوليه(ل) 

الجيرعيذ زي ة الدعردعن د85 طابق و 
رقم  8 8888) لاذلرلابيضاء لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم  89و)8.

595I

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

EL HOSSEIN SERVICES
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

شارع لاوركوب رقم 88- )77 

صنذعق لابرنذ رقم 6 8، 888و7، 

لاذلخلة لملغرب

EL HOSSEIN SERVICES شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي حي لالمل 

)8 بلوك  8 رقم 88 - 888و7 

لاذلخلة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و868)
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في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   86

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.HOSSEIN SERVICES

تجار    -  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لألسماك بالجملة.

عت ييم  عموالجة  جمع   -

لابحرية  لألعشاب  عتصذنر  عتسويق 

 Gelidium ، Colagar ، ، علارخويات

Gigartina ، Agar agar ؛.

حي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لالمل )8 بلوك  8 رقم 88 - 888و7 

لاذلخلة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : بولحيت  مريم  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ  مريم بولحيت عنوليه(ل) 

 (( حي كسيكسات زي ة تيزييك رقم 

888و7 لاذلخلة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  مريم بولحيت عنوليه(ل) 

 (( حي كسيكسات زي ة تيزييك رقم 

888و7 لاذلخلة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 89 بتاريخ  لاذهب  بولدي  لالبتذلئية 

ماي ))8) تحت رقم 872/2022.

596I

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

DADA IFKIRN FISH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تغيير تسمية لاشركة

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

شارع لاوركوب رقم 88- )77 
صنذعق لابرنذ رقم 6 8، 888و7، 

لاذلخلة لملغرب
DADA IFKIRN FISH شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لالجتماعي حي لاسالم 

شارع لملناء رقم 879) - 888و7 
لاذلخلة لملغرب.

تغيير تسمية لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

5  5
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
تم تغيير   (8(( أبريل   (( لملؤرخ في 
 DADA IFKIRN« تسمية لاشركة من

. « DADA FISH« إلى »FISH
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 87 بتاريخ  لاذهب  بولدي  لالبتذلئية 

ماي ))8) تحت رقم 847/2022.

597I

Fiduciaire jazouli mohammed

HASHER IMMO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع لبو بكر لاصذنق فاس، 

8888و، فاس لملغرب
HASHER IMMO شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي مكتب رقم 
8  لاطابق للخامس مكاتب لأليذاس 
شارع أسيال تجزئة إدريسية 8888و 

فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7(678

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8(

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.HASHER IMMO

لاتطوير   : بإنجاز  غرض لاشركة 
لاو اري

أشغال عامة.

مكتب   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
مكاتب  للخامس  لاطابق    8 رقم 

لأليذاس شارع أسيال تجزئة إدريسية 

8888و فاس لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

58) حصة   : لاسيذ خااذ لازلهر 

ب يمة 888 درهم الحصة .

 (78  : للجامعي  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 (88  : حسناعي  رشيذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

88) حصة   : لاسيذ طارق حنون 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  لازلهر  خااذ  لاسيذ 

لاطابق  لاذكالي  أبي شويب  شارع   6

لارلبع ش ة 5 8888و فاس لملغرب.

لاسيذ محمذ للجامعي عنوليه(ل) 

بذر  حي  فيال   ( مهذي  تجزئة   75

8888و فاس لملغرب.

لاسيذ رشيذ حسناعي عنوليه(ل) 

فيال 5) تجزئة لانخيل شارع عالل بن 

عبذ هللا 8888و فاس لملغرب.

لاسيذ طارق حنون عنوليه(ل) 8) 

8888و  بذر  حي  سكن  دييا  تجزئة 

فاس لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ رشيذ حسناعي عنوليه(ل) 
فيال 5) تجزئة لانخيل شارع عالل بن 

عبذ هللا 8888و فاس لملغرب
لاسيذ طارق حنون عنوليه(ل) 8) 
8888و  بذر  حي  سكن  دييا  تجزئة 

فاس لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ  ) ماي ))8) 

تحت رقم 79)).

598I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

RH CORE SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°(7
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
RH CORE SARL شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي لاش ة 

، لاطابق لاثااث 885 تجزئة 
لنمينولدلي ج - 6888) برشيذ 

لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8و866
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 RH  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. CORE SARL
لاتجار    : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لإلاكترعيية.
لاش ة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
تجزئة   885 لاثااث  لاطابق   ،
برشيذ   (6888  - ج  لنمينولدلي 

لملغرب.
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أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ سفيان غريب : 8 و حصة 
ب يمة 888 درهم الحصة .

8وو حصة   : لاسيذ هشام غريب 
ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ سفيان غريب : 8وو حصة 
ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  غريب  سفيان  لاسيذ 
 (6888 ج  لنمينولدلي  تجزئة   885

برشيذ لملغرب.
عنوليه(ل)  غريب  هشام  لاسيذ 
 (6888 ج  لنمينولدلي  تجزئة   885

برشيذ لملغرب.
عنوليه(ل)  غريب  هنذ  لاسيذ  
سطات   (6888 لمللكي  لاذرك  ثكنة 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  غريب  هنذ  لاسيذ  
سطات   (6888 لمللكي  لاذرك  ثكنة 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  ببرشيذ  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 99 .
599I

PUSH CENTER

G.T.A PERFO MAROC
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
G.T.A PERFO MAROC شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي 7 زي ة 
لحمذ توكي لاطابق ) لاش ة 88 

لاذلر لابيضاء لاذلر لابيضاء 8888) 
لاذلر لابيضاء لملغرب 

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
759و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8 
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 G.T.A  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.PERFO MAROC
م اعل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

أعمال أع إنشاءلت مختلفة.
زي ة   7  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لحمذ توكي لاطابق ) لاش ة 88 لاذلر 
لابيضاء لاذلر لابيضاء 8888) لاذلر 

لابيضاء لملغرب .
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 588  : لارلجبي  عباس  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
 588  : لبورضولن  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  لارلجبي  عباس  لاسيذ 
8و  8) غشت لارقم  حي للخير شارع 

سطات 8888) سطات لملغرب .
لبورضولن  محمذ  لاسيذ 
لابرعج  لاربيع  لم  تواعيية  عنوليه(ل) 

سطات 8888) سطات لملغرب .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  لارلجبي  عباس  لاسيذ 
8و  8) غشت لارقم  حي للخير شارع 

سطات 8888) سطات لملغرب 
لبورضولن  محمذ  لاسيذ 
لابرعج  لاربيع  لم  تواعيية  عنوليه(ل) 

سطات 8888) سطات لملغرب 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم   8 )8.

688I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE MOUSSA FOOD SARL
-AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
 STE MOUSSA FOOD SARL -AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر لابوير 

جماعة لزال -تطولن . - 888و9 
تطولن لملغرب 

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8585و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (5
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.MOUSSA FOOD SARL -AU
ت وم   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
بالجملة ع  لاتجار   باشغال  لاشركة 
ع  لاغذلئية  لملولد  لجميع  لات سيط 
لملشرعبات ع جميع للحرف لملرتبطة 

بها ..
دعلر   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لابوير جماعة لزال -تطولن . - 888و9 

تطولن لملغرب .
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : محمذ بنمو�ضى   - لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 8888  : محمذ بنمو�ضى   - لاسيذ 

ب يمة 888 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ - محمذ بنمو�ضى عنوليه(ل) 

-تطولن  لزال  جماعة  لابوير  دعلر   -

888و9 تطولن لملغرب .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ - محمذ بنمو�ضى عنوليه(ل) 

-تطولن  لزال  جماعة  لابوير  دعلر   -

888و9 تطولن لملغرب 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   88 بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 89)8.

688I

مكتب لملحاسبة

TRANS TIFAZWIN
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

مكتب لملحاسبة

شارع عبذ للخااق لاطريس رقم 8) 
لاطابق لاثااث ، 888)6، لاناظور 

لملغرب

TRANS TIFAZWIN شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر 

لقذعرل اوطا بني لعكيل لعالد محنذ - 

558)6 لاناظور لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

( 8(5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   85

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
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عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 TRANS : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TIFAZWIN
8)لان ل   : بإنجاز  غرض لاشركة 
لحساب  البضائع  علاذعلي  لاوطني 

لاغير
)) لستيرلد علاتصذنر.

دعلر   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لقذعرل اوطا بني لعكيل لعالد محنذ - 

558)6 لاناظور لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ علي شويبي : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
لاسيذ علي شويبي : 8888 ب يمة 

888 درهم.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ علي شويبي عنوليه(ل) دعلر 
لاناظور   6(558 عكيل  بني  لقذعرل 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ علي شويبي عنوليه(ل) دعلر 
لاناظور   6(558 عكيل  بني  لقذعرل 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بااناضور  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 788.
68(I

مكتب لملحاسبة

GTM CAR
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

مكتب لملحاسبة
شارع عبذ للخااق لاطريس رقم 8) 
لاطابق لاثااث ، 888)6، لاناظور 

لملغرب
GTM CAR شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع عبذ 
لاكريم للخطابي لاورعي - 558)6 

لاناظور لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و)8 )

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي  و8 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 GTM  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.CAR

كرلء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاسيارلت بذعن سائق.

عنولن لمل ر لالجتماعي : شارع عبذ 

 6(558  - لاورعي  للخطابي  لاكريم 

لاناظور لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاسيذ محمذ لاطلحاعي 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 8888  : لاسيذ محمذ لاطلحاعي 

ب يمة 888 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاطلحاعي  محمذ  لاسيذ 

عنوليه(ل) دعلر لعالد رحو بنوي�ضى بني 

عكيل 558)6 لاناظور لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  لملرلبط  محمذ  لاسيذ 
 86 رقم  حي لعالد لبرلهيم لازي ة    

888)6 لاناظور لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   88 بتاريخ  بااناضور  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 789.

Iو68

PwC Advisory

 COMPANY DIGITAL
 DEVELOPMENTS

MOROCCO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

PwC Advisory

 CFC Lot 57 Casa Anfa Quartier,

 Casablanca 20100, Maroc ،

20200، Casablanca Maroc

 Company Digital Developments

Morocco شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي كازل توين 

تاعر سنتر ) ، زلعية شارع لازرقطوني 

عشارع لملسير  ، لاطابق للخامس 

لملغرب - 8888) لاذلر لابيضاء 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و89) 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ننانر   ( 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

 Company Digital Developments

.Morocco

لاغرض   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

إنشاء  هو  لملغرب  في  لاشركة  من 

عتطوير عتسويق لابرمجيات

أي  عكذاك   ، لاكمبيوتر  أجهز  

�ضيء يسمح أع يسهل بشكل مباشر أع 

غير مباشر

سيما  عال   ، منه  لاغرض  تح يق 

بهذف  حيازتها  أع  لملمتلكات  تأجير 

لملمارسة من موضوعها.

عنولن لمل ر لالجتماعي : كازل توين 
تاعر سنتر ) ، زلعية شارع لازرقطوني 
للخامس  لاطابق   ، لملسير   عشارع 
لابيضاء  لاذلر   (8888  - لملغرب 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال لاشركة: 10.000,00 

درهم، م سم كااتالي:
 YOP INVESTMENT : لاشركة 
888 حصة ب يمة 888 درهم الحصة 

.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
 YOP INVESTMENT لاشركة 
عنوليه(ل) 78و8 زي ة جنكال، لملكتب 
 858 78و8 مويتيفيذنو أعرعغولي.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة:

 Eduardo Guido لاسيذ 
Grinbaun عنوليه(ل) رلمبال أعهيجنز 
مويتيفيذنو    7 8  888( ش ة   ،

أعرعغولي
 Francisco De La Mano لاسيذ
عنوليه(ل) رلمبال أعهيجنز ، ش ة )88 

8 7  مويتيفيذنو أعرعغولي
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 8( بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم -.

68 I

MAG GESTION

IRRI-SYSTEMES
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
قفل لاتصفية

MAG GESTION
 APPARTEMENT N 01 AU 1ER
 ETAGE 16 RUE ALBALADIA
 92150 Ksar El Kébir Larache
 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR لملغرب
IRRI-SYSTEMES شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ
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ععنولن م رها لإلجتماعي : حي 

لابساتين زي ة   عمار  )) ش ة رقم 

86 لا صر لاكبير - 858)9 لا صر 

لاكبير لملغرب.

قفل لاتصفية
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.8595

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

ت رر حل   (8(( ماي   8( في  لملؤرخ 

دلت  شركة   IRRI-SYSTEMES

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

 88.888 رأسمااها  مبلغ  لاوحيذ 

لإلجتماعي حي  درهم ععنولن م رها 

لابساتين زي ة   عمار  )) ش ة رقم 

لا صر   9(858  - لا صر لاكبير   86

لاكبير لملغرب يتيجة الاتوقف لاتام 

عن لانشاط.

ع عين:

ع  لاشتيوي  هللا  عبذ  لاسيذ( ) 

 ((7 رقم  لالمل  تجزئة  عنوليه(ل) 

لا صر لاكبير   9(858 لا صر لاكبير 

لملغرب كمصفي ( ) الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 

حي  عفي   (8(( ماي   8( بتاريخ 

لابساتين زي ة   لقامة )) ش ة رقم 

لا صر   9(858  - لا صر لاكبير   86

لاكبير لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

و)  بتاريخ  لاكبير  باا صر  لالبتذلئية 

ماي ))8) تحت رقم )و8.

685I

prensacom

ALL TRIBES MEDIA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

prensacom

 imm antee 8 rue imam ghazali

 n 6 mohammed achraf، 90000،

tanger maroc

ALL TRIBES MEDIA شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ(في طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 
تارعدليت مجمع أبرلج طنجة بلوك 
6 مكتب رقم و8 - 98888 طنجة 

لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.8(8699

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر   (8(( أبريل   86 في  لملؤرخ 
دلت مسؤعاية محذعد   حل شركة 
 ALL TRIBES دلت لاشريك لاوحيذ 
 888.888 رأسمااها  مبلغ   MEDIA
درهم ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 
بلوك  أبرلج طنجة  تارعدليت مجمع 
طنجة   98888  - و8  رقم  مكتب   6

لملغرب يتيجة ل : مشكل لاتسيير.
شارع  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
بلوك  أبرلج طنجة  تارعدليت مجمع 
طنجة   98888  - و8  رقم  مكتب   6

لملغرب. 
ع عين:

لحسن  بن  سلمى   لاسيذ( ) 
فيين  هنري  شارع   8 7 عنوليه(ل)  ع 
 ( ) كمصفي  فرنسا  تلوز  8888و 

الشركة.
ععنذ لإلقتضاء للحذعد لملفرعضة 
محل  اهم  لملخواة  لاصالحيات  على 
ع  لاو ود  تبليغ  محل  ع  لملخابر  

لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل   (5 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم   6و.

686I

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

DADA IFKIRN FISH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
توسيع نشاط لاشركة 

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

شارع لاوركوب رقم 88- )77 
صنذعق لابرنذ رقم 6 8، 888و7، 

لاذلخلة لملغرب
 DADA IFKIRN FISH

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لالجتماعي حي لاسالم 

شارع لملناء رقم 879) - 888و7 

لاذلخلة لملغرب.

توسيع نشاط لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.5  5

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

تمت   (8(( أبريل   (( في  لملؤرخ 

نشاط  إلى  لاتااية  لألنشطة  إضافة 

لاشركة للحالي :

تاجر  بالجملة؛  لألسماك  تجار  

أسماك ن وم باالستيرلد علاتصذنر ؛.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

 87 بتاريخ  لاذهب  بولدي  لالبتذلئية 

ماي ))8) تحت رقم 847/2022.

687I

MEDAFCO CONSULTING

 -ELECTO SYSTEME MED
اليكترو سيستيم ميد

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

MEDAFCO CONSULTING

 AL IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE

 47 N° 249 - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER

ELECTO SYSTEME MED- لايكترع 

سيستيم ميذ شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي )8 شارع 

خااذ بن لاوايذ لاطابق لاثااث رقم 

88 - طنجة - 98888 طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5و68)8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   85

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

ELECTO SYSTEME MED- لايكترع 

سيستيم ميذ.
م اعل   -  : غرض لاشركة بإنجاز 

أعمال لابناء

علالستيرلد  لابيع  عإعاد   بيع   -

علاومواة  علاتمثيل  علاتصذنر 

لملنتجات  لجميع  علاترعيج  علاشرلء 

علملولد  علابضائع  علاسلع  لاغذلئية 
تكون  قذ  لاتي  علإليتاج  علملوذلت 

مرتبطة بااومليات لملذكور  أعاله.

درلسة عتنفيذ عت ذنم لملشور    -

علاتصميم  علاتذريب  علملساعذ  

عإدلر  أي مشرعع في مجال موالجة 

علاضخ  علاصناعية  لاشرب  مياه 

لملتجذد  عتوريذ  علاتنظيم علاطاقة 

عتركيب لملوذلت لاكهربائية علاتذفئة 

علاتكييف علاهنذسة لملذيية.

)8 شارع  عنولن لمل ر لالجتماعي : 

خااذ بن لاوايذ لاطابق لاثااث رقم 

88 - طنجة - 98888 طنجة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاسيذ لشرف لازهرلعي 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ لشرف لازهرلعي عنوليه(ل) 

شارع لألمام مسلم قرب مذرسة عمر 

98888 طنجة  لبن عبذلاوزيز طنجة 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لشرف لازهرلعي عنوليه(ل) 

شارع لألمام مسلم قرب مذرسة عمر 

98888 طنجة  لبن عبذلاوزيز طنجة 

لملغرب.
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باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل   (8 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 89وو5).
688I

HORICOM

OLD STYLE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
OLD STYLE شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي محل 

تجاري (مرأب) رقم و) لقامة شهاب 
عيسالن - 58888 مكناس لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
56888

 88 في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 OLD  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.STYLE
ممون   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

حفالت
لملناسبات  جميع  تنظيم 

علإلحتفاالت
تجار  لألثاث.

محل   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لقامة شهاب  و)  (مرأب) رقم  تجاري 

عيسالن - 58888 مكناس لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ بنسويذ توفيق عنوليه(ل) 
حي اورل�ضي 888)6 لاناظور مكناس.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ بنسويذ توفيق عنوليه(ل) 
حي اورل�ضي 888)6 لاناظور لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   87 بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8888.

689I

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

 BELGIUM BM
CONSULTING

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

لئتمايية فيذلكا، شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

شارع لاوركوب رقم 88- )77 
صنذعق لابرنذ رقم 6 8، 888و7، 

لاذلخلة لملغرب
 BELGIUM BM CONSULTING
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي حي موالي 
رشيذ شارع محمذ 5 لاليصاري رقم 

و8 - 888و7 لاذلخلة لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

(8589
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.BELGIUM BM CONSULTING
إدلر    -  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لافنذق؛
- لاذعم لاتشغيلي.
- إنجاد حل إدلري.

- لاتذريب في لملهن لافنذقية.
- تذريب على لإلدلر ..

عنولن لمل ر لالجتماعي : حي موالي 
لاليصاري رقم   5 رشيذ شارع محمذ 

و8 - 888و7 لاذلخلة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 BODART JERRY لاسيذ 
 888 ب يمة  حصة   PASCAL : 500

درهم الحصة .
 MEYERS CAROLINE لاسيذ  
 888 ISABELLE : 500 حصة ب يمة 

درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
 BODART JERRY لاسيذ 
 -  8858 بلجيكا  عنوليه(ل)   PASCAL

بلجيكا.
 MEYERS CAROLINE لاسيذ  
 8858 بلجيكا  عنوليه(ل)   ISABELLE

- بلجيكا.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
 BODART JERRY لاسيذ 
 -  8858 بلجيكا  عنوليه(ل)   PASCAL

بلجيكا
 MEYERS CAROLINE لاسيذ  
 8858 بلجيكا  عنوليه(ل)   ISABELLE

- بلجيكا
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 8( بتاريخ  لاذهب  بولدي  لالبتذلئية 

ماي ))8) تحت رقم 888.
688I

KAMAR BENOUNA

SODELEC ش م م
إعالن متوذد لا رلرلت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، و 

20160، Casablanca MAROC
SODELEC ش م م »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: لقامة 

سميب لهل اغالم طريق تيط مليل 

سيذي مومن - - لاذلرلابيضاء 

لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

9987و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

لتخاد  تم   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 

قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

قرر للجمع لاوام لملصادقة على للحل 

لملسبق الشركة 

قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

كمصفي  ملول  هناييا  لاسيذ  تويين 

الشركة 

قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 

حذد م ر لاتصفية في لقامة سميب 

لهل اغالم طريق تيط مليل سيذي 

مومن 

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :8 رقم  بنذ 

مانلي:8

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 586 )8.

688I

KHADAMAT ACHROUROU

خدمات اشرورو
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

KHADAMAT ACHROUROU

 RUE 25 NR 01 QUR EL COURSE

 KHENIFRA RUE 25 NR 01 QUR

 ،EL COURSE KHENIFRA، 54000

MAROC  خنيفر

خذمات لشرعرع شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

 RUE ععنولن م رها لإلجتماعي

 25 NR 01 QUR EL COURSE

KHENIFRA خنيفر  888 5 

خنيفر  لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
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رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
88و 

في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي  و) 
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
لإلقتضاء بمختصر تسميتها : خذمات 

لشرعرع.
تطوير   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
في تحويل لالمولل  عكااة متخصصة 

علستخالص جميع لافولتير .
 RUE  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 25 NR 01 QUR EL COURSE
KHENIFRA خنيفر  888 5 خنيفر  

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ محسن لشرعرع عنوليه(ل) 
زي ة 5) رقم 88 حي لاكورس خنيفر  

888 5 خنيفر  لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ محسن لشرعرع عنوليه(ل) 
لزي ة 5) رقم 88 حي لاكورس خنيفر  

888 5 خنيفر  لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  بخنيفر   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم  8).
68(I

ste cofiguer sarl

STE GHYATA AUTO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE GHYATA AUTO شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي لا طب 

للحضري غياطة لاشطر 8 رقم 886 

س 88 جرسيف - 5888و جرسيف 

لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

87و)

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   85

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.GHYATA AUTO

توليم   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاسياقة.

لا طب   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
للحضري غياطة لاشطر 8 رقم 886 

5888و جرسيف   - 88 جرسيف  س 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كااتالي:

 588  : للجذناني  لاسيذ بوجموة 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 588  : لاذحاس  منوم  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

للجذناني  بوجموة  لاسيذ 

هولر   تافرلطة  دعلر  عنوليه(ل) 

جرسيف 5888و جرسيف لملغرب.

لاسيذ منوم لاذحاس عنوليه(ل) 

حي لانكذ جرسيف 5888و جرسيف 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  سلوى  شاطر  لاسيذ  

5888و  جرسيف  حمرية  حي 

جرسيف لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  لالبتذلئية بجرسيف بتاريخ 

))8) تحت رقم 1322/2022.
Iو68

ste cofiguer sarl

 STE LAKSSIOUAR
TRANSPORT

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc

 STE LAKSSIOUAR TRANSPORT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي ملك 

للحرشة بحي عالد حموسة بااطابق 
لاسفلي . - 5888و جرسيف لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
88و)

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.LAKSSIOUAR TRANSPORT
ي ل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
لابضائع لحساب لاغير دلخل ع خارج 

لاوطن.
-لالسترلد ع لاتصذنر..

ملك   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
بااطابق  بحي عالد حموسة  للحرشة 
لاسفلي . - 5888و جرسيف لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : ا صيور  رشيذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  ا صيور  رشيذ  لاسيذ 

جرسيف  5888و  حي لعالد حموسة 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  ا صيور  رشيذ  لاسيذ 

جرسيف  5888و  حي لعالد حموسة 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  لالبتذلئية بجرسيف بتاريخ 

))8) تحت رقم 1319/2022.

68 I

ste cofiguer sarl

STE MAANANE TRAVAUX
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

 STE MAANANE TRAVAUX

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر 

لفريذن للحمام ملريجة جرسيف - 

5888و جرسيف لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و8و)

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   (9

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
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عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. MAANANE TRAVAUX
حفر   -  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لالبار.
- لاس ي بااتن يط.

-لالستيرلد ع لاتصذنر.
دعلر   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 - جرسيف  ملريجة  للحمام  لفريذن 

5888و جرسيف لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : مونان  للحسن  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  مونان  للحسن  لاسيذ 
دعلر لفريذن للحمام ملريجة جرسيف 

5888و جرسيف لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  مونان  للحسن  لاسيذ 
دعلر لفريذن للحمام ملريجة جرسيف 

5888و جرسيف لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  لالبتذلئية بجرسيف بتاريخ 

))8) تحت رقم 1320/2022.
685I

EL MARSA CONSEIL

SAMEWA MULTISERVICES
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع لدريس لالعل رقم لاذلر و89 ، 

78888، لاويون لملغرب
 SAMEWA MULTISERVICES

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لاوكااة 8 
بلوك ف رقم 887 لاويون - 78888 

لاويون لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

 8788

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي  و) 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.SAMEWA MULTISERVICES

تشتغل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاشركة سولء في لملغرب أع في للخارج 

عن  ييابة  أع  يفسها  عن  باألصااة 

عللخارج  لملغرب  من  كل  في  لاغير 

،لالستيرلد  لابضائع  في:توزيع 

علاتصذنر،لاتجار  لاوامة ع علاتجار  

لمليكاييكا  لاسيار   عكهرباء  لاكهرباء 

ميكاييكا   ، لاكهرعميكاييكية 

لاسيارلت.

عنولن لمل ر لالجتماعي : لاوكااة 8 

 78888  - لاويون   887 بلوك ف رقم 

لاويون لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ يور لاذنن صمرلن : 8.888 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 

لاسيذ يور لاذنن صمرلن : 8888 

ب يمة 888 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

صمرلن  لاذنن  يور  لاسيذ 
زي ة لملختار لاسو�ضي رقم  عنوليه(ل) 
86 حي لافرح لاويون 78888 لاويون 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

صمرلن  لاذنن  يور  لاسيذ 
زي ة لملختار لاسو�ضي رقم  عنوليه(ل) 
86 حي لافرح لاويون 78888 لاويون 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  بتاريخ  )  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 1437/2022.

686I

ELMERS TOURS

 AMOPRO OWNER’S
ENGINEERING

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

 AMOPRO OWNER’S

ENGINEERING

59 شارع لازرقطوني رقم 88 لاطابق 

6 لاذلر لابيضاء ، 68و8)، لاذلر 

لابيضاء لملغرب

 AMOPRO OWNER’S

ENGINEERING شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 59 شارع 

لازرقطوني طابق 6 رقم 88 - 68و8) 

لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

 (6767

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (889 فبرلنر   87

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

 AMOPRO OWNER’S  :

.ENGINEERING

 : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لالستشارلت علاهنذسة.

59 شارع  عنولن لمل ر لالجتماعي : 
لازرقطوني طابق 6 رقم 88 - 68و8) 

لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : لملغرب سنة .

 98.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ محمذ لا ضيوي لالدري�ضي 

درهم   888 ب يمة  حصة  88و   :

الحصة .

لاسيذ محمذ سويكر : 88و حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

88و   : لملست بل  جولد  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ محمذ لا ضيوي لالدري�ضي 

عنوليه(ل) فيال ) لقامه م ش ف شارع 

فارين 88و8) للجذنذ  لملغرب.

عنوليه(ل)  سويكر  محمذ  لاسيذ 

و8  ش ة  ليصاف  لقامه  قطاع  8 

88و8)  لارياض  حي  لاتمر  زي ه 

لارباط لملغرب.

لاسيذ جولد لملست بل عنوليه(ل) 

 85 لاطابق  زيان  لعالد  طريق    6

لاذلر  88و8)  الجيرعيذ   (( لاش ه 

لابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  سويكر  محمذ  لاسيذ 

و8  ش ة  ليصاف  لقامه  قطاع  8 

88و8)  لارياض  حي  لاتمر  زي ه 

لارباط لملغرب

لاسيذ جولد لملست بل عنوليه(ل) 

 85 لاطابق  زيان  لعالد  طريق    6

لاذلر  88و8)  الجيرعيذ   (( لاش ه 

لابيضاء لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بااذلر لابيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

687I
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ste imtiyaz conseils sarl

POULTRY FATTENING
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl

8 زي ة لاوربية لاسوودنة لاطابق 

لالعل ث ة رقم 5 لملذننة للجذنذ  

فاس ، 8888و، فاس لملغرب

POULTRY FATTENING شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم لملحل 

 7  حي لملسير  فاس - 8888و فاس 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7(589

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   89

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.POULTRY FATTENING

مزلرع   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

عمنتج  لاذعلجن  علف  لاذعلجن, 

لابيض.

عنولن لمل ر لالجتماعي : رقم لملحل 

 7  حي لملسير  فاس - 8888و فاس 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : كركوش  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ محمذ كركوش عنوليه(ل) 
عين  لا رعيين  تجزئة   888 رقم 

لاش ف فاس 8888و فاس لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ محمذ كركوش عنوليه(ل) 
عين  لا رعيين  تجزئة   888 رقم 

لاش ف فاس 8888و فاس لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ 86 ماي ))8) 

تحت رقم 896).

688I

FINCOSA MARRAKECH

L›ŒUF D›OR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبذ لاكريم للخطابي لقامة 
رقية عمار  888 بلوك B لاطابق 

لالعل لاش ة 7 ، 8888 ، مرلكش 

لملغرب

L›ŒUF D›OR شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر لعالد 

برلهيم ثياد  رحامنة جماعة بن 

جرير - و85و  بن جرير لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.88 7

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تم   (8(8 دجنبر  8و  في  لملؤرخ 
قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   8 .988.888«

»888.888 درهم« إلى »85.888.888 

م اصة  إجرلء   : طريق  عن  درهم« 

مع دنون لاشركة لملحذد  لمل ذلر ع 

لملستح ة.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية بابن جرير بتاريخ )) مارس 

))8) تحت رقم 97.

689I

smaticomp

 ECHAFAUDAGE COFFRAGE
›ET ETAIEMENT ‹ECE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

 ECHAFAUDAGE COFFRAGE ET
ETAIEMENT ‹ECE› شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي و8، زي ة 
أحمذ لملجاتي إقامة جبال لالاب 

لاطابق لألعل ش ة 8 شارع لملواريٖف 
- 888)) لاذلر لابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و97و 5
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
 ECHAFAUDAGE COFFRAGE ET

.‘ETAIEMENT ‘ECE
لاس ااة   : غرض لاشركة بإنجاز 

علاتشكيل علاتثبيت.
عنولن لمل ر لالجتماعي : و8، زي ة 
لالاب  جبال  إقامة  لملجاتي  أحمذ 
8 شارع لملواريٖف  لاطابق لألعل ش ة 

- 888)) لاذلر لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ أمين لاولوي مذغري : 588 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
مذغري  لاولوي  هشام  لاسيذ 
درهم   888 ب يمة  حصة   588  :

الحصة.

لاسيذ أمين لاولوي مذغري : 588 

ب يمة 888 درهم.

 : مذغري  لاولوي  هشام  لاسيذ 

588 ب يمة 888 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
مذغري  لاولوي  أمين  لاسيذ 
عنوليه(ل) 8و8 زي ة علد لنكم درج ع ) 
طابق و ش ة 8) زلعية زي ة لازيزفون 

888)) لاذلر لابيضاء لملغرب.
مذغري  لاولوي  هشام  لاسيذ 
تجزئة لاوفاق حي   88 رقم  عنوليه(ل) 

علدي لاذهب 888)8 تمار  لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
مذغري  لاولوي  هشام  لاسيذ 
تجزئة لاوفاق حي   88 رقم  عنوليه(ل) 

علدي لاذهب 888)8 تمار  لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  )  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم -.

6(8I

smaticomp

 OLEA RECYCLING
››MOROCCO ‹›ORM

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

 OLEA RECYCLING MOROCCO

ORM‹››› شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي و8، زي ة 

أحمذ لملجاتي إقامة جبال لالاب 

لاطابق لألعل ش ة 8 شارع لملواريٖف 

- 888)) لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

975و 5
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في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   (5

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

 OLEA RECYCLING MOROCCO

.‘‘‘’ORM

موالجة   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لانفانات علاتخلص منها.
عنولن لمل ر لالجتماعي : و8، زي ة 

لالاب  جبال  إقامة  لملجاتي  أحمذ 

8 شارع لملواريٖف  لاطابق لألعل ش ة 

- 888)) لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 : عصيفة  لاولحذ  عبذ  لاسيذ 

درهم   888 ب يمة  حصة   8.888

الحصة .

 : عصيفة  لاولحذ  عبذ  لاسيذ 

8888 ب يمة 888 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عصيفة  لاولحذ  عبذ  لاسيذ 

7و  رقم  سفيان  تجزئة  عنوليه(ل) 

 ((888 سيذي مورعف   88 لاطابق 

لاذلر لابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عصيفة  لاولحذ  عبذ  لاسيذ 

7و  رقم  سفيان  تجزئة  عنوليه(ل) 

 ((888 سيذي مورعف   88 لاطابق 

لاذلر لابيضاء لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  )  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 987 )8.

6(8I

ELMERS TOURS

AGRI EZZAK
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تغيير تسمية لاشركة

ELMERS TOURS
59 شارع لازرقطوني رقم 88 لاطابق 

6 لاذلر لابيضاء ، 68و8)، لاذلر 
لابيضاء لملغرب

AGRI EZZAK شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لالجتماعي 59 شارع 
محمذ لازرقطوني طابق 6 رقم 88 - 

68و8) لاذلر لابيضاء لملغرب.
تغيير تسمية لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
58(697

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم تغيير   (8(( فبرلنر   88 لملؤرخ في 
 AGRI EZZAK« تسمية لاشركة من 

. « ELMERS TOURS« إلى «
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ  )  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

مارس ))8) تحت رقم 889888.
6((I

FINCOSA MARRAKECH

L›ŒUF D›OR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذنذ الشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبذ لاكريم للخطابي لقامة 
رقية عمار  888 بلوك B لاطابق 

لالعل لاش ة 7 ، 8888 ، مرلكش 
لملغرب

L›ŒUF D›OR شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر لعالد 
برلهيم ثياد  رحامنة جماعة - 

و85و  بن جرير لملغرب.
تويين مسير جذنذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.88 7

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم تويين   (8(( ننانر   85 لملؤرخ في 
لنت  لاسيذ( )  الشركة  مسير جذنذ 

لاسياض لميمة كمسير عحيذ

تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية بابن جرير بتاريخ  ) مارس 

))8) تحت رقم 99.

Iو)6

Sonrisa

TIZYINE TRANS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

TIZYINE TRANS شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد (في طور 

لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي قصر 

موالي لمحمذ للخنك - 888)5 

لارشيذنة لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

8 8و8.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

ت رر حل   (8(( 8) مارس  لملؤرخ في 

لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 

رأسمااها  مبلغ   TIZYINE TRANS

م رها  ععنولن  درهم   888.888

لإلجتماعي قصر موالي لمحمذ للخنك 

- 888)5 لارشيذنة لملغرب يتيجة ل : 

غياب لاتمويل.

قصر  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 

 5(888  - للخنك  لمحمذ  موالي 

لارشيذنة لملغرب. 

ع عين:

ع  لعخر�ضى  علي  لاسيذ( ) 

عنوليه(ل) رحااة لنت لخليفة للخنك 

كمصفي  لملغرب  لارشيذنة   5(888

( ) الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية باارشيذنة بتاريخ  ) ماي 

))8) تحت رقم 89و.

6( I

fiducon

 LEMNEZZEH

TRADUCTIONS
إعالن متوذد لا رلرلت

fiducon

 3N rue tahan ، 20100،

casablanca maroc

 LEMNEZZEH TRADUCTIONS

»شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

دلت لاشريك لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: 68 زي ة 

للحبشة لاذلر لابيضاء لملغرب - 

8و88) لاذلر لابيضاء لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.859599

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

تم لتخاد   (8(( مارس   (8 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 

قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

يادنة  لاوحيذ  لاشريك  عفا   إعالن 

لملنزه

قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

إعالن عن لاتوزيع للجذنذ ارأسمال 

لاشركة

على  ننص  لاذي  و:  رقم  قرلر 

مانلي: إعالن عن تويين لاسيذ خااذ 

لاوطنية  بطاقته  رقم  طريباطي 

BE78986 شريك مسير عحيذ جذنذ 

من  تمتذ  علحذ   اسنة  الشريكة 

01/04/2022 إلى 31/03/2023

قرلر رقم  : لاذي ننص على مانلي: 

لا ايوني  لاشكل  تغير  عن  إعالن 

لملسؤعاية  دلت  شركة  من  الشركة 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  لملحذعد  

اشركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
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على  ننص  لاذي  6ع7:  رقم  بنذ 
لاشركة:  رأسمال  مبلغ  6ع7  مانلي: 
كااتالي:  م سم  درهم،   88.888
حصة   87  : لاكالعي  رقية  لاسيذ  
لاسيذ   . درهم الحصة   8788 ب يمة 
ب يمة  حصة   (5  : طريباطي  خااذ 
لاسيذ أنوب   . درهم الحصة   (588
988و  ب يمة  حصة  9و   : طريباطي 
كمليا  لاسيذ    . الحصة  درهم 
 8988 ب يمة  حصة   89  : طريباطي 

درهم الحصة 
على  ننص  لاذي   :87 رقم  بنذ 
رقم  طريباطي  خااذ  لاسيذ  مانلي: 
شريك   BE78986 لاوطنية  بطاقته 

مسير عحيذ الشركة ملذ  محذعد 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 87 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

أبريل ))8) تحت رقم وو85)8.
6(5I

segex

RAPID-LOCA ERRAFIK
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16 , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

RAPID-LOCA ERRAFIK شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي محل رقم 
8 قطوة رقم 8و8 حي فرلح مسير  

فاس - 8888و فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7(6 5
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.RAPID-LOCA ERRAFIK

كرلء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
لاسيارلت.

عنولن لمل ر لالجتماعي : محل رقم 
حي فرلح مسير   8و8  قطوة رقم   8

فاس - 8888و فاس لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 588.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 : لارفيق  لاولحذ  عبذ  لاسيذ 
درهم   888 ب يمة  حصة   (.588

الحصة .
لاسيذ  فاطمة لازهرلء لاورع�ضي 
درهم   888 ب يمة  حصة   (.588  :

الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لارفيق  لاولحذ  عبذ  لاسيذ 
عنوليه(ل) رقم 8و8 حي لافرح لملسير  

8888و فاس لملغرب.
لاسيذ  فاطمة لازهرلء لاورع�ضي 
عنوليه(ل) رقم 8و8 حي لافرح لملسير  

8888و فاس لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  طوابة  محمذ  لاسيذ 
ل  لانرجس  لالرجولن  زي ة  رقم  ) 

8888و فاس لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ 8) ماي ))8) 

تحت رقم و )).

6(6I

CCJF

ALPHA GOLD
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

ALPHA GOLD شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي محج رلس 
للخيمة - 78888 لاويون لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
 8689

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 ALPHA : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GOLD
تجميذ   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لألسماك عتجهيزها عتوبئتها.
عنولن لمل ر لالجتماعي : محج رلس 

للخيمة - 78888 لاويون لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
:  و  لملصطفى  لانواس  لاسيذ 

حصة ب يمة 8.888 درهم الحصة .
لاسيذ لابل اعي عمار : وو حصة 

ب يمة 8.888 درهم الحصة .
حصة  وو   : لاسيذ عاهان محمذ 

ب يمة 8.888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لملصطفى  لانواس  لاسيذ 
سييسطا  ال  تجزئة  66و  عنوليه(ل) 

8و86) لملحمذنة لملغرب.
عنوليه(ل)  عمار  لابل اعي  لاسيذ 
8و86)   (6 لارقم  لا مة  تجزئة 

لملحمذنة لملغرب.
عنوليه(ل)  محمذ  عاهان  لاسيذ 
و88 لقامة للخيزرلن  8 شارع طارق 

بن زياد 888)8 تمار  لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  عمار  لابل اعي  لاسيذ 
8و86)   (6 لارقم  لا مة  تجزئة 

لملحمذنة لملغرب
لملصطفى  لانواس  لاسيذ 
سييسطا  ال  تجزئة  66و  عنوليه(ل) 

8و86) لملحمذنة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   86 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 1358/2022.

6(7I

ELMERS TOURS

ELMERS TOURS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

ELMERS TOURS

59 شارع لازرقطوني رقم 88 لاطابق 

6 لاذلر لابيضاء ، 68و8)، لاذلر 

لابيضاء لملغرب

ELMERS TOURS شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 59 شارع 

محمذ لازرقطوني طابق 6 رقم 88 - 

68و8) لاذلر لابيضاء لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.58(697

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تمت   (8(( فبرلنر   88 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

تفويت لاسيذ ( ) لملصطفى لازلكي 

88) حصة لجتماعية من أصل 988 

حصة افائذ  لاسيذ ( ) عبذ لارحيم 

اوفا بتاريخ 88 فبرلنر ))8).

تفويت لاسيذ ( ) لملصطفى لازلكي 

88) حصة لجتماعية من أصل 988 
رشيذ اوفا   ( ) حصة افائذ  لاسيذ 

بتاريخ 88 فبرلنر ))8).

تفويت لاسيذ ( ) لملصطفى لازلكي 

88) حصة لجتماعية من أصل 988 

نوسف   ( ) لاسيذ  افائذ   حصة 

بوعذي بتاريخ 88 فبرلنر ))8).

تفويت لاسيذ ( ) لملصطفى لازلكي 

888 حصة لجتماعية من أصل 988 

عثمان ب ا   ( ) حصة افائذ  لاسيذ 

بتاريخ 88 فبرلنر ))8).

تفويت لاسيذ ( ) أسماء ب ا 888 

 888 أصل  من  لجتماعية  حصة 

عثمان ب ا   ( ) حصة افائذ  لاسيذ 

بتاريخ 88 فبرلنر ))8).
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باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
بتاريخ  )  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

مارس ))8) تحت رقم 889888.
6(8I

ELMERS TOURS

ELMERS TOURS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذنذ الشركة

ELMERS TOURS
59 شارع لازرقطوني رقم 88 لاطابق 

6 لاذلر لابيضاء ، 68و8)، لاذلر 
لابيضاء لملغرب

ELMERS TOURS شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 59 شارع 
محمذ لازرقطوني طابق 6 رقم 88 - 

68و8) لاذلر لابيضاء لملغرب.
تويين مسير جذنذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.58(697

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم تويين   (8(( 88 فبرلنر  لملؤرخ في 
اوفا  مسير جذنذ الشركة لاسيذ( ) 

رشيذ كمسير عحيذ
تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ  )  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

مارس ))8) تحت رقم 889888.
6(9I

MAR COM DIGITAL

ماركوم ديجيطال
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

MAR COM DIGITAL
 BD ZERKTOUNI 3 ETAGE  6

 APT 6 ، 22020، CASABLANCA
MAROC

ماركوم دنجيطال شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ(في طور لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي 6  شارع 

لازرقطوني لاطابق و - 88)8) 
لابيضاء لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

85و98 .
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر حل   (8(( أبريل  و8  لملؤرخ في 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
دنجيطال  ماركوم  لاوحيذ  لاشريك 
درهم   888.888 رأسمااها  مبلغ 
شارع    6 لإلجتماعي  م رها  ععنولن 
 (8(88  - و  لاطابق  لازرقطوني 
عذم   : ل  يتيجة  لملغرب  لابيضاء 

لا ذر  على لالستمرلر.
ع حذد م ر لاتصفية ب 6  شارع 
 (8(88  - و  لاطابق  لازرقطوني 

لابيضاء لملغرب. 
ع عين:

لاسيذ( ) مواد لدهم ع عنوليه(ل) 
 58 رقم  لازي ة    و  حي لاسذري مج 
88و8) لابيضاء لملغرب كمصفي ( ) 

الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 86 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم و88 )8.
8Iو6

LA VIE COMPTABLE

E-DANNO ANTIQUITE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

LA VIE COMPTABLE
لابركة ج ه 7 عمار  )9 لاش ة ) حي 
للحسني لاذلر لابيضاء ، 88)8)، 

CASABLANCA MAROC
E-DANNO ANTIQUITE شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ(في طور لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي لاذلر 

لابيضاء 59 شارع لازرقطوني لقامة 
لاورعد لاطابق لاثامن رقم  ) - 
8888) لاذلر لابيضاء لملغرب .

حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
. 9 585

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر   (8(( أبريل   (( في  لملؤرخ 
دلت مسؤعاية محذعد   حل شركة 
 E-DANNO لاوحيذ  لاشريك  دلت 
رأسمااها  مبلغ   ANTIQUITE
م رها  ععنولن  درهم   888.888
شارع   59 لابيضاء  لاذلر  لإلجتماعي 
لاطابق  لاورعد  لقامة  لازرقطوني 
لاذلر   (8888  - رقم  )  لاثامن 
لابيضاء لملغرب يتيجة ل : عذم عجود 

سوق.
لاذلر  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
59 شارع لازرقطوني لقامة  لابيضاء 
 - رقم  )  لاثامن  لاطابق  لاورعد 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب . 
ع عين:

ع   sabima smriko لاسيذ( ) 
 bosnine 99118 bosnine (ل)عنوليه

bosnine كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 85 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 98)و)8.
8Iو6

Zert Green

Zert Green SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

Zert Green
زي ة شيخ لإلسالم رقم   مكرر 

لاولد لألحمر لارشيذنة، 888)5، 
Errachidia Maroc

Zert Green SARL AU شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي زي ة شيخ 
لإلسالم رقم   مكرر لاولد لألحمر 

لارشيذنة 888)5 لارشيذنة لملغرب 
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

858 7

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 Zert  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.Green SARL AU

 Expoitant : غرض لاشركة بإنجاز

 Agricole

 Negociant

 Entrepreneur de Travaux

. Divers

عنولن لمل ر لالجتماعي : زي ة شيخ 

لألحمر  لاولد  مكرر  رقم    لإلسالم 

لارشيذنة 888)5 لارشيذنة لملغرب .

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  أموون  حميذ  لاسيذ 

مكرر  رقم    لإلسالم  شيخ  زي ة 

لارشيذنة 888)5 لارشيذنة لملغرب .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  أموون  حميذ  لاسيذ 

مكرر  رقم    لإلسالم  شيخ  زي ة 

لارشيذنة 888)5 لارشيذنة لملغرب 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية باارشيذنة بتاريخ  8 أبريل 

))8) تحت رقم -.

I)و6
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MECOMPTES

BLUE FINGERS
إعالن متوذد لا رلرلت

MECOMPTES
 4EME ÉTAGE PLACE 8

 ZELLAQUA IMMEUBLE
HELVETIA لاذلر لابيضاء، 58)8)، 

لاذلر لابيضاء لملغرب
BLUE FINGERS »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: مجال

Est- مجمع وB8 لملنط ة لاصناعية 
- 8888) لاذلرلابيضاء لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.886887
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(8 أبريل   86 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
ن رر لالجتماع لاوام ، لعتماد لانظام 
بوذ  الشركة  لملحذث  لألسا�ضي 
لاتي  لملختلفة  لا ايويية  لاومليات 

قامت بها لاشركة
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم -: لاذي ننص على مانلي:

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ  8  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 776959.
Iوو6

 RAMA INGENIERIE ET CONSEIL

 RAMA INGENIERIE ET
CONSEIL

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

RAMA INGENIERIE ET CONSEIL
8) ساحة لبو بكر لاصذنق ش ة رقم 

8 لكذلل ، 88898، لارباط لملغرب
 RAMA INGENIERIE ET CONSEIL
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي 8) ساحة 
لبو بكر لاصذنق ش ة رقم 8 لكذلل 

لارباط 88898 لارباط لملغرب 

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8685(7

 89 في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 RAMA : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INGENIERIE ET CONSEIL

مكتب   -  : غرض لاشركة بإنجاز 

لاذرلسات علالستفسارلت علابحوث 

- م اعل أعمال متنوعة أعلابناء.

عنولن لمل ر لالجتماعي : 8) ساحة 

لكذلل   8 لبو بكر لاصذنق ش ة رقم 

لارباط 88898 لارباط لملغرب .

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاسيذ محمذ رحت هللا 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ محمذ رحت هللا عنوليه(ل) 

حي لانصر سايية لازموري زي ة 886 

لملكينسية سال 88888 سال لملغرب .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ محمذ رحت هللا عنوليه(ل) 

حي لانصر سايية لازموري زي ة 886 

لملكينسية سال 88888 سال لملغرب 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (6 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 995 )8.

I و6

YG ET ASSOCIES

BOUCHERIE LA MARINADE
إعالن متوذد لا رلرلت

YG ET ASSOCIES

865 شارع عبذ لملومن 

لاومار  B لاطابق و ، 8888)، 

CASABLANCA MAROC

 BOUCHERIE LA MARINADE

»شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

دلت لاشريك لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: شارع 

حيفا ب  رقم 798 عين لاشق - 

8888) لاذلرلابيضاء لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

. 98587

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

لتخاد  تم   (8(( ماي   8( في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 

قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

ي ل  بوذ  لألسا�ضي  لانظام  تغيير 
مشرق  لاسيذ  لملحول  بين  لألسهم 

سوذ  لاسيذ  لايه  لملحول  ع  سوذ 

عبذلاوزيز

على  ننص  لاذي   :( رقم  قرلر 

مانلي: لالحاطة علما باست ااة لاسيذ 

كمسير  منصبه  من  سوذ  مشرق 

عحيذ الشركة، ع تويين لاسيذ سوذ 

عبذلاوزيز كمسير عحيذ الشركة 

قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 

لانظام  من  ع  8   7  ،6 لملولد  تغيير 

لألسا�ضي الشركة

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

لاذي ننص  ع  8:   7  ،6 بنذ رقم 

لألسا�ضي  لانظام  تغيير  مانلي:  على 

بوذ ي ل لألسهم بين لملحول لاسيذ 

لاسيذ  لايه  لملحول  ع  سوذ  مشرق 

علما  لالحاطة  ع  عبذلاوزيز  سوذ 

من  سوذ  مشرق  لاسيذ  باست ااة 

ع  الشركة،  عحيذ  كمسير  منصبه 

تويين لاسيذ سوذ عبذلاوزيز كمسير 

عحيذ الشركة ع تغيير لملولد 6، 7 ع  8 

من لانظام لألسا�ضي الشركة.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (5 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 85)5)8.

5Iو6

ste imtiyaz conseils sarl

WAJNA CONSTRUCTION
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl

8 زي ة لاوربية لاسوودنة لاطابق 

لالعل ث ة رقم 5 لملذننة للجذنذ  

فاس ، 8888و، فاس لملغرب

 WAJNA CONSTRUCTION

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي ش ة 

بااطابق لألعل رقم 8  تجزئة ايرلك 

دعلر كرييو زعلغة لاوليا فاس - 

8888و فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7(655

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   86

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.WAJNA CONSTRUCTION

منوش   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

ع اري.

ش ة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

تجزئة ايرلك    8 بااطابق لألعل رقم 

 - فاس  لاوليا  زعلغة  كرييو  دعلر 

8888و فاس لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
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لاشركة:  رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاسيذ مصطفى لالزهري 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لالزهري  مصطفى  لاسيذ 
عنوليه(ل) ش ة 8 عمار  6 تجزئة باب 
طريق عين لاش ف فاس   8 لاسالم 

8888و فاس لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لالزهري  مصطفى  لاسيذ 
عنوليه(ل) ش ة 8 عمار  6 تجزئة باب 
طريق عين لاش ف فاس   8 لاسالم 

8888و فاس لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ  ) ماي ))8) 

تحت رقم 68)).
6Iو6

MONTERY CONSULTING

 ZINABM DESIGN
 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

MONTERY CONSULTING
 bd achohada ، 24000، el 875

jadida maroc
 ZINABM DESIGN

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ(في طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي 6). 
شارع مرس سلطان لاطابق لالعل 
رقم و. لاذلرلابيضاء - - 8888) 

لاذلرلابيضاء لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.88768

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر   (8(( فبرلنر   87 في  لملؤرخ 
دلت مسؤعاية محذعد   حل شركة 
 ZINABM لاوحيذ  لاشريك  دلت 

 DESIGN CONSTRUCTION ET

 888.888 TRAVAUX مبلغ رأسمااها 

 .(6 درهم ععنولن م رها لإلجتماعي 

لالعل  لاطابق  سلطان  مرس  شارع 

 (8888  -  - لاذلرلابيضاء  و.  رقم 

قلة   : لملغرب يتيجة ل  لاذلرلابيضاء 

علالسولق  مولرد  في  ي ص  ع  لاذخل 

لاومومية..

 .(6 ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 

لالعل  لاطابق  سلطان  مرس  شارع 

 (8888  -  - لاذلرلابيضاء  و.  رقم 

لاذلرلابيضاء لملغرب. 

ع عين:

ع  بواعجاج  محمذ  لاسيذ( ) 

أيولل  شارع  مبرعكة  حي  عنوليه(ل) 

رقم 7) 8588) لاذلرلابيضاء لملغرب 

كمصفي ( ) الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (( بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

مارس ))8) تحت رقم 8)8885.

7Iو6

O’GESTION & CONSEIL

ODO SOLUTIONS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

O›GESTION & CONSEIL

ش ة )8 لاطابق لاثااث 88 مكرر 

زي ة محمذ عبذع إقامة حمز  ، 

OUJDA MAROC ،68888

ODO SOLUTIONS شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

محمذ عبذع رقم 88 مكرر إقامة 

حمز  لاش ة )8 - 6888 عجذ  

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

87 9و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   89

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 ODO  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.SOLUTIONS

أشغال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

مختلفة عأشغال لابناء.

شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

إقامة  مكرر   88 رقم  عبذع  محمذ 

عجذ    6888  -  8( لاش ة  حمز  

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : محمذ  بلهيص  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  محمذ  بلهيص  لاسيذ 

و8  رقم  لإلسكنذرية  زي ة  بذر  حي 

858و6 أحفير لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  محمذ  بلهيص  لاسيذ 

و8  رقم  لإلسكنذرية  زي ة  بذر  حي 

858و6 أحفير لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بوجذ  بتاريخ 5) ماي ))8) 

تحت رقم 5و7.

8Iو6

CABINET CONIF SARL AU

IMRAN IMPORT EXPORT

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

حل شركة

CABINET CONIF SARL AU

 LOT WAFFA N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC

 IMRAN IMPORT EXPORT

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ(في طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي و 8 حي 

لاسالم - 8)88) لملحمذنة لملغرب.

حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.885(5

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

ت رر حل   (8(( ماي   86 في  لملؤرخ 

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

 IMRAN IMPORT لاشريك لاوحيذ 

 88.888 رأسمااها  مبلغ   EXPORT

و 8  درهم ععنولن م رها لإلجتماعي 

حي لاسالم - 8)88) لملحمذنة لملغرب 

يتيجة ل : لاتشطيب لانهائي الشركة.

و 8 حي  ع حذد م ر لاتصفية ب 

لاسالم - 8)88) لملحمذنة لملغرب. 

ع عين:

حمذلعي  فريذ  محمذ  لاسيذ( ) 

سيمون  زي ة   88( عنوليه(ل)  ع 

لمينس   8888  88888 سيكنوريت 

فرنسا كمصفي ( ) الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  لالبتذلئية باملحمذنة بتاريخ  ) 

))8) تحت رقم 977.

9Iو6
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centre d’affaires sicilia

NPNG IMPORT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

centre d›affaires sicilia

vn safi ، 46000، safi maroc

NPNG IMPORT شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد (في طور 

لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي  ) زي ة 

سيذي لفني حي موالي للحسان 

لسفي 6888  لسفي لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و 888.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

ت رر حل   (8(( ماي   87 في  لملؤرخ 

لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 

رأسمااها  مبلغ   NPNG IMPORT

م رها  ععنولن  درهم   888.888
زي ة سيذي لفني حي  لإلجتماعي  ) 

موالي للحسان لسفي 6888  لسفي 
توفر سوق  عذم   : ل  يتيجة  لملغرب 

لاشغل.

ع حذد م ر لاتصفية ب رقم  ) 
زي ة سيذي لفني حي موالي للحسان 

لسفي لسفي 6888  لسفي لملغرب. 

ع عين:

لاسيذ( ) عذال لنوب ع عنوليه(ل) 

حي  لاكريم  عبذ  سيذي  طريق   88

موالي للحسان 6888  لسفي لملغرب 

كمصفي ( ) الشركة.

لاذنن  ياصر  لاكوعي  لاسيذ( ) 
لفني  سيذي  زي ة  عنوليه(ل)  )  ع 

موالي للحسان 6888  لسفي لملغرب 

كمصفي ( ) الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (5 بتاريخ  بآسفي  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 6) .

6 8I

AUTO ECOLE BAALLA

 STE AUTO ECOLE BAALLA -
SARL-AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة
AUTO ECOLE BAALLA

و8) حي لملسوودنة تاز  ، 5888و، 
تاز  لملغرب

 STE AUTO ECOLE BAALLA -
SARL-AU شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي لاطابق 
لالعل حي لابطمة طريق صاكة 

جرسيف - 5888و جرسيف لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
9)و)

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   8(
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
AUTO ECOLE BAALLA - SARL-

.AU
مؤسسة   : غرض لاشركة بإنجاز 

اتوليم لاسياقة.
لاطابق   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
صاكة  طريق  لابطمة  حي  لالعل 
جرسيف - 5888و جرسيف لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ محمذ بولة : 8.888 حصة 
ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  بولة  محمذ  لاسيذ 
5888و تاز   و8) حي لملسوودنة تاز  

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  بولة  محمذ  لاسيذ 

5888و تاز   و8) حي لملسوودنة تاز  

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  لالبتذلئية بجرسيف بتاريخ 

))8) تحت رقم 1329/2022.

6 8I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 ACHABBAB BUILDING

SARL
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

 ACHABBAB BUILDING SARL

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي زي ة 

مرلكش, إقامة يجذ لاطابق لارلبع 

ش ة رقم 6و - 98888 طنجة 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8(7((8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. ACHABBAB BUILDING SARL

غرض لاشركة بإنجاز : تهذف هذه 

لاشركة أساسا إلى :

للخاضوة  لاو ارية  لاومليات 
ا وليين لالستثمارلت لاو ارية.

لالنواش لاو اري 
لاومليات  جميع  عامة  بصفة   
لاتجارية, لملااية, لاصناعية ع لاو ارية 
لاتي تتولق بصفة مباشر  باملولضيع 
لملشار إايها أعاله أع أي موضوع مشابه 
اه أع نمكنه لملساهمة في لانمو تحت 

أي يوع لحساب لاشركة للخاصة. 
زي ة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لارلبع  لاطابق  يجذ  إقامة  مرلكش, 
ش ة رقم 6و - 98888 طنجة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : أشباب  لاهادي  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  أشباب  لاهادي  لاسيذ 
 8( , شارع إشرين رقم   5 حي جيرلري 
تجزئة رقم 8  98888 طنجة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  أشباب  لاهادي  لاسيذ 
 8( , شارع إشرين رقم   5 حي جيرلري 
تجزئة رقم 8  98888 طنجة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   86 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم  78و5).
6 (I

ORENJI

AMYO CAR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

ORENJI
)و شارع محمذ للخامس لاش ة 

رقم   حي للحسني بركان ، 888و6، 
بركان لملغرب

AMYO CAR شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي  و زي ة 
لاياسمين حي لاهناء سيذي سليمان 

- 88وو6 بركان لملغرب
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تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و9 8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي  و8 

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 AMYO : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

. CAR

 : بإنجاز  لاشركة  غرض 

كرلءلاسيارلت بذعن سائق.
زي ة  :  و  عنولن لمل ر لالجتماعي 

لاياسمين حي لاهناء سيذي سليمان - 

88وو6 بركان لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 588  : لمين  محمذ  ياجي  لاسيذ 

درهم   888.888 ب يمة  حصة 

الحصة.

حصة   588  : لاسيذ ياجي نونس 

ب يمة 888.888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ ياجي محمذ لمين عنوليه(ل) 
زي ة لاياسمين حي لاهناء سيذي   و 

سليمان 88وو6 بركان لملغرب.

لاسيذ ياجي نونس عنوليه(ل)  و 
سيذي  لاهناء  حي  لاياسمين  زي ة 

سليمان 88وو6 بركان لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ ياجي محمذ لمين عنوليه(ل) 
زي ة لاياسمين حي لاهناء سيذي   و 

سليمان 88وو6 بركان لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (5 بتاريخ  ببركان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 77).

Iو 6

لملركز للجهوي االستثمار لجهة درعة تافيالات ملح ة 

عرزلزلت

 SOCIÉTÉ Z.K TRAVAUX 
SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

لملركز للجهوي االستثمار لجهة درعة 
تافيالات ملح ة عرزلزلت

شارع موالي رشيذ عمار  دلدس 
لاطابق لالعل عرزلزلت، 5888 ، 

عرزلزلت لملغرب
 SOCIÉTÉ Z.K TRAVAUX SARL 

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي قصر 

توذلدت لنت هاني - ))8)5 تنغير 
لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
795و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( فبرلنر   (7
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ Z.K TRAVAUX SARL
لابناء   *  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

علالشغال لملختفة 
* ي ل لابضائع الغير 

* لملساعمة .
قصر   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
تنغير   5(8((  - هاني  لنت  توذلدت 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
حصة   588  : حلو  خااذ  لاسيذ 

ب يمة 888 درهم الحصة .
 588  : لاذري�ضي  زعهير  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ خااذ حلو عنوليه(ل) قصر 
تنغير   5(8(( هاني  لنت  توذلدت 

لملغرب.
عنوليه(ل)  لاذري�ضي  زعهير  لاسيذ 
 5(8(( هاني  لنت  توذلدت  قصر 

تنغير لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ خااذ حلو عنوليه(ل) قصر 
تنغير   5(8(( هاني  لنت  توذلدت 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
مارس  8و  بتاريخ  بتنغير  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم -.
6  I

ELMERS TOURS

ELMERS TOURS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

توسيع نشاط لاشركة 

ELMERS TOURS
59 شارع لازرقطوني رقم 88 لاطابق 

6 لاذلر لابيضاء ، 68و8)، لاذلر 
لابيضاء لملغرب

ELMERS TOURS شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لالجتماعي 59 شارع 
محمذ لازرقطوني طابق 6 رقم 88 - 

68و8) لاذلر لابيضاء لملغرب.
توسيع نشاط لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.58(697

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( فبرلنر   88 في  لملؤرخ 
نشاط  إلى  لاتااية  لألنشطة  إضافة 

لاشركة للحالي :
تربية عبيع لاطرلئذ,تسيير مناطق 
لاو اري  لاسياحي,لاترعيج  لاصيذ 
مختلف  علافنذقي,  علاسياحي 
بااوحذلت  للخاصه  لالنشطه 
عبيع لألرل�ضي  لاسكنيه علابناء,شرلء 
نشاط   ، سياحة لاصيذ  علاو ارلت, 
بشكل  علاسياحة  لاسياحي  لاصيذ 
لاسياحية,  لإلقامات  تنظيم  عام, 

تنظيم للجوالت ،
تسويق ع لستيرلد عتصذنر موذلت 

لاحي  علاطوم  لاصيذ  عمستلزمات 

اصيذ لألسماك,لملشاركة لملباشر  أع 

غير لملباشر  الشركة بجميع لاوسائل 

في جميع لاشركات لاتي تم إنشاؤها أع 
، علاتي قذ تكون  لاتي سيتم إنشاؤها 

عال سيما   ، لاشركة  مرتبطة بغرض 

عن طريق لاشركات للجذنذ ..

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

بتاريخ  )  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

مارس ))8) تحت رقم 889888.

6 5I

F.M CONSULTING

بروميتي
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

برعميتي شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي مكتب 

رقم د 87 ، لملبنى د ، لاطابق 5 ، 

مشرعع كرين ععركس ، 889 طريق 

بوسكور  - سيذي مورعف - )788) 

لاذلرلابيضاء لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

5)و)وو.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تم   (8(( أبريل   (7 في  لملؤرخ 

قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   8.888.888«

»8.888.888 درهم« إلى »888.888.) 

م اصة  إجرلء   : طريق  عن  درهم« 

مع دنون لاشركة لملحذد  لمل ذلر ع 

لملستح ة.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (5 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 95)5)8.

6 6I
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FORMAFID CONSEIL

ADAMLAKHI
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
ADAMLAKHI شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لاطابق 
لاسفلي حي لا سم بلوك باء زي ة 

لابنذقية لارقم 8 - 6888) سطات 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
78(5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.ADAMLAKHI
غرض لاشركة بإنجاز : حفر لألبار 

- أشغال مختلفة أع البناء.
لاطابق   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
زي ة  باء  بلوك  لا سم  حي  لاسفلي 
سطات   (6888  -  8 لابنذقية لارقم 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : للحسن  أنس  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ أنس للحسن عنوليه(ل) حي 
زي ة تلمسان رقم  باء  لا سم بلوك 

86 6888) سطات لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ أنس للحسن عنوليه(ل) حي 

زي ة تلمسان رقم  باء  لا سم بلوك 

86 6888) سطات لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   85 بتاريخ  بسطات  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 135/22.

6 7I

FIDUCIAIRE NASR EDDINE

STE DIET BOX

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

رفع رأسمال لاشركة

FIDUCIAIRE NASR EDDINE

 N°2, IM.34, AVENUE DES

 FAR, (COTE MIZANE ATLAS) ،

30000، FES MAROC

STE DIET BOX شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي محل رقم 

7، سيتي سايطر، ملوب للخيل‘ - 

8888و فاس لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و5679.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

تم   (8(( أبريل   88 في  لملؤرخ 

قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 

»588.888 درهم« أي من »888.888 

عن  درهم«   688.888« إلى  درهم« 

دنون  مع  م اصة  إجرلء   : طريق 

لاشركة لملحذد  لمل ذلر ع لملستح ة.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

أبريل   (( بتاريخ  بفاس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 1931/2022.

6 8I

CABINET RSF SARL

ASSANABILE AGRICOLE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE EL YOSR, AV DES

 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC

ASSANABILE AGRICOLE شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد (في طور 

لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

موالي لبرلهيم جماعة قرية با محمذ 

لقليم تاعيات - 858 و تاعيات 

لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و8و8.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

ت رر حل   (8(8 يويبر  لملؤرخ في  ) 

لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 

مبلغ   ASSANABILE AGRICOLE
ععنولن  درهم   888.888 رأسمااها 

موالي  شارع  لإلجتماعي  م رها 

لبرلهيم جماعة قرية با محمذ لقليم 

لملغرب  تاعيات  858 و   - تاعيات 

يتيجة ل : غياب لاطلب.

شارع  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 

موالي لبرلهيم جماعة قرية با محمذ 

تاعيات  858 و   - تاعيات  لقليم 

لملغرب. 

ع عين:

ع  لاشرلط  ناسين  لاسيذ( ) 
زي ة طنجة لاش ة     85 عنوليه(ل) 

8888و  لاطابق لارلبع لالطلس م ج 

فاس لملغرب كمصفي ( ) الشركة.

للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   

لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  بتاريخ  )  بتاعيات  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 48/2022.

6 9I

PME CONSULTING GROUP

SOEDAD IMMOBILIER
إعالن متوذد لا رلرلت

PME CONSULTING GROUP
رقم 66، لملكتب 88، لاطابق لاثاني، 

مركب للجولهر، شارع لاسالعي، 
لملذننة للجذنذ ، فاس ، 8888و، 

فاس لملغرب
SOEDAD IMMOBILIER »شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: رقم 66 
لملكتب 88 لاطابق لاثاني مركب 
للجولهر شارع لاسالعي - 8888و 

فاس لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
89و78.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
لتخاد  تم   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
تويين لاسيذ محمذ ميموني كمسير 

آخر الشركة
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
لستمرلر لاسيذ مصطفى لاسطي في 

مهامه كمسير الشركة
قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 
بااتوقيع  ملزمة  ستكون  لاشركة 
علملساهم  لملسيرنن  ألحذ  لملشترك 
عداك  باديس  لاوزيز  عبذ  لاسيذ 

باانسبة لجميع لاومليات لاتي تهمها
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
على  ننص  لاذي   :86 رقم  بنذ 
مانلي: تسير لاشركة من طرف لاسيذ 
محمذ  علاسيذ  لاسطي  مصطفى 
ملزمة  لاشركة  عستكون  ميموني، 
لملسيرنن  ألحذ  لملشترك  بااتوقيع 
علملساهم لاسيذ عبذ لاوزيز باديس 
عداك باانسبة لجميع لاومليات لاتي 

تهمها
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ 87 ماي ))8) 

تحت رقم 022/2198.

658I
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FIDWAY CONSEIL

GOLD LUB
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDWAY CONSEIL
 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE L›OLIVIER 1er
 ETAGE APPT N°2 (EN FACE

 CAFE LA TERRASSE)، 50000،
MEKNES MAROC

GOLD LUB شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي محل 
رقم   إقامة إنمان   تجزئة رياض 

لإلسماعيلية - 58888 مكناس 
لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
77و55

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ننانر   8 
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 GOLD : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LUB
بيع زيوت   : غرض لاشركة بإنجاز 
لملحركات ع قطع غيار لاسيارلت – بيع 
 – إطارلت لاعجالت بنصف للجملة 

لاتصذنر علالستيرلد..
محل   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
تجزئة رياض  إنمان    إقامة  رقم   
مكناس   58888  - لإلسماعيلية 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 588  : محمذ  لملهذلعي  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
لاسيذ لاكومي محمذ : 588 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

للحامل  محمذ  لملهذلعي  لاسيذ 

رقم  لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة 

تجزئة   5(8 عنوليه(ل)   UC68و6و

لزرع  888و5  لحذلف  لغبال  عين 

لملغرب.

للحامل  محمذ  لاكومي  لاسيذ 

رقم  لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة 

تجزئة   98( عنوليه(ل)   UC6598و

مكناس  88و58  بوفكرلن  و  لملنزه 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لملهذلعي محمذ عنوليه(ل) 

لحذلف  لغبال  عين  تجزئة   5(8

888و5 لزرع لملغرب

عنوليه(ل)  محمذ  لاكومي  لاسيذ 

)98 تجزئة لملنزه و بوفكرلن 88و58 

مكناس لملغرب يسيرلن لاشركة ملذ  

غير محذعد  بتوقيع منفرد

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

فبرلنر   88 بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8 5.

658I

MANAGEX

 TRANSFER EN ESPÉCES EL

FECHTALI
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

MANAGEX
رقم 5و زي ة لاشهذلء حي للحسني 

بركان ، 88و68، بركان لملغرب

 TRANSFER EN ESPÉCES EL

FECHTALI شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم و6 

شارع للجيش لمللكي حي لات ذم 

سيذي سليمان شرلعة - 88وو6 

بركان لملغرب 

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8 89

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (5

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

 TRANSFER EN ESPÉCES EL

. FECHTALI

تحويل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لالمولل عطنيا ع دعايا .
رقم   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

شارع للجيش لمللكي حي لات ذم  و6 

88وو6   - شرلعة  سليمان  سيذي 

بركان لملغرب .

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 988  : نوسف  لافشتالي  لاسيذ 

حصة ب يمة 98.888 درهم الحصة .

 888  : زهير   لافشتالي  لاسيذ  

حصة ب يمة 88.888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ لافشتالي نوسف عنوليه(ل) 
رقم   زي ة رقم 8 5 حي سيذي علي 

بن نخلف 88وو6 بركان لملغرب .

لاسيذ  لافشتالي زهير  عنوليه(ل) 
رقم   زي ة رقم 8 5 حي سيذي علي 

بن نخلف 88وو6 بركان لملغرب .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لافشتالي نوسف عنوليه(ل) 
رقم   زي ة رقم 8 5 حي سيذي علي 

بن نخلف 88وو6 بركان لملغرب 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  بتاريخ  ببركان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 271/2022.

65(I

Agence Fiduciaire BASMA COM

ECOM 3
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

Agence Fiduciaire BASMA COM
شارع محمذ للخامس،8  

إقامة دييا،للجناح ب،لاطابق 
للخامس،لارقم )) ، 8)988، طنجة 

لملغرب
و ECOM شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي 9) 

شارع عموع بن لاواص،لاطابق 
لاثااث،لارقم 6) - 88)98 طنجة 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
99و886

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(8 نوييو  و) 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
و   : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.ECOM
ت ذنم   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
حذمات في ميذلن لاتولصل،لاتسويق 

علإلشهار بصفة عامة.
 (9  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لاواص،لاطابق  بن  عموع  شارع 
طنجة   98(88  -  (6 لاثااث،لارقم 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
لملولم  لاصمذ  عبذ  لاسيذ 
 888 ب يمة  حصة   888  : لاغزيري 

درهم الحصة .
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ عبذ لاصمذ لملولم لاغزيري 

لإلدريسية،لازي ة  حي  عنوليه(ل) 

8)،لارقم 89 98878 طنجة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ عبذ لاصمذ لملولم لاغزيري 

لإلدريسية،لازي ة  حي  عنوليه(ل) 

8)،لارقم 89 98878 طنجة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
نوايوز   (8 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

8)8) تحت رقم 586)و).

Iو65

MASDAC

FRESHMANIA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
رفع رأسمال لاشركة

MASDAC

 N° 71 IMM YASSMINE BLOC

 A ANGLE AV CADI AYAD ET AV

 ALMOUQUAWAMA ، 80000،

AGADIR MAROC

FRESHMANIA شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي محل  8 

عمار   و تيجمي ). شارع للجيش 

لمللكي - 88888 لكادنر لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري -.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

رفع  تم   (8(( ماي   86 في  لملؤرخ 
قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال 

»88.888و درهم« أي من »888.888 

عن  درهم«    88.888« إلى  درهم« 

أع  ي ذنة  حصص  ت ذنم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية باكادنر بتاريخ 6) ماي ))8) 

تحت رقم ))8888.

65 I

sofoget

S.2.M NEGOCE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
S.2.M NEGOCE شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لا نيطر  
لاوفاء 8 رقم 8و9 - 888 8 

لا نيطر  لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
88و6 

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (886 يويبر   86
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 S.2.M : لإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.NEGOCE
أشغال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

عامة ع أعمال لابناء
تجار .

عنولن لمل ر لالجتماعي : لا نيطر  
لاوفاء 8 رقم 8و9 - 888 8 لا نيطر  

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : صالح  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة . 
 8888  : صالح  محمذ  لاسيذ 

ب يمة 888 درهم.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  صالح  محمذ  لاسيذ 

لا نيطر  888 8 لا نيطر  لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  صالح  محمذ  لاسيذ 

لا نيطر  888 8 لا نيطر  لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 88 بتاريخ  باا نيطر   لالبتذلئية 

دجنبر 886) تحت رقم -.

655I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

MCS INDUSTRIES
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 CABINET KAMFIN DE LA

 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES

 RES RAHMA R PRINCIPAL 89

 OURIAGHEL 2 » RAHMA

 1 » N°130 Tanger ، 90000،

TANGER MAROC

MCS INDUSTRIES شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

موالي لسماعيل  8 لقامة موالي 

لسماعيل لاطابق و رقم 89 طنجة - 

98888 طنجة لملغرب 

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8(7 99

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 MCS  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.INDUSTRIES

غرض لاشركة بإنجاز : لإلنشاءلت 

لملوذيية.

شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
موالي  لقامة  لسماعيل  8  موالي 
89 طنجة -  و رقم  لسماعيل لاطابق 

98888 طنجة لملغرب .
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
588 حصة   : لاسيذ جودلر فتحي 

ب يمة 888 درهم الحصة .
 588  : لاسيذ لاذشرلعي سليمان 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  فتحي  جودلر  لاسيذ 
زي ة  لانشاط  حي  لملحمذي  لاحي 
 68888 عجذ    8 رقم  و  لاليصاف 

عجذ  لملغرب .
سليمان  لاذشرلعي  لاسيذ 
65 رقم  عنوليه(ل) حي لاوشيري زي ة 

و طنجة 98888 طنجة لملغرب .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  فتحي  جودلر  لاسيذ 
زي ة  لانشاط  حي  لملحمذي  لاحي 
 68888 عجذ    8 رقم  و  لاليصاف 

عجذ  لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  )  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 9 6 .
656I

مكتب لاتوثيق

LOTISSEMENT ANDALOUS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

مكتب لاتوثيق
تطولن طريق سبتة لقامة حذلئق 

مرجان لاطابق لالر�ضي ش ة رقم و، 
88و9، تطولن لملغرب

 LOTISSEMENT ANDALOUS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي لاطريق 
لاوطنية 8) حذلئق مرجان لقامة 
سياحية رقم 88 لاطابق لالعل 
تطولن - 888و9 تطولن لملغرب



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8))الجريدة الرسمية   10272

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5 85و

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.LOTISSEMENT ANDALOUS

لالنواش   : غرض لاشركة بإنجاز 

لاو اري.

لاطريق   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لقامة  مرجان  حذلئق   (8 لاوطنية 

سياحية رقم 88 لاطابق لالعل تطولن 

- 888و9 تطولن لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 ABM HOLDING : 340 لاشركة

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

8وو   : لاشبتي  للحسن  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

حصة  8وو   : جيذ  بالل  لاسيذ 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء   -

عصفات عمولطن لاشركاء :

 ABM HOLDING لاشركة 

 (8 لاوطنية  لاطريق  عنوليه(ل) 

رقم  سياحية  لقامة  مرجان  حذلئق 

888و9  تطولن  لالعل  لاطابق   88

تطولن لملغرب.

لاسيذ للحسن لاشبتي عنوليه(ل) 

تجزئة رياض لاسالم طريق سبتة كم 
  رقم 8 888و9 تطولن لملغرب.

لاسيذ بالل جيذ عنوليه(ل) شارع 

للجيش لمللكي لقامة دبي بلوك أ طابق 

7 ش ة 7) 888و9 تطولن لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ أعافر عبذ لملااك عنوليه(ل) 
للافتح  لقامة  لمللكي  للجيش  شارع 
تطولن  888و9   88 رقم  و  لاطابق 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم  886.
657I

دنولن للخذمات

STE 8A SERVICE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

دنولن للخذمات
شارع محمذ للخامس رقم  9 سيذي 

قاسم ، 86888، سيذي قاسم 
لملغرب

STE 8A SERVICE شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي حي رميل 
لاولد - 86888 سيذي قاسم لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
(9865

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 STE 8A : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SERVICE
لشغال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

مختلفة لع بنانات .
: حي رميل  عنولن لمل ر لالجتماعي 
لاولد - 86888 سيذي قاسم لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ بنوي�ضى لاكبا�ضي : 8.888 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاكبا�ضي  بنوي�ضى  لاسيذ 

لعالد  جلول  لعالد  دعلر  عنوليه(ل) 

سليمان  سيذي   8 (88 لحسين 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاكبا�ضي  بنوي�ضى  لاسيذ 

لعالد  جلول  لعالد  دعلر  عنوليه(ل) 

سليمان  سيذي   8 (88 لحسين 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 8( لالبتذلئية بسيذي قاسم بتاريخ 

ماي ))8) تحت رقم 889.

658I

STE OULACH SARLAU

OULACH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
رفع رأسمال لاشركة

STE OULACH SARLAU

 BD OMAR EL IDRISSI N°40 1ER

 ETAGE BUREAU 05 ، 20490،

CASABLANCA MAROC

OULACH شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

عمر لألدري�ضي رقم 8  لاطابق 

لألعل لملكتب رقم85 - 98 8) 

لاذلرلابيضاء لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

5و 8و5.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

رفع  تم   (8(( ماي   85 في  لملؤرخ 
قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال 

من  أي  درهم«   8.(99.688«

»99.688و.8  إلى  درهم«   888.888«

ت ذنم حصص   : عن طريق  درهم« 

ي ذنة أع عينية.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (5 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم )7)5)8.

659I

societe el moustanir

 STE CENTRE D
 APPAREILLAGE

 ORTHOPEDIQUE ET
REEDUCATION FES

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

societe el moustanir
 imm 16 n 10 a A.V joulane lido

fes ، 30000، fes maroc
 STE CENTRE D APPAREILLAGE

 ORTHOPEDIQUE ET
REEDUCATION FES شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 

و8 ناسين شاريع لملولى لارشيذ رقم 
6 لاطابق 8 لطلس فاس - 8888و 

فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و 686
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(8 ماي   ( 
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
 CENTRE D APPAREILLAGE
 ORTHOPEDIQUE ET

.REEDUCATION FES
تصحيح   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
الت  لال  لسترلد  ع  توزيع   . لانطق 

لانط ية.
عنولن لمل ر لالجتماعي : تجزئة و8 
 6 رقم  لارشيذ  لملولى  شاريع  ناسين 
لاطابق 8 لطلس فاس - 8888و فاس 

لملغرب.
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أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

 588  : لازلعي  سكينة  لاسيذ  
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 588  : لاشاعي  عذيان  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ  سكينة لازلعي عنوليه(ل) 
عين  طريق  و  فضيلة  تزئة   ((8

لاش ف فاس 8888و فاس لملغرب.
لاسيذ عذيان لاشاعي عنوليه(ل) 
بوملان  8888و  بوملان  كيكو  لنت 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ  سكينة لازلعي عنوليه(ل) 
عين  طريق  و  فضيلة  تزئة   ((8

لاش ف فاس 8888و فاس لملغرب
لاسيذ عذيان لاشاعي عنوليه(ل) 
بوملان  8888و  بوملان  كيكو  لنت 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
نوييو  8و  بتاريخ  بفاس  لاتجارية 

8)8) تحت رقم و89و.
668I

EL ADARISSA COSEILS SARL

AMESLEK SURVEYING
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

EL ADARISSA COSEILS SARL
 BD HASSAN 2 IMM SALWA

 N4 2EME ETAGE BENI MELLAL
 BENI MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC
AMESLEK SURVEYING شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ(في طور لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي لاحي 

لالدلري زي ة تارعدليت رقم   بني 
مالل 888و) بني مالل لملغرب.

حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.9885

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر حل   (8(( ماي  و8  في  لملؤرخ 
محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة 
 AMESLEK لاوحيذ  لاشريك  دلت 
رأسمااها  مبلغ   SURVEYING
م رها  ععنولن  درهم   888.888
زي ة  لالدلري  لاحي  لإلجتماعي 
888و)  مالل  بني  رقم    تارعدليت 
توقف   : ل  يتيجة  لملغرب  مالل  بني 

لانشاط.
لاحي  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
لالدلري زي ة تارعدليت رقم   لملغرب 

888و) بني مالل لملغرب. 
ع عين:

ع  لمسلك  لميمة  لاسيذ( ) 
عنوليه(ل) تجزئة للخير بلوك   لارقم 
 8 888و) بني مالل لملغرب كمصفي 

( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية 
شارع للحسن لاثاني عمار  سلوى   :

لارقم   لاطابق ) بني مالل
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 لالبتذلئية ببني مالل بتاريخ 

))8) تحت رقم  7 .
668I

FIDUCIARE IITIMANE

EXTRA PLAST
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
رفع رأسمال لاشركة

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC
EXTRA PLAST شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 7  
لقامة ) ليبوات و مركز زايليك بلذنة 
عين لاش ف - 8888و فاس لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

. 6869
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
رفع  تم   (8(( ماي   89 في  لملؤرخ 
قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال 
من  أي  درهم«   8.888.888«
»88.888).) درهم« إلى »88.888).و 
ت ذنم حصص   : عن طريق  درهم« 

ي ذنة أع عينية.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ 5) ماي ))8) 

تحت رقم 8و7).

66(I

AMINE HISSABAT

STE GHAFIA S.A.R.LAU
إعالن متوذد لا رلرلت

AMINE HISSABAT
 Temara Avenue Tarik Ibn Ziad
 Imm N° 6 App N°2 ، 12000،

TEMARA MAROC
STE GHAFIA S.A.R.LAU »شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: رقم  8 
قطاع 5 لعالد بناصر مسير  8 تمار  - 

888)8 تمار  لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: -.
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( أبريل   85 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
8.قبول تفويت حصص بين لاشركاء 
بتفويت  888 حصة في ملك لاسيذ 
ع  (666)حصة)  ملوك  لارزلق  عبذ 
نونس  حصة)   667) ملوك  منصف 
لاسيذ   إلى  حصة)   667) ملوك 

خذنجة كرعلني (888 حصة)
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
اشركة  لا ايوني  لاشكل  ).تحويل 
مسؤعاية  دلت  شركة  من  غافية 
مسؤعاية  دلت  شركة  إلى  محذعد  

محذعد  بشريك عحيذ.

قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 
خذنجة  كرعلني  لاسيذ   و.تويين 
محذعد   غير  ملذ   الشركة  مسير  
لارزلق ملوك مع  لاسيذ عبذ  مكان 

إعطاءها كافة لاصالحيات اتسيير
قرلر رقم  : لاذي ننص على مانلي: 

 .توذنل لا ايون لالسا�ضي الشركة
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم 6: لاذي ننص على مانلي: 
لاشركاء  بين  حصص  تفويت  قبول 
بتفويت  888 حصة في ملك لاسيذ 
ع  (666)حصة)  ملوك  لارزلق  عبذ 
نونس  حصة)   667) ملوك  منصف 
لاسيذ   إلى  حصة)   667) ملوك 

خذنجة كرعلني (888 حصة)
بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
اشركة  لا ايوني  لاشكل  تحويل 
مسؤعاية  دلت  شركة  من  غافية 
مسؤعاية  دلت  شركة  إلى  محذعد  

محذعد  بشريك عحيذ
على  ننص  لاذي   :85 رقم  بنذ 
مانلي: تويين لاسيذ  كرعلني خذنجة 
محذعد   غير  ملذ   الشركة  مسير  
لارزلق ملوك مع  لاسيذ عبذ  مكان 

إعطاءها كافة لاصالحيات اتسيير
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (5 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم و98 )8.
Iو66

N2M CONSEIL-SARL

CHAABANI CAR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
CHAABANI CAR شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 
رعسيالم رقم 85 اويذل لو7) 
لاناظور 888)6 لاناظور لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
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رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

وو8 )

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   ((

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.CHAABANI CAR

كرلء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاسيارلت بذعن سائق.

تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لو7)  اويذل   85 رقم  رعسيالم 

لاناظور 888)6 لاناظور لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 588.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 (.588  : عالل  شوباني  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 8.(58  : مرزعق  شوباني  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

لاذنن  جمال  شوباني  لاسيذ 

درهم   888 ب يمة  حصة   8.(58  :

الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  عالل  شوباني  لاسيذ 

لاناظور  شيكر  بني  لهرعيا  دعلر 

888)6 لاناظور لملغرب.

لاسيذ شوباني مرزعق عنوليه(ل) 

لاناظور  شيكر  بني  لهرعيا  دعلر 

888)6 لاناظور لملغرب.

لاذنن  جمال  شوباني  لاسيذ 

شيكر  بني  لهرعيا  دعلر  عنوليه(ل) 

لاناظور 888)6 لاناظور لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

خذنجة  شوباني  لاسيذ  

شيكر  بني  لهرعيا  دعلر  عنوليه(ل) 

لاناظور 888)6 لاناظور لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  8  بااناضور  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 678.
66 I

N2M CONSEIL-SARL

LOBISKAN
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
LOBISKAN شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي حي لملطار 
لبرلهيم 8 لاناظور 888)6 لاناظور 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
( 888

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   86
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.LOBISKAN
أشغال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
مختلفة أع لابناء - لالنواش لاو اري 

- تاجر في لألرل�ضي.
عنولن لمل ر لالجتماعي : حي لملطار 
لاناظور   6(888 لاناظور   8 لبرلهيم 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : طارق  لاوثماني  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاوثماني طارق عنوليه(ل)  لاسيذ 

 6(888 لاناظور  بوشولف  حي 

لاناظور لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاوثماني طارق عنوليه(ل)  لاسيذ 

 6(888 لاناظور  بوشولف  حي 

لاناظور لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   8( بتاريخ  بااناضور  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم ))7.

665I

ABOUZAID PARTNERS AUDIT ET CONSEIL

 DOMAINE AGRICOLE SUN

PLANT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

 ABOUZAID PARTNERS AUDIT

ET CONSEIL

 RES MIMOUZA IMM D 3EME

 ETAGE APP 10, CITE FOUNTY,

 AGADIR ، 80000، AGADIR

MAROC

 DOMAINE AGRICOLE SUN

PLANT شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر 

لابويبات جماعة لنشادن بلفاع - - 

شتوكة لنت بها لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.85889

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تم   (8(( أبريل   (8 في  لملؤرخ 
قذره  بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   (. 88.888«

 (.888.888« إلى  درهم«    88.888«

م اصة  إجرلء   : طريق  عن  درهم« 

مع دنون لاشركة لملحذد  لمل ذلر ع 

لملستح ة.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (6 بتاريخ  بايزكان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم )99.

666I

IBRA MANAGEMENT

MOLTO MED
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE MOHAMED 6 IMM
 AILLAL NR 3223EME ETAGE
 APPT 05 - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune maroc
MOLTO MED شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي ت سيم 
788رقم 8و5 لاويون لاويون 

78888 لاويون لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
 86 8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.MOLTO MED
 : بإنجاز  لاشركة  غرض 

صيذاليية....
ت سيم   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
788رقم 8و5 لاويون لاويون 78888 

لاويون لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
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 8.888  : لازمرلني  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ محمذ لازمرلني عنوليه(ل) 
لمل 5 رقم  58 لملسير  ح ي م لارباط 

88888 لارباط لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ محمذ لازمرلني عنوليه(ل) 
مل 5 رقم  58 لملسير  ح ي م لارباط 

88888 لارباط لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   88 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 1383/22.

667I

A.Y JURIS

CAFE PALMIRO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

A.Y JURIS

 LOT LAATARES 102 N4

 SKHIRATE ، 12040، SKHIRATE

MAROC

CAFE PALMIRO شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 

لاومارية رقم 8 لاصخيرلت 

لاصخيرلت 858)8 لاصخيرلت 

لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5 7 و8

 88 في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(8 أكتوبر 

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 CAFE  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.PALMIRO

غرض لاشركة بإنجاز : م هى.

 : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لاصخيرلت   8 رقم  لاومارية  تجزئة 

لاصخيرلت   8(858 لاصخيرلت 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

88و   : لعجمع  بوشويب  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

حصة  88و   : لاولفي  مرلد  لاسيذ 

ب يمة 888 درهم الحصة .

88  حصة   : لاسيذ يبيل لعجمع 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ بوشويب لعجمع عنوليه(ل) 

لاصخيرلت   ( رقم  لاومارية  تجزئة 

858)8 لاصخيرلت لملغرب.

رقم  لاسيذ مرلد لاولفي عنوليه(ل) 

لاصخيرلت   88 هكتار  تجزئة   (6

858)8 لاصخيرلت لملغرب.

عنوليه(ل)  لعجمع  يبيل  لاسيذ 

لاصخيرلت   ( رقم  لاومارية  تجزئة 

858)8 لاصخيرلت لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

رقم  لاسيذ مرلد لاولفي عنوليه(ل) 

لاصخيرلت   88 هكتار  تجزئة   (6

858)8 لاصخيرلت لملغرب

لاسيذ بوشويب لعجمع عنوليه(ل) 

لاصخيرلت   ( رقم  لاومارية  تجزئة 

858)8 لاصخيرلت لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

يويبر   (( بتاريخ  بتمار   لالبتذلئية 

8)8) تحت رقم 78)).

668I

AR EXPERTISE

BENYA MED STUDIO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

AR EXPERTISE
 BD ZERKTOUNI ANGEL (89

 BD ROUDANI 1ER ETAGE N°15
MAROC 20000 ،، لاذلر لابيضاء

BENYA MED STUDIO شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي محج أم 
سوذ، عمار  8  لاطابق و رقم 88 
لاويون - 78888 لاويون لملغرب.
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.868588

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
لملؤرخ في 88 فبرلنر ))8) تم تحويل 
من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
لاطابق    8 عمار   أم سوذ،  »محج 
لاويون   78888  - لاويون   88 رقم  و 
لملغرب« إلى »8و، ش ة 8 زي ة موالي 
 - لارباط  حسان  اوكيليي  أحمذ 

8)888 لارباط لملغرب«.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (5 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 977 )8.

669I

retail holding 

SAISS ENVIRONNEMENT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

 SAISS ENVIRONNEMENT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( مارس   88 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
خليفي  شادنة  لاسيذ   تفويت   -
حصة لجتماعية من أصل  8.588و 
لاشركة  افائذ   حصة    9.888
 (BEST HEALTH SA ) بيست هيلث 

بتاريخ 88 مارس ))8).

بوعياد  محمذ  لاسيذ  تفويت   -  

أصل  من  لجتماعية  حصة   7.(( 

 )).7 حصة افائذ  لاشركة بيست 

بتاريخ   (BEST HEALTH SA  ) هيلث 

88 مارس ))8).

بوعياد  عانذ   لاسيذ   تفويت   -

أصل  من  لجتماعية  حصة    .59(

)59.  حصة افائذ  لاشركة بيست 

بتاريخ   (BEST HEALTH SA  ) هيلث 

88 مارس ))8)..

بوعياد  هنذ  لاسيذ   تفويت   -

أصل  من  لجتماعية  حصة    .59(

)59.  حصة افائذ  افائذ  لاشركة 

 (BEST HEALTH SA ) بيست هيلث 

بتاريخ 88 مارس ))8).

بوعياد  هبة  لاسيذ   تفويت   -

أصل  من  لجتماعية  حصة    .59(

حصة افائذ  لاسيذ افائذ     .59(

 BEST  ) هيلث  بيست  لاشركة 

مارس   88 بتاريخ   (HEALTH SA

.(8((

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ و8 ماي ))8) 

تحت رقم 586).

678I

Rent Car Hay Al Ikhlass Sarl

 RENT CAR HAY AL IKHLASS
SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تغيير نشاط لاشركة

تغيير نشاط لاشركة
لاناظور لاناظور، 888)6، لاناظور 

لملغرب

 Rent Car Hay Al Ikhlass SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

ععنولن م رها لالجتماعي شارع أنت 

عايشك لقامة لالخالص 9 كرلج رقم 
8 حي لالخالص لاناظور

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تغيير  تم   (8(( ماي  و)  في  لملؤرخ 

باي  عكرلء  “كرلء  نشاط لاشركة من 
لاسيارلت« للى » كرلء لاسيارلت بذعن 

سائق«.
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باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (5 بتاريخ  بااناضور  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 888.

678I

AGC CONSULTING

ال مذنال إمو

LA MEDAILLE IMMO 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

AGC CONSULTING

58)، زلعية شارع موالي نوسف 

عبوردع، لاطابق  ، ش ة 88 ، 

8 88)، لاذلر لابيضاء لملغرب

 LA MEDAILLE ال مذنال إمو

IMMO شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي و، زي ة 

آنت لعرير، لاطابق )، بوركون - 

8 88) لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5  875

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   89

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

ال   : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. LA MEDAILLE IMMO مذنال إمو

لستغالل   : غرض لاشركة بإنجاز 

عكااة ع ارية

لاوساطة لاو ارية

لملوامالت لاو ارية، تأجير، شرلء، 

أع  لاشركة  عن  ييابة  ع ارلت  بيع 
أطرلف لخرى

عتحصيل  لملمتلكات  إدلر  

لإلنجارلت.

زي ة  و،   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
 - بوركون   ،( لاطابق  لعرير،  آنت 

8 88) لاذلر لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ نوسف للحلو : 888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  للحلو  نوسف  لاسيذ 
ش ة  8   ، شارع لا ا�ضي إناس   88
لابيضاء  لاذلر   (8888 لملواريف   ،

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  للحلو  نوسف  لاسيذ 
ش ة  8   ، شارع لا ا�ضي إناس   88
لابيضاء  لاذلر   (8888 لملواريف   ،

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (5 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 7 58)8.
67(I

GLOBEX CONSEIL كلوبكس كونسياي

HARFI AFRAH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 GLOBEX كلوبكس كونسياي
CONSEIL

8) شارع للحسن لاثاني ، لاش ة 
سو م.ج مكناس، 58888، 

MEKNES لملغرب
HARFI AFRAH شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 
لافاضلية إقامة يور محل ) - 

58888 مكناس لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
56( 8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (5
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 HARFI : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AFRAH
ممون   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

للحفالت.
تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لافاضلية إقامة يور محل ) - 58888 

مكناس لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 (8.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
88) حصة   : لاسيذ حرفي لملهذي 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  لملهذي  حرفي  لاسيذ 
 58888 تجزئة لم لاربيع ب.م.ع   98

مكناس لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  لملهذي  حرفي  لاسيذ 
 58888 تجزئة لم لاربيع ب.م.ع   98

مكناس لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (5 بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8988.
Iو67

MODA CONSULTING & SERVICES

DAKHLA SIZAR
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 MODA CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

لاذلر لابيضاء لملغرب
DAKHLA SIZAR شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي حي لانهضة 
88 محج عمر بويكو بلوك و8 تجزئة 

 88 رقم 8) ش ة  8 لاذلخلة 
لاذلخلة 888و7 لاذلخلة لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
وو85)

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (8
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. DAKHLA SIZAR
غرض لاشركة بإنجاز : الستيرلد ع 

لاتصذنر .
حي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لانهضة 88 محج عمر بويكو بلوك و8 
تجزئة  88 رقم 8) ش ة  8 لاذلخلة 

لاذلخلة 888و7 لاذلخلة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لابختي  حاد   لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  لابختي  حاد   لاسيذ  
 9888 طنجة  الباطولر  طريق  شرف 

طنجة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  لابختي  حاد   لاسيذ  
 9888 طنجة  الباطولر  طريق  شرف 

طنجة لملغرب.
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MODA CONSULTING & SERVICES

GOLDEN FERRAILLE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 MODA CONSULTING &

SERVICES

 N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1

 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

لاذلر لابيضاء لملغرب

GOLDEN FERRAILLE شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي حي لانهضة 

88 محج عمر بويكو بلوك و8 تجزئة 

 88 رقم 8) ش ة 85 لاذلخلة 

لاذلخلة 888و7 لاذلخلة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

(8598

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. GOLDEN FERRAILLE

لالستيرلد   : غرض لاشركة بإنجاز 

ع لاتصذنر .

حي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لانهضة 88 محج عمر بويكو بلوك و8 

تجزئة  88 رقم 8) ش ة 85 لاذلخلة 

لاذلخلة 888و7 لاذلخلة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : رحيلة  سويذ  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ سويذ رحيلة عنوليه(ل) حي 
عزلن   88 للجموة درب لازرعللى رقم 

88)86 عزلن لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ سويذ رحيلة عنوليه(ل) حي 
عزلن   88 للجموة درب لازرعللى رقم 

88)86 عزلن لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 88 بتاريخ  لاذهب  بولدي  لالبتذلئية 

ماي ))8) تحت رقم -.
675I

MODA CONSULTING & SERVICES

SIZAR METAL SAHARA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 MODA CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

لاذلر لابيضاء لملغرب
SIZAR METAL SAHARA شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي حي لملسير  
)8 محج عبذ لارحيم بوعبيذ رقم 
6 8 لاذلخلة لاذلخلة 888و7 

لاذلخلة لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
(8589

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 SIZAR : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

. METAL SAHARA
لالستيرلد   : غرض لاشركة بإنجاز 

ع لاتصذنر.
حي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لملسير  )8 محج عبذ لارحيم بوعبيذ 
888و7  لاذلخلة  لاذلخلة   8 6 رقم 

لاذلخلة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لافالتي  جمال  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  لافالتي  جمال  لاسيذ 
موالي  قياد   لاشرلدي  عزيب  دعلر 
888و7  لمللحة  جرف  لا ادر  عبذ 

لاذلخلة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  لافالتي  جمال  لاسيذ 
دعلرعزيب لاشرلدي قياد  موالي عبذ 
لاذلخلة  888و7  لا ادر جرف لمللحة 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 88 بتاريخ  لاذهب  بولدي  لالبتذلئية 

ماي ))8) تحت رقم -.
676I

لألستاد  يسرل بلفضيل موث ة

TRANS.SCO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

عفا  شريك

لألستاد  يسرل بلفضيل موث ة
شارع للجيش لمللكي إقامة برج دبي 
8 لاطابق لالعل رقم و ، 888و9، 

تطولن لملغرب
TRANS.SCO شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 

كريمة لا طوة رقم  و مرتيل - 
858و9 تطولن لملغرب.

عفا  شريك
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

7)و .
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
))8) تم لإلعالم  85 أبريل  لملؤرخ في 
ع  لمزيب  مصطفى  لاشريك  بوفا  
 
ً
تبوا لاورثة  على  حصصه  توزيع 
فبرلنر   87 في  لملؤرخ  لإلرلثة  ارسم 

))8) بااشكل لألتي :
788.و   ، محمذ لمزيب  لاسيذ( ) 

حصة .
 8.858  ، لازهر  لمزيب  لاسيذ( ) 

حصة .
لاسيذ( ) سويذ  لمزيب ، 8.858 

حصة .
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   8( بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 87 8.

677I

لألستاد  يسرل بلفضيل موث ة

TRANS.SCO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

لألستاد  يسرل بلفضيل موث ة
شارع للجيش لمللكي إقامة برج دبي 
8 لاطابق لالعل رقم و ، 888و9، 

تطولن لملغرب
TRANS.SCO شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 
كريمة لا طوة رقم  و مرتيل - 

858و9 تطولن لملغرب.
تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
7)و .

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( أبريل   85 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
لمزيب  محمذ   ( ) لاسيذ  تفويت 
أصل  من  لجتماعية  حصة  788.و 
 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة  788.و 
مرعلن لملرعني بتاريخ 85 أبريل ))8).
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لمزيب  لازهر    ( ) لاسيذ  تفويت 
أصل  من  لجتماعية  حصة   8.988
 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة   8.988
مرعلن لملرعني بتاريخ 85 أبريل ))8).
( ) سويذ  لمزيب  تفويت لاسيذ 
أصل  من  لجتماعية  حصة   8.988
 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة   8.988
مرعلن لملرعني بتاريخ 85 أبريل ))8).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
ماي   8( بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 87 8.
678I

fidia audit

WOODINIUM ودنيوم
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

fidia audit
 rue mustapha el maani (88

 2eme etage appt.12 casablanca
، 20130، casablanca maroc

WOODINIUM عدييوم شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي و شارع 

ع بة بن يافع لاطابق لالر�ضي 
تجزئة سام لملحل 8 لاحي لملحمذي - 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و8 8 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   (8
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

WOODINIUM عدييوم .
لالسترلد   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

علاتصذنر.

شارع  و   : عنولن لمل ر لالجتماعي 

ع بة بن يافع لاطابق لالر�ضي تجزئة 

سام لملحل 8 لاحي لملحمذي - 8888) 

لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : سومير  صفولن  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ صفولن سومير عنوليه(ل) 
م  ح   (8 رقم  زي ة  8   88 لاونترنة 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ صفولن سومير عنوليه(ل) 
م  ح   (8 رقم  زي ة  8   88 لاونترنة 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

أبريل ))8) تحت رقم 88 8)8.

679I

ACTUAL

 BAROUK ART
PRODUCTION SARLAU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

ACTUAL

 BOULEVARD HASSA2 V.N ،

50000، MEKNES MAROC

 BAROUK ART PRODUCTION

SARLAU شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لاومار  

ب 8 لاش ة   لاطابق 8 عفاء 8 - 

58888 مكناس لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

56(85

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   89
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
 BAROUK ART PRODUCTION

.SARLAU
منتج   -  : بإنجاز  لاشركة  غرض 
افيلم سينمائي هو من نؤاف أع نصنع
عتوظيف   ، تأايف لاسيناريوهات 

لافنيين لاضرعريين،
 لألدلء أع أجرى لاتصوير عتسجيل 

لاصوت.
توظيف  مع  إعاليات  م اعل   -

موظف علحذ على لألقل.
مهرجايات   ، عرعض  منظم   -

فنية..
عنولن لمل ر لالجتماعي : لاومار  ب 
8 لاش ة   لاطابق 8 عفاء 8 - 58888 

مكناس لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : بلكالف  سفيان  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ سفيان بلكالف عنوليه(ل) 
ع  م  ب  قطاع88    8 زي ة   888

مكناس 58888 مكناس لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ سفيان بلكالف عنوليه(ل) 
ع  م  ب  قطاع88    8 زي ة   888

مكناس 58888 مكناس لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم )887.

688I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

OBERLOO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 885

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

OBERLOO شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 87) شارع 

لبرلهيم لارعدلني ، لاطابق 8 رقم و - 

8888) لاذلرلابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

9)و  5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   (6

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.OBERLOO

تأجير   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

أع  لململوكة  لاو ارلت  عتشغيل 

لملؤجر ..

 (87  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 8 لاطابق   ، لارعدلني  لبرلهيم  شارع 
رقم و - 8888) لاذلرلابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

8.888 حصة   : لاسيذ شان يبيل 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
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حي  عنوليه(ل)  يبيل  شان  لاسيذ 
،لاطابق    بغذلد  شارع   ، لألغرلس 
مرتيل  858و9   8 رقم   ، ش ة     ،

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
حي  عنوليه(ل)  يبيل  شان  لاسيذ 
 ، ،لاطابق    ، شارع بغذلد  لألغرلس 
ش ة   ، رقم 8 858و9 مرتيل لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (6 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 5و58)8.

688I

fiduciaire douiri

BEN LAHCEN ISKANE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

fiduciaire douiri
 Av abderahim bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
BEN LAHCEN ISKANE شركة 
دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي محل رقم 
68 دعلر للحنشة لازردلل بوقنادل 

سال - )8885 سال لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
6885و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   86
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 BEN  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.LAHCEN ISKANE

لالنواش   : غرض لاشركة بإنجاز 
لاو اري

أشغال لابناء لاوامة.
عنولن لمل ر لالجتماعي : محل رقم 
بوقنادل  لازردلل  للحنشة  دعلر   68

سال - )8885 سال لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : عزيز  بنوموش  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  عزيز  بنوموش  لاسيذ 
ش ة   68 عمار   عمر  للحاج  تجزئة 
سال   88868 لملهذنة  طريق   86 رقم 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  عزيز  بنوموش  لاسيذ 
ش ة   68 عمار   عمر  للحاج  تجزئة 
سال   88868 لملهذنة  طريق   86 رقم 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية بسال بتاريخ 5) ماي ))8) 

تحت رقم 5و89و.
68(I

ECOCOMPTA

MUNCHINVEST
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

ECOCOMPTA
 RESIDENCE AL FAJR IMMO
 25 N 6 G SIDI BERNOUSSI
 CASABLANCA ، 20290،
CASABLANCA MAROC

MUNCHINVEST شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ(في طور لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي و) زي ة 
بورد لاطابق و رقم 5 لاصخور 
لاسودلء - 98)8) لاذلرلابيضاء 

لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

. 75689
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر حل   (8(( ماي   85 في  لملؤرخ 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
 MUNCHINVEST لاوحيذ  لاشريك 
درهم   888.888 رأسمااها  مبلغ 
زي ة  و)  لإلجتماعي  م رها  ععنولن 
لاصخور   5 رقم  و  لاطابق  بورد 
لاذلرلابيضاء   (8(98  - لاسودلء 
عن  لاتوقف   : ل  يتيجة  لملغرب 

لانشاط.
زي ة  و)  ع حذد م ر لاتصفية ب 
لاصخور   5 رقم  و  لاطابق  بورد 
لاذلرلابيضاء   (8(98  - لاسودلء 

لملغرب. 
ع عين:

عنوليه(ل)  ع  بحار  عزيز  لاسيذ( ) 
لقامة لاشرفاء 8 عمار  8 رقم   عين 
لملغرب  لاذلرلابيضاء   (8(58 لاسبع 

كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (6 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 8))5)8.
Iو68

GHAZIR COMPTA PRO

JADA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

JADA شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لملنتزه 
للجذنذ 6-8 8 متجر بااطابق 

لالر�ضي دعلر كذنة لاوبيذ جليز - 

8888  مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

88و5)8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

.JADA : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

مطوم   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

عجبات سريوة 

لملنتزه   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

بااطابق  متجر   6-8 8 للجذنذ 

 - جليز  لاوبيذ  كذنة  دعلر  لالر�ضي 

8888  مرلكش لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لجنضة  رشيذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  لجنضة  رشيذ  لاسيذ 

8 8-6 متجر بااطابق  لملنتزه للجذنذ 

جليز  لاوبيذ  كذنة  دعلر  لالر�ضي 

8888  مرلكش لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لبرلهيم شافي عنوليه(ل) حي 

يجيبة زي ة 88 رقم 8 98888 طنجة 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   8( بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم و 56و8.

68 I
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لالستاد محمذ اطفي

 PHARMACIE AL HILAL«
»GREEN

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

لالستاد محمذ اطفي
6و شارع للجيش لمللكي لقامة فضا ء 
888) لاطابق لارلبع فاس ، 8888و، 

فاس لملغرب
 PHARMACIE AL HILAL«

GREEN« شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي زي ة 7) 
رقم و6 حي علد فاس موالي لدريس 
قطوة 88)8 فاس - 8888و فاس 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
7(677

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   87
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
 PHARMACIE AL HILAL«  :

.»GREEN
غرض لاشركة بإنجاز : صيذاية.

 (7 زي ة   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
حي علد فاس موالي لدريس  و6  رقم 
فاس  8888و   - فاس   8(88 قطوة 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لاولمي  توفيق  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  لاولمي  توفيق  لاسيذ 
فاس 8888و فاس لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  لاولمي  توفيق  لاسيذ 
فاس 8888و فاس لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ 5) ماي ))8) 

تحت رقم 2290/2022.
685I

IMP SAHARA

STE TAJ SAHARA SERVICES
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيذ بلوك  8 رقم 8 
مكرر لاويون، 78888، لاويون 

لملغرب
 STE TAJ SAHARA SERVICES
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

محمذ للخامس تجزئة لانهضة ) رقم 
866 - 78888 بوجذعر لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

 8757
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي  و) 
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.TAJ SAHARA SERVICES
صياية   -  : غرض لاشركة بإنجاز 
عجالت  بين  لاتولزي  ع  لملركبات 

لاسيارلت ع ،
- تصنيع موذلت لاسيارلت ،

-تجار  للجملة علاتجزئة في قطع 
غيار لاسيارلت ،

لاتجار  لاوامة علاتجار  علألعمال 
لملتنوعة.

لملكتبية  لالولزم  في  -لاتجار  

لملرلقبة  عكاميرلت  لاكمبيوتر  عأجهز  
عتجار  لملوذلت علملنتجات لملتنوعة..

شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
محمذ للخامس تجزئة لانهضة ) رقم 

866 - 78888 بوجذعر لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 588  : سويلم  حبادي  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
 588  : محمذ  لارفاعي  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  سويلم  حبادي  لاسيذ 
حي لانهضة زي ة جابر بن حيان رقم 

)8 78888 بوجذعر لملغرب.
عنوليه(ل)  محمذ  لارفاعي  لاسيذ 
و8  رقم  تيرس  زي ة  تجزئة   و 

78888 لاويون لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  سويلم  حبادي  لاسيذ 
حي لانهضة زي ة جابر بن حيان رقم 

78888 بوجذعر لملغرب
عنوليه(ل)  محمذ  لارفاعي  لاسيذ 
 78888 زي ة تيرس رقم  تجزئة   و 

لاويون لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (5 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 1471/2022.
686I

WAY CONSEIL

AEROPORTO CAFE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AEROPORTO CAFE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزيئة 

 K  لازرقطوني بلوك غارياطة عمار
رقم 8و /)و  - 8868  مرلكش 

لملغرب.

تفويت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.88887

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تمت   (8(( ماي   86 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

نويمة لملا�ضي   ( ) تفويت لاسيذ 

588 حصة لجتماعية من أصل 588 

لاسويذ   ( ) لاسيذ  افائذ   حصة 

لملا�ضي بتاريخ 86 ماي ))8).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

ماي  بتاريخ  )  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم )685و8.

687I

WAY CONSEIL

PADRE FAMILIA

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ت ليص هذف لاشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

PADRE FAMILIA شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لالجتماعي متجر 

أر�ضي تجزيئة يولر رقم و8 عمار  

88 دعلر لاسرلغنة - 8888  مرلكش 

لملغرب.

ت ليص هذف لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

7و8و)8

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تم حذف   (8(( أبريل   (8 لملؤرخ في 

لألنشطة لاتااية من نشاط لاشركة 

للحالي :

مطوم.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 5996و8.

688I
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WAY CONSEIL

HM BATIMENT

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

HM BATIMENT شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي : رقم 888 

فيال 8 دعلر لعزل كايذلفي لاوزعزية - 

8888  مرلكش لملغرب.

قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.8(579

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

ت رر   (8(( أبريل   88 في  لملؤرخ 

دلت  شركة   HM BATIMENT حل 

رأسمااها  مبلغ  لملحذعد   لملسؤعاية 

م رها  ععنولن  درهم   888.888

8 دعلر لعزل  888 فيال  لإلجتماعي رقم 

مرلكش    8888  - لاوزعزية  كايذلفي 

لملغرب يتيجة القفال لاشركة.

ع عين:

للحسين  موالي  لاسيذ( ) 

لابربو�ضي ع عنوليه(ل) دعلر لعالد لاكرن 

لعالد أحمذ لملرلبطين سواد  8868  

مرلكش لملغرب كمصفي ( ) الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 

 888 ))8) عفي رقم  88 أبريل  بتاريخ 

 - دعلر لعزل كايذلفي لاوزعزية   8 فيال 

8888  مرلكش لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  بتاريخ  )  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم  685و8.

689I

universal gestion

Y.M.H NEGOCE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

universal gestion
لقامة لبن عطية لاطابق لاثاني رقم 
7 جليز مرلكش ، 8888 ، مرلكش 

لملغرب
Y.M.H NEGOCE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي إقامة إبن 
عطية لاطابق لاثاني رقم 7 كليز - 

8888  مرلكش لملغرب.
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
. 8888 8

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
لملؤرخ في 88 شتنبر 8)8) تم تحويل 
من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
»إقامة إبن عطية لاطابق لاثاني رقم 
8888  مرلكش لملغرب« إلى  7 كليز - 
»تجزئة لملنار رقم )و8 محل ) طريق 

أسفي - 8888  مرلكش لملغرب«.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل  بتاريخ  8  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 98  و8.
698I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

 DUSTRIBUTION
ALIMENTAIRE NESSAH

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL ARBAA DU GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC
 DUSTRIBUTION ALIMENTAIRE

NESSAH شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر 

شكرلن قياد  سيذي بوبكر للحاج 
سوق لربواء لاغرب - )85 8 سوق 

لربواء لاغرب لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
(7669

في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   ( 
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
 DUSTRIBUTION ALIMENTAIRE

. NESSAH
: بيع لملولد  غرض لاشركة بإنجاز 

لاغذلئية بالجملة.
دعلر   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
للحاج  بوبكر  سيذي  قياد   شكرلن 
سوق   8 85(  - لاغرب  سوق لربواء 

لربواء لاغرب لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لانصاح  لابشير  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ لابشير لانصاح عنوليه(ل) 
بوبكر  سيذي  قياد   شكرلن  دعلر 
 8 85( لاغرب  لربواء  سوق  للحاج 

سوق لربواء لاغرب لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ لابشير لانصاح عنوليه(ل) 
بوبكر  سيذي  قياد   شكرلن  دعلر 
 8 85( لاغرب  لربواء  سوق  للحاج 

سوق لربواء لاغرب لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاغرب  لالربواء  بسوق  لالبتذلئية 
بتاريخ  ) ماي ))8) تحت رقم  6).

698I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

SANDAD ALIM
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL ARBAA DU GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC
SANDAD ALIM شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر 
لعالد لانفخة سوق لاثالثاء لاغرب 
االميموية - )85 8 سوق لربواء 

لاغرب لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
(7678

في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.SANDAD ALIM
: بيع لملولد  غرض لاشركة بإنجاز 

لاغذلئية بالجملة.
دعلر   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لاغرب  لاثالثاء  سوق  لانفخة  لعالد 
لربواء  سوق   8 85(  - االميموية 

لاغرب لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
ملصنضذ  عبذلالطيف  لاسيذ 
درهم   888 ب يمة  حصة   8.888  :

الحصة .
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

ملصنضذ  عبذلالطيف  لاسيذ 

قياد   لانفخة  لعالد  دعلر  عنوليه(ل) 

لاغرب  لربواء  سوق  االميموية 

)85 8 سوق لربواء لاغرب لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

ملصنضذ  عبذلالطيف  لاسيذ 

قياد   لانفخة  لعالد  دعلر  عنوليه(ل) 

االميموية سوق لربواء لاغرب )85 8 

سوق لربواء لاغرب لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاغرب  لالربواء  بسوق  لالبتذلئية 

بتاريخ  ) ماي ))8) تحت رقم 65).

69(I

STE ANGLE DE GESTION SARL

LIMPIEZA SOSTENIBLE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحمذ للحريزي تجزئة 

لاتمسماني رقم 6 لقامة باريس- أ 

تطولن ، 888و9، تطولن لملغرب

LIMPIEZA SOSTENIBLE شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد (في طور 

لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي 9) شارع 

حلولن تطولن - 888و9 تطولن 

مغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.( 878

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

ت رر حل   (8(( ماي   (8 في  لملؤرخ 

لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 

مبلغ   LIMPIEZA SOSTENIBLE

ععنولن  درهم   888.888 رأسمااها 

حلولن  شارع   (9 لإلجتماعي  م رها 

تطولن - 888و9 تطولن مغرب يتيجة 

ل : عذم تح يق لاهذف لملطلوب.

ع حذد م ر لاتصفية ب 9) شارع 
تطولن  888و9   - تطولن  حلولن 

مغرب. 
ع عين:

ع  قشتيليو  دعاء  لاسيذ( ) 
حي سيذى رضولن تجزئة  عنوليه(ل) 
قصر لاكبير   88 رقم  و  شرعق زي ة 
قصر لاكبير مغرب كمصفي   9(858

( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (5 بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم )5)8.
Iو69

ETIPROGMA

ETIPROGMA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

ETIPROGMA
 46BD ZERKTOUNI 2EME ETG
 APT 6 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
ETIPROGMA شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي 6  

شارع لازرقطوني لاطابق ) رقم 6 
لاذللابيضاء لاذلرابيضاء 88)8) 

لاذلرابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و858 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   (5
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
.ETIPROGMA

لشغال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
لاصياية علاتجذنذ

لاكهرباء علالكترعييك.
  6  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 6 رقم   ( لاطابق  لازرقطوني  شارع 
 (8(88 لاذلرابيضاء  لاذللابيضاء 

لاذلرابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ منسوم عبذلالطيف : 888 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عبذلالطيف  منسوم  لاسيذ 
 (8 رقم  مزلب  دعلر  عنوليه(ل) 
لاذلرلابيضاء  مذنوية  اساسفة 

8و 8) لاذلرلابيضاء لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عبذلالطيف  منسوم  لاسيذ 
 (8 رقم  مزلب  دعلر  عنوليه(ل) 
لاذلرلابيضاء  مذنوية  اساسفة 

8و 8) لاذلرلابيضاء لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (6 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

أبريل ))8) تحت رقم و858 5.

69 I

جيسط كومبطا ش.د.م.م.ش.ع

TETRAMAR
إعالن متوذد لا رلرلت

جيسط كومبطا ش.د.م.م.ش.ع
شارع للحسن لألعل، إقامة باب 

لاو لة د، لاطابق لألر�ضي، تطولن 
تطولن، 888و9، تطولن لملغرب

TETRAMAR »شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: 7 87 حي 
بوزغالل لملضيق لملضيق 88)و9 

لملضيق لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

8857و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

تم لتخاد   (8(( أبريل   88 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 

قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

ي ل  وو   : لاشركة  حصص  ي ل 

بنجذي  محمذ  لاسيذ  من  حصة 

لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 
للى لاسيذ لملهذي  وو 88  رقم ج ت 

لاتوريف  ابطاقة  للحامل  لاغياتي 

عي ل  8و 88،  ج  ل  رقم  لاوطنية 

ووو حصة من لاسيذ محمود للحلو 

لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 
لملهذي  لاسيذ  للى  وو968)  ج  رقم 

لاتوريف  ابطاقة  للحامل  لاغياتي 

لاوطنية رقم ل ج 8و 88.

قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

تحويل لاشكل لا ايوني الشركة من 

للى  محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة 

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

شريك عحيذ

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

مااك لاشركة لارئي�ضي لاوحيذ لاسيذ 

ابطاقة  للحامل  لاغياتي،  لملهذي 

لاتوريف لاوطنية رقم ل ج 8و 88، 

علاساكن بشارع خااذ بن لاوايذ رقم 

9و لملضيق

بنذ رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

تحويل لاشكل لا ايوني الشركة من 

للى  محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة 

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

شريك عحيذ

بنذ رقم و: لاذي ننص على مانلي: 

في  يساهم  لاغياتي  لملهذي  لاسيذ 

لاشركة ي ذل بما مجموعه 888.888 

لاف درهم.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

أبريل   (5 بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 8898.

695I
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لألستاد  يسرل بلفضيل موث ة

TRANS.SCO
إعالن متوذد لا رلرلت

لألستاد  يسرل بلفضيل موث ة
شارع للجيش لمللكي إقامة برج دبي 
8 لاطابق لالعل رقم و ، 888و9، 

تطولن لملغرب
TRANS.SCO »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: تجزئة 
كريمة لا طوة  و مرتيل تجزئة 
كريمة لا طوة  و مرتيل 858و9 

تطولن لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
7)و .

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( أبريل   85 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
لاسيذ  لاشريك  مولف ة  ع  ترخيص 
 7 88 لاولمي للحبيب بصفته مااكا 
شريك  بذخول  لاشركة  في  حصة 
جذنذ الشركة لاسيذ مرعلن لملرعني 
 7588 لاهبة ملجموع  بم ت�ضى ع ذ 
لاسيذ  لاولهبين  طرف  من  حصة 
سويذ   لاسيذ   ع  لمزيب  محمذ 

لمزيب ع لاسيذ  لازهر  لمزيب
على  ننص  لاذي   :( رقم  قرلر 
لملولف ة على لاتوزيع للجذنذ  مانلي: 
حصة   7 88 لاشركة  لحصص 
 7588 ع  للحبيب  لاولمي  السيذ 
حصة   888 السيذ مرعلن لملرعني ع 

السيذ محمذ للحبيب 
على  ننص  لاذي  و:  رقم  قرلر 
لملولف ة على لاتوزيع للجذنذ  مانلي: 
درهم   7 8888 لاشركة  ارأسمال 
 758888 ع  للحبيب  لاولمي  السيذ 
درهم السيذ مرعلن لملرعني ع 88888 

درهم السيذ محمذ للحبيب
قرلر رقم  : لاذي ننص على مانلي: 
لاسيذ  الشركة  جذنذ  مسير  تويين 
مرعلن لملرعني إلى جايب لملسير لاسيذ 
لاولمي للحبيب مع تفويض باإلمضاء 

لملنفصل .

قرلر رقم 5: لاذي ننص على مانلي: 

تحيين لانظام لألسا�ضي الشركة 

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

بنذ رقم 6: لاذي ننص على مانلي: 

مساهمة لاشركاء في رأسمال لاشركة 

لاسيذ  طرف  من  درهم   7 8888

لاولمي للحبيب ع 758888 درهم من 

طرف لاسيذ مرعلن لملرعني ع 88888 

درهم من طرف لاسيذ محمذ للحبيب

بنذ رقم 7: لاذي ننص على مانلي: 

 7 88 توزيع للحصص على لاشركاء 

حصة السيذ لاولمي للحبيب ع 7588 

 888 حصة السيذ مرعلن لملرعني ع 

حصة السيذ محمذ للحبيب

بنذ رقم  8: لاذي ننص على مانلي: 

تويين مسيرنن الشركة لاسيذ لاولمي 

للحبيب ع لاسيذ مرعلن لملرعني

على  ننص  لاذي   :86 رقم  بنذ 

مانلي: لاتزلم لاشركة بااو ود لملوقوة 

ع  للحبيب  لاولمي  لاسيذ  من طرف 

لاسيذ مرعلن لملرعني توقيوا منفصال

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   8( بتاريخ  بتطولن  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 87 8.

696I

WAY CONSEIL

LEADER ELEVAGE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
قفل لاتصفية

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

LEADER ELEVAGE شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي : رقم 

9)6 حي تاركة حي للحسني - 8و88  

مرلكش لملغرب.

قفل لاتصفية
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

57و8 .

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر حل   (8(( أبريل   86 لملؤرخ في 
دلت  شركة   LEADER ELEVAGE
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 
 888.888 رأسمااها  مبلغ  لاوحيذ 
درهم ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 
8و88   9)6 حي تاركة حي للحسني - 
القفال  يتيجة  لملغرب  مرلكش 

لاشركة ع لانشاط.
ع عين:

ع  فيتاس  ناسين  لاسيذ( ) 
رقم  لانهضة  تواعيية  عنوليه(ل) 
لملغرب  تفيلت   85 88 تفيلت   و 

كمصفي ( ) الشركة.
ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 
 6(9 ))8) عفي رقم  86 أبريل  بتاريخ 
8و88    - للحسني  حي  تاركة  حي 

مرلكش لملغرب.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 5998و8.
697I

WAY CONSEIL

TAZALT TRAVAUX
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
TAZALT TRAVAUX شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ(في طور لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر تازلات 

تاالت ييو وب للحوز - )8و)  
للحوز مرلكش لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و888 .
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر حل   (8(( ماي   89 في  لملؤرخ 
محذعد   مسؤعاية  دلت  شركة 
 TAZALT لاوحيذ  لاشريك  دلت 
 88.888 رأسمااها  مبلغ   TRAVAUX
لإلجتماعي  م رها  ععنولن  درهم 

 - للحوز  ييو وب  تاالت  تازلات  دعلر 
)8و)  للحوز مرلكش لملغرب يتيجة 
ل : لقفال لاشركة ع توقيف لانشاط.
دعلر  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
تازلات تاالت ييو وب للحوز - )8و)  

للحوز لملغرب. 
ع عين:

ع  برلنم  لنت  محمذ  لاسيذ( ) 
عنوليه(ل) دعلر تازلات تاالت ييو وب 
للحوز )8و)  للحوز مرلكش لملغرب 

كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية : 

دعلر تازلات تاالت ييو وب للحوز 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 5997و8.
698I

WAY CONSEIL

TRAM WORK
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
TRAM WORK شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد (في طور 

لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي رقم و8  
 A - 8  لاطابق و ش ة رقم 5 لملسير

5868  مرلكش لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.75965

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
))8) ت رر حل  88 فبرلنر  لملؤرخ في 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 
رأسمااها  مبلغ   TRAM WORK
م رها  ععنولن  درهم   88.888
ش ة  و  لاطابق  و8   لإلجتماعي رقم 
A -  5868 8 مرلكش  5 لملسير   رقم 
توقف لانشاط ع   : لملغرب يتيجة ل 

لقفال لاشركة.
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ع حذد م ر لاتصفية ب رقم و8  
 A -  8 لملسير    5 و ش ة رقم  لاطابق 

5868  مرلكش لملغرب. 
ع عين:

ع  صالح  لبول  لحسن  لاسيذ( ) 
 8788 رقم   8 لانخيل  حي  عنوليه(ل) 
لملغرب  لا لوة  و7و5)  لا لوة 

كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية 
 5 رقم  ش ة  و  لاطابق  و8   رقم   :

A 8  لملسير
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  )  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم و685و8.

699I

RIAN MFADDAL

IXPAR MAROC
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

RIAN MFADDAL
 BRANES 1 RUE 38 N°20 ،
90000، TANGER MAROC
IXPAR MAROC شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ(في طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي 8 زي ة 
نوسفية - 98888 طنجة لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

899و6.
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر حل   (8(( ماي   85 في  لملؤرخ 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
 IXPAR MAROC لاوحيذ  لاشريك 
درهم   888.888 رأسمااها  مبلغ 
زي ة   8 لإلجتماعي  م رها  ععنولن 
لملغرب  طنجة   98888  - نوسفية 

يتيجة ل : فسخ لاشركة.
زي ة   8 ع حذد م ر لاتصفية ب 

نوسفية - 98888 طنجة لملغرب. 

ع عين:
عنوليه(ل)  ع  فرج  أيولر  لاسيذ( ) 
 (9 رقم  تادلي  لا اسم  أبي  زي ة 
لملغرب  طنجة   98888 لانزلهة  حي 

كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و)  بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم و95و5).

788I

FIDUCOGEM

MAGISKIN LABO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUCOGEM
 N°5 IMM 52 BUR ACHRAF AV
 MOHAMMED VI ، 30000، FES

MAROC
MAGISKIN LABO شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي ش ة رقم 
8 عمار  6 تجزئة حبيب علد فاس - 

8888و فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7(658
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.MAGISKIN LABO
بيع مولد   : غرض لاشركة بإنجاز 

لاتجميل.
عنولن لمل ر لالجتماعي : ش ة رقم 
 - تجزئة حبيب علد فاس   6 عمار    8

8888و فاس لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ  هنذ لألكحل : 588 حصة 
ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ  فاطمة لازهرلء لابحتوري 
درهم   888 ب يمة  حصة   588  :

الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  لألكحل  هنذ  لاسيذ  
 ( لاوفاء  حي  مويترنال  زي ة   5 رقم 

طريق صفرع 8888و فاس لملغرب.
لاسيذ  فاطمة لازهرلء لابحتوري 
زي ة   ( لاوفاء  شارع  عنوليه(ل) 
برشلوية رقم ) طريق صفرع 8888و 

فاس لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  لألكحل  هنذ  لاسيذ  
 ( لاوفاء  حي  مويترنال  زي ة   5 رقم 

طريق صفرع 8888و فاس لملغرب
لاسيذ  فاطمة لازهرلء لابحتوري 
زي ة   ( لاوفاء  شارع  عنوليه(ل) 
برشلوية رقم ) طريق صفرع 8888و 

فاس لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ و) ماي ))8) 

تحت رقم 68)).
788I

BUREAU ESSOUFYANI

GOLD STAR SAHARA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

GOLD STAR SAHARA شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 
كواومينا لا ذنمة لاب وة 9و) - 

78888 لاويون لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و9 8 

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( فبرلنر   88
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 GOLD : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.STAR SAHARA
خذمات   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
لاوامة  لاتجار    - متنوعة  أشغال 
 - لابحري عللجوي علاطرقي  لات ل   -
عسائط لألدلء على للخط - لملوامالت 
لاومومية - لاتأمين - بيع لاسيارلت - 

... خذمات أخرى متنوعة.
تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 - 9و)  لاب وة  لا ذنمة  كواومينا 

78888 لاويون لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ سويذ لعطار : 588 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
 GUIRADO JULIEN لاسيذ 
 888 ب يمة  حصة   ALAIN : 490

درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ سويذ لعطار عنوليه(ل) 78 

زي ة يوايت 75887 باريس فرنسا.
 GUIRADO JULIEN لاسيذ 
زي ة بواوفي   887 عنوليه(ل)   ALAIN

888)9 بواون فرنسا.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ سويذ لعطار عنوليه(ل) 78 

زي ة يوايت 75887 باريس فرنسا
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
فبرلنر   (5 لالبتذلئية بااويون بتاريخ 

))8) تحت رقم و)5.
78(I
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BELGAZI ALI

SOLINGE BETON
إعالن متوذد لا رلرلت

BELGAZI ALI
شارع لمير موالي عبذ هللا رقم وو 
- طبق 8 - رقم لملكتب 86 طنجة، 

98888، طنجة لملغرب
SOLINGE BETON »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: زي ة 

لكادنر لقامت جسوس , - 98888 
طنجة لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

وو879.
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
لتخاد  تم   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
شريك  اوفا   لالرلثة  ع ذ  بم ت�ضى 
بشركة لاسيذ محمذ بواينذ ترجمان 
تم توزيع حصصه 878 على لاورثة.- 
 -  . حصة   (8 ترجمان  لناد  لاسيذ 
حصة   (8 بنمبارك  يرمين  لاسيذ  
8) حصة  لاسيذ  هذى ترجمان   -  .
 86 لاين ترجمان  لاسيذ  جنات   -  .

حصة
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
لاسيذ   على  نولفق  لاوام  للجمع 
هذى  لاسيذ   ع  بنمبارك  يرمين 
لاسيذ   ع  ترجمان  ءلناد  علاسيذ 
جنات لاين ترجمان كشركاء جذد في 

لاشركة
قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 
للجمع لاوام ن رر بأن لاسيذ محمذ 
غير  ملذ   لاوحيذ  مسير  لبضااص 

محذد . - توقيع المسير .
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
من   86 ع  و8   -  7 لافصول  توذنل 

لانظام لالءسل�ضي
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (5 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8)8 5).
Iو78

لريك

TRANS KOUMARIT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

لريك
شارع نوسف لبن تاشفين رقم  8 
 LARACHE ،9(888 ،لاورلئش

لملغرب
TRANS KOUMARIT شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر 

لاهيانضة ج ع ق لاوولمر  , لا صر 
لاكبير - 858)9 لا صر لاكبير 

لملغرب.
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
. 679

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
))8) تم تحويل  7) أبريل  لملؤرخ في 
من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
 , لاوولمر   ق  ع  ج  لاهيانضة  »دعلر 
لا صر لاكبير - 858)9 لا صر لاكبير 
لملغرب« إلى »حي لانهضة 8 رقم 7و8 , 
لاورلئش - 888)9 لاورلئش لملغرب«.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ  بااورلئش  لالبتذلئية 
رقم  تحت   (8(( ماي   87

.(68888((887595
78 I

WAY CONSEIL

BORJ NORME TRAVAUX
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
BORJ NORME TRAVAUX شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي مكازى 8 
دعلر تازات تاات ييو وب - 858)  

للحوز مرلكش لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8(5767

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   89

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 BORJ  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.NORME TRAVAUX

: أعمال أع  غرض لاشركة بإنجاز 

تشييذ متنوعة.

 كهرباء سباكة

 خذمات مختلفة.

 تركيب أيظمة لألمن علملرلقبة.

 8 : مكازى  عنولن لمل ر لالجتماعي 

  (858  - تازات تاات ييو وب  دعلر 

للحوز مرلكش لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : لاسيذ سويذ لنت برلنم 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ سويذ لنت برلنم عنوليه(ل) 

  (858 ييو وب  تاات  تازات  دعلر 

للحوز مركش لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ سويذ لنت برلنم عنوليه(ل) 

  (858 ييو وب  تاات  تازات  دعلر 

للحوز مركش لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  بتاريخ  )  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 58)6و8.

785I

TAUX CONSEILS

تيزبروفيل
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

TAUX CONSEILS

 DAKHLA AAGADIR ، 80080،

AGADIR MAROC

تيزبرعفيل شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي حي 

تمذغوست - 85888 تيزييت لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5(85

في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

تيزبرعفيل.

مستورد   : غرض لاشركة بإنجاز 

تاجر.

حي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

تمذغوست - 85888 تيزييت لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

  88.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 (.888  : بنصبان  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 (.888  : لمو�ضى  مبارك  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ محمذ بنصبان عنوليه(ل) 

5و مجموعة ف حي لاسواد  85888 

تيزييت لملغرب.

عنوليه(ل)  لمو�ضى  مبارك  لاسيذ 

 88888 حي لاهذى   76 بلوك لع رقم 

لكادنر لملغرب.
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ محمذ بنصبان عنوليه(ل) 
5و مجموعة ف حي لاسواد  85888 

تيزييت لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (5 بتاريخ  بتيزييت  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 868.
786I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

وين انفست ايموبليي
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH
 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC
عين ليفست لنموبليي شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي رقم و8 

زي ة و بلوك 5 حي لغرعض بنسركاع 
- 88888 لكادنر لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
58(98

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
عين   : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

ليفست لنموبليي.
عكااة   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

ع ارية.
و8  رقم   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
زي ة و بلوك 5 حي لغرعض بنسركاع - 

88888 لكادنر لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

8.888و  لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ لعبو للحسين : 88و حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  للحسين  لعبو  لاسيذ 

لاحي  لملورض  زي ة  لالخوين  عمار  

لاصناعي 88888 لكادنر لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  للحسين  لعبو  لاسيذ 

لاحي  لملورض  زي ة  لالخوين  عمار  

لاصناعي 88888 لكادنر لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

أبريل   (9 بتاريخ  باكادنر  لاتجارية 

))8) تحت رقم 889595.

787I

-Clear Accounting Network -SARL 

كاسمي سالم ترانس
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تفويت حصص

 Clear Accounting 

-Network -SARL

 AGADIR MAROC ، 80000،

AGADIR MAROC

كاسمي ساام ترلنس شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر 

للخمايس عين لابحرلني لا ليوة 

56و86 لنت  ليزكان لنت ملول -  

ملول لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و58 ).

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

تمت   (8(( ماي   87 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :

ساام  محمذ   ( ) لاسيذ  تفويت 
حصة لجتماعية من   588 لاكاسمي 
أصل 8.888 حصة افائذ  لاسيذ ( ) 
عادل فلكاطة بتاريخ 89 ماي ))8).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
ماي   (6 بتاريخ  بايزكان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم  99.
788I

لريك

BIORIGYN
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

لريك
شارع نوسف لبن تاشفين رقم  8 
 LARACHE ،9(888 ،لاورلئش

لملغرب
BIORIGYN شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي حي لاطو 
رلدنو رقم 89 لاورلئش - 888)9 

لاورلئش لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7و68
في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8(
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.BIORIGYN
لستغالل   : غرض لاشركة بإنجاز 

لرل�ضي فالحية.
عنولن لمل ر لالجتماعي : حي لاطو 
 9(888  - لاورلئش   89 رقم  رلدنو 

لاورلئش لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 588  : بلوسال  ميلود  لاسيذ 
حصة ب يمة 58.888 درهم الحصة .

لاسيذ عبذ للحميذ بنوزعز : 588 
حصة ب يمة 58.888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  بلوسال  ميلود  لاسيذ 
لاورلئش   89 رقم  لاطورلدنو  حي 

9888) لاورلئش لملغرب.
بنوزعز  للحميذ  عبذ  لاسيذ 
لاليذاس  رياض  مجمع  عنوليه(ل) 
لكزيانة  رقم  و   ( ط  دعبليكس 

98888 طنجة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  بلوسال  ميلود  لاسيذ 
لاورلئش   89 رقم  لاطورلدنو  حي 

9888) لاورلئش لملغرب
بنوزعز  للحميذ  عبذ  لاسيذ 
لاليذاس  رياض  مجمع  عنوليه(ل) 
لكزيانة  رقم  و   ( ط  دعبليكس 

98888 طنجة لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ  بااورلئش  لالبتذلئية 
رقم  تحت   (8(( ماي   (8

.(68888((88789(

789I

EUROMED COMPTA-SARL

كسابي ترانسبور
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تغيير تسمية لاشركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

كسابي ترلنسبور شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لالجتماعي محل دعلر 
لازياننة جماعة لاسويهلة مرلكش - 

8888  مرلكش لملغرب.
تغيير تسمية لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
87977
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بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم   (8(( أبريل  و8  في  لملؤرخ 
»كسابي  من  لاشركة  تسمية  تغيير 
بريبانت  »اوكسوري  إلى  ترلنسبور« 

كار« .
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل   (6 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم و585و8.
788I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

PRODISMACO
إعالن متوذد لا رلرلت

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d›Anfa 7ème Etage،  5
20000، Casablanca Maroc
PRODISMACO »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: مبنى 
لابسيتا لاطابق لاثاني ش ة 9 - - 

أكادنر لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.9897

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( أبريل   (9 لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
على  ننص  لاذي   :8 رقم  قرلر 
مانلي: تح ق من تحويل جميع أسهم 

 IMMOROD SA لاشركة اصالح
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
حسن  لاسيذ  لست ااة  من  تح ق 
عبود علاسيذ علي لاسكتي من فتر  

عالنتهما كمذنرين
قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 
من  لازبير  بن  عزيز  لاسيذ  تويين 
مولايذ 88 يوفمبر  897 عحامل رقم 
 7  - علمل يم باارباط   CIN A756668
شارع مصفيو  الطيرلن مسيرل جذنذل
على  ننص  لاذي  رقم  :  قرلر 
لملولف ة على لانظام لألسا�ضي  مانلي: 
للجذنذ في شكل شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  مع شريك علحذ
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
8

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية باكادنر بتاريخ  ) ماي ))8) 

تحت رقم  88998.

788I

لعردنكويت

كارييردي نور
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

لعردنكويت
زلعية شارع فاس ع زي ة مليلية لقامة 
لسولن ب لاطابق لالعل رقم 88 ، 

98888، طنجة لملغرب
كارييردي يور شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي : لملنط ة 
لاصناعية طريق تطولن ممر رقم ) 
حزمة )7 - 98888 طنجة لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

وو75)8
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8(
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

كارييردي يور.
لستغالل   : غرض لاشركة بإنجاز 
لملحاجر عماكينة صناعة للخرساية ع 

عموما تجار  مولد لابناء..
عنولن لمل ر لالجتماعي : : لملنط ة 
 ( لاصناعية طريق تطولن ممر رقم 

حزمة )7 - 98888 طنجة لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
888 حصة   : لاسيذ زرعلل عادل 

ب يمة 888 درهم الحصة .

ميذنطيرلييان  هواذننغ  لاشركة 
دع بارتسيباسيون : 988 حصة ب يمة 

888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  عادل  زرعلل  لاسيذ 
طنجة   98888  69 رقم  فاس  شارع 

لملغرب.
ميذنطيرلييان  هواذننغ  لاشركة 
دع بارتسيباسيون عنوليه(ل) 67 شارع 

فاس 98888 طنجة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
 67 لاسيذ زرعلل عادل عنوليه(ل) 

شارع فاس 98888 طنجة لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (5 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم   8 5).
78(I

MORIXPERTS

MORIXPERTS
إعالن متوذد لا رلرلت

MORIXPERTS
و8 زي ة آنت آعرير شارع موالي 
نوسف ، 88)8)، لاذلر لابيضاء 

لملغرب
MORIXPERTS »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 
لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: و8 زي ة 
آنت آعرير شارع موالي نوسف - 
88)8) لاذلر لابيضاء لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

8  88و.
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( أبريل   8( لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
على  ننص  لاذي   :8 رقم  قرلر 
مانلي: تفويت لاسيذ  حذلد خذنجة 
خمسمائة (588) سهم مملوك اها في 

لاشركة إلى لاسيذ طارق طه
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
إست ااة لاسيذ  حذلد خذنجة من 
عيوطيها  الشركة  كمسير   منصبها 

لافتر   عن  إلدلرتها  تفريغا  للجمع 
لاساب ة دعن تحفظ ع تويين لملسير 

للجذنذ الشركة لاسيذ طارق طه. .
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم 6: لاذي ننص على مانلي: 
بمبلغ  يساهم  طه  طارق  لاسيذ 
أاف  (خمسون  درهم   50،000.00

.
ً
درهم) ي ذل

على  ننص  لاذي   :7 رقم  بنذ 
بمبلغ  لملال  رأس  تحذنذ  تم  مانلي: 
(خمسون  درهم   50،000.00
 588 إلى  م سمة  عهي  درهم).  أاف 
 888 سهم كل سهم ب  (خمسمائة) 
 588 إلى   8 ، مرقمة من  (مائة) درهم 
عمخصصة بااكامل الشريك لاوحيذ 
لاسيذ طارق طه.علاذي يولن أن 588 
سهم نتكون منها رأس لملال مذفوعة 

بااكامل. 
على  ننص  لاذي   :86 رقم  بنذ 
تويين لملسير للجذنذ الشركة  مانلي: 
لاسيذ طارق طه ملذ  غير محذعد . 
مسؤعاة  لاشركة  ستكون  عبااتالي 
لملتول ة  لألعمال  عن جميع  قايوييا 

بها ، من خالل توقيوه
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (6 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

أبريل ))8) تحت رقم 7)5))8.
Iو78

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

F&F REAL ESTATE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, (75

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

F&F REAL ESTATE شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي مركز 
لارياض 68، شارع الاة ناقوت 

عمصطفى لملواني رقم 69 لاطابق 
لاثاني لاذلرلابيضاء - 8888) 
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لاذلرلابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

9و88 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   85

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 F&F  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.REAL ESTATE

لاغرض   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

من لاشركة هو:

بشكل رئي�ضي:

 - لالستحولد على جميع لاو ارلت 

لملبنية أع لملزمع تشييذها.

عتشغيلها  لملباني  تشييذ جميع   -

عن طريق لاتأجير.

أع  ممتلكات  على  لالستحولد   -  

حصص في أي شركات أع مؤسسات 

مماثلة.

* بشكل عام جميع لاومليات لاتي 

قذ تكون مرتبطة باألنشطة لملذكور  

أعاله..

مركز   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

ناقوت  الاة  شارع   ،68 لارياض 

لاطابق   69 رقم  لملواني  عمصطفى 

 (8888  - لاذلرلابيضاء  لاثاني 

لاذلرلابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 I.F.A. HOLDING : 990 لاشركة

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 : لاسيذ لبن لملجاهذ عبذ لافتاح 

88 حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

 I.F.A. HOLDING لاشركة 
شارع   ،68 لارياض  مركز  عنوليه(ل) 
الاة ناقوت عمصطفى لملواني رقم 69 
 (8888 لاطابق لاثاني لاذلرلابيضاء 

لاذلرلابيضاء لملغرب.
لافتاح  عبذ  لملجاهذ  لبن  لاسيذ 
 88 ش ة  مليح  بن  لقامة  عنوليه(ل) 
لالمام  زي ة  للحسن  م  شارع  زلعية 
مرلكش    8888 لاشتوي  لاحي  علي 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لافتاح  عبذ  لملجاهذ  لبن  لاسيذ 
 88 ش ة  مليح  بن  لقامة  عنوليه(ل) 
زلعية شارع م للحسن زي ة لالمام علي 
لاحي لاشتوي 8888  مرلكش لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (8 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

أبريل ))8) تحت رقم ))و 8.

78 I

SOFICODEX

PRESSING IZOUGHARE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تويين مسير جذنذ الشركة

SOFICODEX
8  زي ة لبن بطوطة لاطابق لاثاني 

ع لاثااث ، درب عمر ، )و88)، لاذلر 
لابيضاء لملغرب

PRESSING IZOUGHARE شركة 
دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع عبذ 
لارحمان بن مو�ضى لقامة 888ىرقم 
)8 تجزئة سفيان، سيذي مورعف - 

8888) لاذلرلابيضاء لملغرب.
تويين مسير جذنذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
5 و57).

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تم تويين   (8(( أبريل   (9 لملؤرخ في 
لاسيذ( )  الشركة  جذنذ  مسير 

للحسناعي فاطمة كمسير عحيذ
تبوا ا بول لست ااة لملسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 56  )8.
785I

COMPTAELISSAOUI

طرنسفير الكنفاوي
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق لاورلئش عمار  أجوون رقم 
7 لاطابق لاثاني لا صر لاكبير ، 
858)9، لا صر لاكبير لملغرب

طرنسفير لاكنفاعي شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ(في طور لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 8) 
غشت لقامة رقم 858 ش ة رقم 86 
لا صر لاكبير - 858)9 لا صر لاكبير 

لملغرب .
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.8987

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر حل   (8(( أبريل   (9 لملؤرخ في 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ طرنسفير لاكنفاعي 
درهم   888.888 رأسمااها  مبلغ 
 (8 لإلجتماعي شارع  م رها  ععنولن 
 86 858 ش ة رقم  غشت لقامة رقم 
لا صر لاكبير - 858)9 لا صر لاكبير 

لملغرب يتيجة ل : حل لاشركة.
ع حذد م ر لاتصفية ب شارع 8) 
 86 858 ش ة رقم  غشت لقامة رقم 
لا صر لاكبير - 858)9 لا صر لاكبير 

لملغرب. 
ع عين:

ع  لاكنفاعي  نوسف  لاسيذ( ) 
 858 رقم  لارباط  طريق  عنوليه(ل) 
لا صر لاكبير   9(858 لا صر لاكبير 

لملغرب كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  )  لاكبير  باا صر  لالبتذلئية 

ماي ))8) تحت رقم 7و8.

786I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

PARAZY
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 Cabinet Solution Consulting

and Accounting

 Avenue Al Qods,N°6, appt n°:

Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

لملغرب

PARAZY شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 

588 شارع لملنار  لكلي قطاع لافتح 

لاويانذ  سال - 88888 سال لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و 59و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.PARAZY

بيع مولد   : غرض لاشركة بإنجاز 

تجميل باات سيط .
رقم   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

شارع لملنار  لكلي قطاع لافتح   588

لاويانذ  سال - 88888 سال لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
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لاسيذ  سامية للحمرلعي : 8.888 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

للحمرلعي  سامية  لاسيذ  
عنوليه(ل) رقم 588 شارع لملنار  لكلي 
 88888 سال  لاويانذ   لافتح  قطاع 

سال لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
للحمرلعي  سامية  لاسيذ  
عنوليه(ل) رقم 588 شارع لملنار  لكلي 
 88888 سال  لاويانذ   لافتح  قطاع 

سال لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لالبتذلئية بسال بتاريخ )8 ماي ))8) 

تحت رقم )886و.
787I

UNION BEST SOLUTIONS

VEGETAL KECH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مرلكش لملغرب

VEGETAL KECH شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي لقامة 

لافضل حي شرف عمار  س8 لاش ة 
رقم )8  - 8888  مرلكش لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(5588

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   85
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.VEGETAL KECH
لاتذريب   : غرض لاشركة بإنجاز 

علاتكوين في لملجال لازرلعي.
لقامة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لافضل حي شرف عمار  س8 لاش ة 

رقم )8  - 8888  مرلكش لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ جيرنمي هيرفي ليذري فيرنر 
درهم   888 ب يمة  حصة   8.888  :

الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ جيرنمي هيرفي ليذري فيرنر 
 98 78 كوفينت   7 زي ة  عنوليه(ل) 

ملورس فرنسا.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ جيرنمي هيرفي ليذري فيرنر 
 98 78 كوفينت   7 زي ة  عنوليه(ل) 

ملورس فرنسا
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   89 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم  587و8.
788I

UNION BEST SOLUTIONS

 PRESTA CONSEIL
MARRAKECH

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مرلكش لملغرب

 PRESTA CONSEIL MARRAKECH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي لقامة 

لافضل حي لاشرف عمار  س8ش ة 
رقم )8  - 8888  مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8(5578

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   85

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.PRESTA CONSEIL MARRAKECH

غرض لاشركة بإنجاز : لالستشار  

لا ايويية علالجتماعية علاتسيير.

لقامة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لافضل حي لاشرف عمار  س8ش ة 

رقم )8  - 8888  مرلكش لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : كير  ماري-اين  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  كير  ماري-اين  لاسيذ  

دليطون   5 زي ة   5 موقذ برعفنسيال 

888و8 تواون فرنسا.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  كير  ماري-اين  لاسيذ  

دليطون   5 زي ة   5 موقذ برعفنسيال 

888و8 تواون فرنسا

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 5866و8.

789I

DARAA AUDIT

DEXEP

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،

8888)، لاذلر لابيضاء لملغرب

DEXEP شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي زي ة 

للحرية رقم 88 لاطابق و ش ة 5 - 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5  865

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.DEXEP

شرلء   •  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاغذلئية  لملنتجات  جميع  عبيع 

لازرلعية ؛

• شرلء عبيع للحيوليات للحية ؛

• منوش ع اري.

زي ة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 -  5 ش ة  و  لاطابق   88 للحرية رقم 

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
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 8.888  : عمار  أسامة  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ أسامة عمار عنوليه(ل) فيال 
عمار شارع لملوحذنن 8888 للجذنذ  

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ أسامة عمار عنوليه(ل) فيال 
عمار شارع لملوحذنن للجذنذ  8888 

للجذنذ  لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (5 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 6و58)8.
7(8I

SOFICODEX

NEXT LOGISTIC
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

SOFICODEX
8  زي ة لبن بطوطة لاطابق لاثاني 

ع لاثااث ، درب عمر ، )و88)، لاذلر 
لابيضاء لملغرب

NEXT LOGISTIC شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي لاطريق 
888 كلم 88 شارع لاشفشاعني، 

عين لاسبع شارع عبذ لارحمان بن 
مو�ضى لقامة 888ىرقم )8 تجزئة 
سفيان، سيذي مورعف 8888) 

لاذلرلابيضاء لملغرب.
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
و7765).

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
لملؤرخ في 86 دجنبر 8)8) تم تحويل 
الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
شارع   88 كلم   888 »لاطريق  من 
عين لاسبع شارع عبذ  لاشفشاعني، 
888ىرقم  لارحمان بن مو�ضى لقامة 
مورعف  سيذي  تجزئة سفيان،   8(
لملغرب«  لاذلرلابيضاء   (8888
اال  عشارع  لاورعار  زي ة  »زلعية  إلى 
 8 لاش ة  لاثااث  لاطابق  لاياقوت 

شارع عبذ لارحمان بن مو�ضى لقامة 

)8 تجزئة سفيان، سيذي  888ىرقم 

لاذلرلابيضاء   (8588 مورعف 

لملغرب«.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  )  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 5877)8.

7(8I

SOFICODEX

LAVAL ACADEMY PRIVÉE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

SOFICODEX

8  زي ة لبن بطوطة لاطابق لاثاني 

ع لاثااث ، درب عمر ، )و88)، لاذلر 

لابيضاء لملغرب

 LAVAL ACADEMY PRIVÉE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

سيترعييي رقم ) ، عين لاسبع - 

8588) لاذلرلابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

595و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   (5

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 LAVAL : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ACADEMY PRIVÉE

لاتوليم   -  : غرض لاشركة بإنجاز 

للخاص لجميع لملستويات

-للحضاية

-لملذرسة لالبتذلئية.

-لالعذلدي
-لاثايوي

كل لاوملـيات   ، ع بصفـة عامـة   -  
لاصناعية،  لاتجارية،  لملااية، 
صلـة  دلت  لاو ـاريـة  عغيـر  لاو ـاريـة 
مبـاشر  باألهـذلف لملشـار إايـها أعـاله 
تطـوير  ع  توسيـع  على  لا ـادر   أع 

لاشركـة. 
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 - لاسبع  عين   ، ( رقم  سيترعييي 

8588) لاذلرلابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : لملغرب سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لحميطو  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ محمذ لحميطو عنوليه(ل) 
 (8888   ( رقم   (9 حي لابركة زي ة 

لاذلرلابيضاء لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ محمذ لحميطو عنوليه(ل) 
 (8888   ( رقم   (9 حي لابركة زي ة 

لاذلرلابيضاء لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 689 )8.
7((I

SOFICODEX

PRESSING IZOUGHARE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تفويت حصص

SOFICODEX
8  زي ة لبن بطوطة لاطابق لاثاني 

ع لاثااث ، درب عمر ، )و88)، لاذلر 
لابيضاء لملغرب

PRESSING IZOUGHARE شركة 
دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع عبذ 
لارحمان بن مو�ضى لقامة 888ىرقم 

)8 تجزئة سفيان، سيذي مورعف - 
8888) لاذلرلابيضاء لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

5 و57).
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(( أبريل   (9 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
تفويت لاسيذ ( ) نوسف بل ا�ضي 
888 حصة لجتماعية من أصل 888 
فاطمة   ( ) لاسيذ  افائذ   حصة 

للحسناعي بتاريخ 9) أبريل ))8).
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 56  )8.
Iو)7

موث ة

يونس
إعالن متوذد لا رلرلت

موث ة
لاذلر لابيضاء، 88مكرر، ملت ى 
زي ة لمستردلم عزي ة برعكسيل 

إقامة سار  ‹›س« ، مرس لاسلطان ، 
98 8)، لاذلر لابيضاء لملغرب
نونس »شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: لاذلر 
لابيضـاء، 87)، زي ة مصطفى 
لملواني - 58)8) لاذلر لابيضاء 

لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
85و)و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
لملؤرخ في )8 أكتوبر 8)8) تم لتخاد 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
لاولوي  نونس  موالي  لاسيذ  عفا  

للحسني ، أحذ لاشركاء
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
لاشريك  حصص  مجموع  توزيع 
لملتوفي أي 8 و) حصة ، بوذ لاتنازل 
لاوحيذنن  عرثته  على  لاكسر  عن 
سواد  لاسيذ   ، كااتالي : - 

كرلخي........ 9) سهم لجتماعي. - 
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لاولوي  أحمذ  موالي  لاسيذ 

للحسني.......98و سهم لجتماعي. - 

لاولوي  لارحمان  عبذ  لاسيذ 

للحسني......)55 سهم لجتماعي. - 

لاسيذ لالمين لاولوي للحسني.....)55 

لاسيذ مصطفى  سهم لجتماعي. - 

سهم  للحسني.....)55  لاولوي 

لجتماعي

على  ننص  لاذي  و:  رقم  قرلر 

الحصص  للجذنذ  لاتوزيع  مانلي: 

لالجتماعية

قرلر رقم  : لاذي ننص على مانلي: 

من   7 ع   6 لافصلين  إعاد  صياغة 

لا ايون لألسا�ضي الشركة

قرلر رقم 5: لاذي ننص على مانلي: 

لألسا�ضي  لا ايون  صياغة  إعاد  

الشركة

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :8 رقم  بنذ 

بتاريخ  عرفـي  ع ـذ  بم ت�ضى  مانلي: 

لا ايون  إعاد   تم   ،12/10/2021

لألسا�ضي الشركة

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 87 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم  5و )8.

7( I

موث ة

شركة فضاء العوملة
إعالن متوذد لا رلرلت

موث ة

لاذلر لابيضاء، 88مكرر، ملت ى 

زي ة لمستردلم عزي ة برعكسيل 

إقامة سار  ‹›س« ، مرس لاسلطان ، 

98 8)، لاذلر لابيضاء لملغرب

شركة فضاء لاووملة »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: لاذلر 

لابيضاء،87)، زي ة مصطفى 

لملواني - 58)8) لاذلر لابيضاء 

لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

و88888.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

لملؤرخ في )8 أكتوبر 8)8) تم لتخاد 

لا رلرلت لاتااية: 

قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

لاولوي  نونس  موالي  لاسيذ  عفا  

للحسني ، أحذ لاشركاء. 

قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

لاشريك  حصص  مجموع  توزيع 

لاكسر  عن  لاتنازل  بوذ   ، لملتوفي 

على عرثته لاوحيذنن ، كااتالي : - 

كرلخي..............)8  سواد  لاسيذ  

موالي  لاسيذ  سهم لجتماعي. - 

للحسني...........85  لاولوي  أحمذ 

عبذ  لاسيذ  سهم لجتماعي. - 

للحسني...........8)  لاولوي  لارحمان 

لالمين  لاسيذ  سهم لجتماعي. - 

سهم  للحسني..............8)  لاولوي 

لاسيذ مصطفى  لجتماعي. - 

لاولوي للحسني....8) سهم لجتماعي.

على  ننص  لاذي  و:  رقم  قرلر 

الحصص  للجذنذ  لاتوزيع  مانلي: 

لالجتماعية

قرلر رقم  : لاذي ننص على مانلي: 

من   7 ع   6 لافصلين  إعاد  صياغة 

لا ايون لألسا�ضي الشركة 

قرلر رقم 5: لاذي ننص على مانلي: 

لألسا�ضي  لا ايون  صياغة  إعاد  

الشركة

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :8 رقم  بنذ 

بتاريخ  عرفـي,  ع ـذ  بم ت�ضى  مانلي: 

صياغة  إعاد   تم   ،12/10/2021

لا ايون لألسا�ضي الشركة

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 87 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 55و )8.

7(5I

FIDUCIAIRE AL JOZORE

BATISSEURS DE FRANCE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL JOZORE
 IMM 32 APPT5 GH20E LES
 PORTES DE MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
BATISSEURS DE FRANCE شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع عبذ 
لاكريم للخطابي إقامة جولد عمار  

رقم 889 لاش ة رقم و كليز - 8888  
مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(57 8

في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.BATISSEURS DE FRANCE
-منوش   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

ع اري
 ـ لشغال لابناء ع لشغال مختلفة.

عنولن لمل ر لالجتماعي : شارع عبذ 
إقامة جولد عمار   للخطابي  لاكريم 
رقم 889 لاش ة رقم و كليز - 8888  

مرلكش لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ رعيو نان لعايفي فرعنسول : 
588 حصة ب يمة 888 درهم الحصة 
 588  : بوخيمة  نوسف  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
لاسيذ رعيو نان لعايفي فرعنسول : 

588 ب يمة 888 درهم.
 588  : بوخيمة  نوسف  لاسيذ 

ب يمة 888 درهم.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ رعيو نان لعايفي فرعنسول 
باستي  ميرس  7و  طريق  عنوليه(ل) 

9868) بالبينيك فرنسا.
لاسيذ نوسف بوخيمة عنوليه(ل) 
58)و9  شوكيت   6 لرتور  للي 

فيلومومبل فرنسا.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ رعيو نان لعايفي فرعنسول 
باستي  ميرس  7و  طريق  عنوليه(ل) 

9868) بالبينيك فرنسا
لاسيذ نوسف بوخيمة عنوليه(ل) 
58)و9  شوكيت   6 لرتور  للي 

فيلومومبل فرنسا
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  بتاريخ  )  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8و68و8.

7(6I

FOUZMEDIA

PROMARDI DIVERS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
PROMARDI DIVERS شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي إقامة 
أايانس دلريا عمار  أ7 س8/)) 
لاش ة 87 - 888 8 لا نيطر  

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و و65

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   89
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
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دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.PROMARDI DIVERS

: م اعل في  غرض لاشركة بإنجاز 

لألشغال لملختلفة عأشغال لابناء.

إقامة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

س1/22  أ7  عمار   دلريا  أايانس 

لا نيطر    8 888  -  87 لاش ة 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ مر�ضي عمر عنوليه(ل) -- -- 

لا نيطر  لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ مر�ضي عمر عنوليه(ل) -- -- 

لا نيطر  لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم -.

7(7I

FOUZMEDIA

KAFA PROMO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

KAFA PROMO شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي إقامة 

أايانس دلريا عمار  أ7 س8/)) 

لاش ة 87 - 888 8 لا نيطر  

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

65 87

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   (5

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 KAFA : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.PROMO

بيع مولد   : غرض لاشركة بإنجاز 

لابناء بالجملة.

إقامة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

س1/22  أ7  عمار   دلريا  أايانس 

لا نيطر    8 888  -  87 لاش ة 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لا ماش  أمين  محمذ  لاسيذ 

لعالد  8و8  رقم  أ  بلوك  عنوليه(ل) 

لعجيه 888 8 لا نيطر  لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لا ماش  أمين  محمذ  لاسيذ 

لعالد  8و8  رقم  أ  بلوك  عنوليه(ل) 

لعجيه 888 8 لا نيطر  لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (5 لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم -.

7(8I

FOUZMEDIA

SG PROMO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SG PROMO شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي 59 شارع 

موالي عبذلاوزيز إقامة موالي 
عبذلاوزيز لارقم   - 888 8 

لا نيطر  لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

9و 65
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   (6
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 SG  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.PROMO
لإلنواش   : غرض لاشركة بإنجاز 

لاو اري.
 59  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
إقامة  عبذلاوزيز  موالي  شارع 
 8 888  - موالي عبذلاوزيز لارقم   

لا نيطر  لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
نوسف  أحمذ  لاصغير  لاسيذ 
رقم  فيال  لاكواف  إقامة  عنوليه(ل) 

8   888 8 لا نيطر  لملغرب.
عنوليه(ل)  لاصغير  حمز   لاسيذ 
إقامة لاكواف فيال رقم 8   888 8 

لا نيطر  لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  لاصغير  حمز   لاسيذ 
إقامة لاكواف فيال رقم 8   888 8 

لا نيطر  لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (6 لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم -.

7(9I

COMPTAELISSAOUI

NORD LAOUAMRA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق لاورلئش عمار  أجوون رقم 
7 لاطابق لاثاني لا صر لاكبير ، 
858)9، لا صر لاكبير لملغرب
NORD LAOUAMRA شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد (في طور 
لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي دعلر لعالد 
لاغماري لارمل قياد  لاوولمر  

لا صر لاكبير - 858)9 لا صر لاكبير 
لملغرب .

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

8و8).
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر حل   (8(( أبريل   (9 لملؤرخ في 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 
مبلغ   NORD LAOUAMRA
ععنولن  درهم   888.888 رأسمااها 
م رها لإلجتماعي دعلر لعالد لاغماري 
لارمل قياد  لاوولمر  لا صر لاكبير 
- 858)9 لا صر لاكبير لملغرب يتيجة 

ل : حل لاشركة.
دعلر  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
لعالد لاغماري لارمل قياد  لاوولمر  
لا صر لاكبير - 858)9 لا صر لاكبير 

لملغرب . 
ع عين:

ع  لاطيبي  للحق  عبذ  لاسيذ( ) 
عنوليه(ل) دعلر لعالد لاغماري لارمل ج 
 9(858 ع ق لاوولمر  لا صر لاكبير 
 ( ) كمصفي  لملغرب  لاكبير  لا صر 

الشركة.
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ععنذ لإلقتضاء للحذعد لملفرعضة 
محل  اهم  لملخواة  لاصالحيات  على 
ع  لاو ود  تبليغ  محل  ع  لملخابر  

لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ  )  لاكبير  باا صر  لالبتذلئية 

ماي ))8) تحت رقم 6و8.
8Iو7

SOLPRINT

SOLPRINT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تجذنذ مذ  مزلعاة مهام لملسيرنن

SOLPRINT
 LOT N°84 Z.I.AIN CHKEF FES ،

30000، FES MAROC
SOLPRINT »شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد «
 LOT :ععنولن م رها لالجتماعي
 N°84 Z.I.AIN CHKEF FES -

.30000 FES MAROC
»تجذنذ مذ  مزلعاة مهام لملسيرنن«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

59و7و.
بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

لملؤرخ في 87 أبريل ))8)
مهام  مزلعاة  مذ   تجذنذ  ت رر 

لملسيرنن ملذ : 8 سنولت.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بفاس بتاريخ 87 ماي ))8) 

تحت رقم 578).
8Iو7

stratencyco SARL

Karvina
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

stratencyco SARL
حي لافرح، زي ة لاناظور رقم 8). 
تيفلت ، 588 8، تيفلت لملغرب
Karvina شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي رقم 88 
تجزئة خااذ - )85)8 سيذي نحيى 

زعير لملغرب 
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

88و6و8

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 

تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   (8

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. Karvina

أعمال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

متنوعة ع بناء .

 88 رقم   : عنولن لمل ر لالجتماعي 

سيذي نحيى   8(85(  - تجزئة خااذ 

زعير لملغرب .

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 588  : لاناصري  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 588  : للحميذي  نونس  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ محمذ لاناصري عنوليه(ل) 

)85)8 سيذي  تجزئة خااذ   88 رقم 

نحيى زعير لملغرب.

لاسيذ نونس للحميذي عنوليه(ل) 

دعلر لملواكلة لاصودنا )85)8 سيذي 

نحيى زعير لملغرب .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ محمذ لاناصري عنوليه(ل) 

)85)8 سيذي  تجزئة خااذ   88 رقم 

نحيى زعير لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (5 بتاريخ  بتمار   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم  888.

I)و7

CABINET ELKHALFI

 AL MAJAL FINANCIAL«

» CONSULTING
إعالن متوذد لا رلرلت

CABINET ELKHALFI

 N 2 LOT AMMAR Sidi bennour،

24350، Sidi bennour Maroc

 AL MAJAL FINANCIAL«

CONSULTING « »شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: ش ة رقم 

)8 عمار  يصير شارع للجيش لمللكي 

سيذي بنور 58و ) سيذي بنور 

لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

و8و8.

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

لتخاد  تم   (8(( ماي   (8 في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 

قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

لالستثنائي  لاوام  للجمع  بم ت�ضى 

اشركة دلت مسؤعاية محذعد  لملؤرخ 

ت رر حل شركة   (8(( ماي   (8 في 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

 AL MAJAL« تسميتها:  لاوحيذ 

 »  FINANCIAL CONSULTING
ععنولن  88888درهم  رأسمااها 

م رها لالجتماعي ش ة رقم )8 عمار  

سيذي  لمللكي  للجيش  شارع  يصير 
لملوشيري  لاسيذ  ععين  بنور58و ). 

لمللكي  للجيش  شارع  عنوليه  توفيق 

لقامة لاودلد و8 عمار  و8 لاطابق)8 

58و )  بنور  سيذي   87 لاش ة 

ععين م ر  لملغرب كمصفي الشركة. 

عمار    8( رقم  ش ة  في:  لاتصفية 

سيذي  لمللكي  للجيش  شارع  يصير 

بنور58و ) سيذي بنور لملغرب 

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :(8 رقم  بنذ 

مانلي: حل لاشركة .

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (5 بتاريخ  بنور  بسيذي  لالبتذلئية 

ماي ))8) تحت رقم 95.
Iوو7

BUREAU ESSOUFYANI

SAHARALINK DIGITAL
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
SaharaLink Digital شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي لان طة 
لاكيلومترنة و8 طريق لملر�ضى - 

78888 لاويون لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
 8798

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   (5
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.SaharaLink Digital
ما  كل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
عللحولسب،  باملولوميات  نتولق 
هنذسة لابرمجيات علألجهز  ، لابحث 
لابرمجيات  حلول  تطوير   ، إنشاء   ،
علألجهز  ، لانشر ، لملولومات ، لابذء ، 
لاتطبيق ، لاتشغيل ، تسويق أي حل 
توفير للخذمات   - أع موذلت برمجية 
علاتطوير علاصياية ابرلمج لاكمبيوتر 
أجهز   عإصالح  عصياية  توريذ   -
علالتصاالت  لاكمبيوتر  عمنشآت 
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لاسلكية علاالسلكية - إيتاج عتسويق 
جميع للخذمات اتسهيل تبادل عي ل 
علملوامالت  علالتصاالت  لابيايات 
جميع  عكذاك   ، لإليتريت  على 
لستشار    - لاومليات لملساهمة فيها 
عدرلسة لابرلمج عمشاريع تكنواوجيا 
لملولومات علألجهز  عتطوير للخطط 
للخذمات  من  علاوذنذ   ...  - لافنية 

لألخرى.
لان طة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 - لملر�ضى  طريق  و8  لاكيلومترنة 

78888 لاويون لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : كنذي  لبتسام  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لبتسام كنذي عنوليه(ل)  لاسيذ  
محمذ  شارع  رشيذ  موالي  حي 
لازرقطوني لارقم 88 78888 لاويون 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لبتسام كنذي عنوليه(ل)  لاسيذ  
محمذ  شارع  رشيذ  موالي  حي 
لازرقطوني لارقم 88 78888 لاويون 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (6 بتاريخ  بااويون  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 1496/2022.
I و7

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أبئيم إنفيست
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زلعية شارع محمذ للخامس ع شارع 
لبن كثير إقامة دعس مارس رقم    ، 

98888، طنجة لملغرب
أبئيم إيفيست شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي طريق 
تطولن, تجزئة عشوبة و, زي ة 
لاشهيذ عبذلاوزيزلاذعيري رقم 

و88 لاطابق لاثاني - 98888 طنجة 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(75(5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   89
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
أبئيم   : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

إيفيست.
لإلنواش   : غرض لاشركة بإنجاز 

لاو اري.
طريق   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
زي ة  و,  عشوبة  تجزئة  تطولن, 
رقم  عبذلاوزيزلاذعيري  لاشهيذ 
طنجة   98888  - لاطابق لاثاني  و88 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 888  : مخلوف  عبذهللا  لاسيذ 

حصة ب يمة 8.888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ عبذهللا مخلوف عنوليه(ل) 
س،  عمار   أنمنة،  إقامة   ،89
 ،98 رقم  لاسابع،  لاطابق  غرياطة، 

طنجة. 98888 طنجة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ عبذهللا مخلوف عنوليه(ل) 
س،  عمار   أنمنة،  إقامة   ،89
 ،98 رقم  لاسابع،  لاطابق  غرياطة، 

طنجة. 98888 طنجة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (5 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 6و8 5).
5Iو7

MULTI EXPERTISE

MULTI EXPERTISE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

MULTI EXPERTISE
97 شارع حسن لاصغير لاطابق 
لألعل رقم 88 ، 8888)، لاذلر 

لابيضاء لملغرب
MULTI EXPERTISE شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي 97 شارع 

حسن لاصغير لاطابق 8 لاش ة 88 - 
8888) لاذلر لابيضاء لملغرب.
تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
6789وو.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
))8) تم تحويل  8) أبريل  لملؤرخ في 
من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
 8 شارع حسن لاصغير لاطابق   97«
لابيضاء  لاذلر   (8888  -  88 لاش ة 
شارع  سايتر  »لعفيس  إلى  لملغرب« 
لاطابق  أ  لابنانة  للخامس  محمذ 
لاسودلء  لاصخور    8( لملكتب    

8888) لاذلر لابيضاء لملغرب«.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (5 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 78)5)8.
6Iو7

FOUZMEDIA

 SOCIETE KENI ZAG
TRAVAUX

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE KENI ZAG TRAVAUX

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 7  زي ة 

عمر لبن لاواص إقامة لسماعيل 

مكتب رقم   - 888 8 لا نيطر  

لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

65 (9

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8(

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.SOCIETE KENI ZAG TRAVAUX

: م اعل في  غرض لاشركة بإنجاز 

لألشغال لملختلفة عأشغال لابناء.

زي ة    7  : عنولن لمل ر لالجتماعي 

لسماعيل  إقامة  لاواص  لبن  عمر 

لا نيطر    8 888  - رقم    مكتب 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  بوحالب  رشيذ  لاسيذ 

86 بلوك ج لارقم حي رياض  سكتور 

8888) لارباط لملغرب.

عنوليه(ل)  دكري  بوزكري  لاسيذ 

أكذلل  ملوية  زي ة  لاش ة    و8 

8888) لارباط لملغرب.

عنوليه(ل)  عذعل  لدريس  لاسيذ 

سيرلما  للحذلئق  إقامة   9 سكتور 

 (8888 8 لاش ة   حي رياض  عمار  

لارباط لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
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عنوليه(ل)  بوحالب  رشيذ  لاسيذ 
86 بلوك ج لارقم حي رياض  سكتور 

8888) لارباط لملغرب
عنوليه(ل)  دكري  بوزكري  لاسيذ 
أكذلل  ملوية  زي ة  لاش ة    و8 

8888) لارباط لملغرب
عنوليه(ل)  عذعل  لدريس  لاسيذ 
سيرلما  للحذلئق  إقامة   9 سكتور 
 (8888 8 لاش ة   حي رياض  عمار  

لارباط لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (6 لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 

))8) تحت رقم -.

7Iو7

QUALICIA CONSULTING

FIRST MILE DELIVERY SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
لقامة أمين لاطابق لاثاني رقم  8 
زي ة طرفانة، موالي علي لاشريف 

لملذننة للجذنذ  مكناس. ، 58888، 
مكناس لملغرب

 FIRST MILE DELIVERY SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لالجتماعي لاش ة 
) لاطابق ) عمار  88 مرجان ) 
مكناس - 58888 مكناس لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

و8)56
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(8 شتنبر   (8
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  -شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  -تسمية 
 FIRST : لالقتضاء بمختصر تسميتها 

.MILE DELIVERY SARL
-غرض لاشركة بإنجاز : للخذمات 
لالوجستية عي ل لابضائع ييابة عن 

لآلخرين أقل من 5.و طن.

لستيرلد ع تصذنر
تجار .

-عنولن لمل ر لالجتماعي : لاش ة ) 
لاطابق ) عمار  88 مرجان ) مكناس 

- 58888 مكناس لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  -لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
-مبلغ رأسمال لاشركة: 888.888 

درهم، م سم كااتالي:
حصة   588  : لاسيذ غيار سويذ 

ب يمة 888 درهم الحصة .
حصة   588  : لاسيذ عفي زكرياء 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء   -

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  سويذ  غيار  لاسيذ 
لقامة لاريحان لبن   6 ش ة  و  عمار  
58888 مكناس  و م ج مكناس  رشذ 

لملغرب.
عنوليه(ل)  زكرياء  عفي  لاسيذ 
8 درج أ ش ة  شارع عبذ لملومن رقم 
  لملحمذنة 8888) لملحمذنة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  -لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  سويذ  غيار  لاسيذ 
لقامة لاريحان لبن   6 ش ة  و  عمار  
58888 مكناس  و م ج مكناس  رشذ 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8869.
8Iو7

COMPTAELISSAOUI

R-A3 SERVICES
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق لاورلئش عمار  أجوون رقم 
7 لاطابق لاثاني لا صر لاكبير ، 
858)9، لا صر لاكبير لملغرب
R-A3 SERVICES شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

8) غشت رقم 76 لا صر لاكبير - 
858)9 لا صر لاكبير لملغرب 

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
67وو

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   8 
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 R-Aو  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

. SERVICES
عكااة   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
لاتأمينات - عكااة تجارية - لستشارلت 

مهنية.
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 - لاكبير  لا صر   76 رقم  غشت   (8

858)9 لا صر لاكبير لملغرب .
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 688  : لا رقري  محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
  88  : مغرلعي  سار   لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
 688  : لا رقري  محمذ  لاسيذ 

ب يمة 888 درهم.
  88  : مغرلعي  سار   لاسيذ  

ب يمة 888 درهم.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ محمذ لا رقري عنوليه(ل) 
لا صر   78 رقم  غشت   (8 شارع 
لاكبير 858)9 لا صر لاكبير لملغرب.

عنوليه(ل)  مغرلعي  سار   لاسيذ  
لقامة  عياض  لا ا�ضي  زي ة   (8
قرطبة ش ة 8) دنور للجامع لارباط 

88888 لارباط لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ محمذ لا رقري عنوليه(ل) 
لا صر   78 رقم  غشت   (8 شارع 
لاكبير 858)9 لا صر لاكبير لملغرب.

عنوليه(ل)  مغرلعي  سار   لاسيذ  
لقامة  عياض  لا ا�ضي  زي ة   (8
قرطبة ش ة 8) دنور للجامع لارباط 

88888 لارباط لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 88 بتاريخ  لاكبير  باا صر  لالبتذلئية 

ماي ))8) تحت رقم 99).
9Iو7

كارفور بزنس

هير ميرمايد
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

كارفور بزنس
شارع محمذ للخامس زي ة موريتاييا 

لاطابق لاتاني، 88))5، لرفود 
لملغرب

هير ميرمانذ شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي محل 
تجاري رقم ) 8 ، مبنى جاسم ، 

لاطابق لألعل ، 89) شارع محمذ 5 
، جيليز ، مرلكش - 8888  مرلكش 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8( 7 7

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
هير   : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

ميرمانذ.
تصفيف   : غرض لاشركة بإنجاز 
لاذنن  الرجال  أع  السيذلت  لاشور 

يشغلون أكثر من
الحالقة- &lt;صااون  شخصين 

لاتصفيف علاتجميل
تاجر
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 علستيرلد عتصذنر (تاجر أع عسيط
لألدلء) ، .

محل   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 ، جاسم  مبنى   ،  8 ( رقم  تجاري 
 5 شارع محمذ   (89  ، لاطابق لألعل 
مرلكش    8888  - مرلكش   ، جيليز   ،

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 8.888  : لازين  بشرى  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  لازين  بشرى  لاسيذ  
مسير  و ب رقم 69  مرلكش 8888  

مرلكش لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  لازين  بشرى  لاسيذ  
مسير  و ب رقم 69  مرلكش 8888  

مرلكش لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل   (8 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 4303/2022.
7 8I

CWA MOROCCO

GANZER ENERGY
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

CWA MOROCCO
87، زي ة لابحتوري حي كوتيي، 
8868)، لاذلر لابيضاء لملغرب

GANZER ENERGY شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي 88، زي ة 

للحرية، لاطابق و، لاش ة 5، - 
8)88) لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
و89و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   89

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.GANZER ENERGY

غرض   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاشركة باملغرب عللخارج هو كااتالي:

-تخطيط عتنفيذ مشاريع لاطاقة 

لملتجذد ؛

بيع  بناء،  تموين  -هنذسة، 

علستغالل:

محطات توايذ لاطاقة إليتاج  (أ) 

لاطاقات لملتجذد ، عال سيما لاطاقة 

لاكهرعضوئية عطاقة لارياح؛ ع

إليتاج   PtX مصانع  (ب) 

لملشت ات  عكذاك  لاهيذرعجين 

لألخضر  لاهيذرعجين  على  لا ائمة 

(مثل لألموييا)؛

علاذعلي  لملحلي  علابيع  -لاتوزيع 

لاكهربائية  علاطاقة  المنتجات 

علاهيذرعجين عمشت اته لا ائمة على 

لاهيذرعجين لألخضر؛

بيع  بناء،  تموين  -هنذسة، 

لاوحذلت  إليتاج  مصانع  علستغالل 

لاكهرعضوئية علملحوالت؛

علاذعلي  لملحلي  علابيع  -لاتوزيع 

علملحوالت  لاكهرعضوئية  الوحذلت 

عملح اتها؛

-مشاركة لاشركة، بكل لاوسائل، 

لاشركات  أع  لمل اعالت  جميع  في 

علاتي  لملنشأ  أع لاتي سيتم إنشاؤها، 

قذ تكون دلت صلة بغرض لاشركة، 

شركات  إنشاء  خالل  من  سيما  عال 

أع  رعانة  أع  مساهمة  أع  جذنذ  
لكتتاب أع لستردلد لألسهم أع للح وق 

لالجتماعية أع لاليذماج أع لملصاهر  أع 

جموية محاصة أع تجمع دع مصلحة 

لقتصادنة.

لملوامالت  جميع  عام،  عبشكل 
لاتجارية أع على من والت أع لاو ارية 
أع لملااية لملرتبطة بشكل مباشر أع غير 
مباشر بغرض لاشركة لملذكور أعاله 
أع أي غرض آخر مماثل أع دي صلة أع 

اصالح تطوير لاشركة..
 ،88  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 - ،5 و، لاش ة  زي ة للحرية، لاطابق 

8)88) لاذلر لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
جايزر  كارل  كريستوف  لاسيذ 
عنوليه(ل) تجزئة بذر رقم 5و لملحاميذ 

8 مرلكش لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
جايزر  كارل  كريستوف  لاسيذ 
عنوليه(ل) تجزئة بذر رقم 5و لملحاميذ 

8 مرلكش لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بااذلر لابيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
7 8I

STE DAK IFNI

 STE RHIMMES LEVAGE
DAKHLA SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لاوحيذ

تأسيس شركة

STE DAK IFNI
 HAY OUM TOUNSI DAKHLA
 MAROC HAY OUM TOUNSI
 ،DAKHLA MAROC، 73000

maroc لاذلخلة
 STE RHIMMES LEVAGE

DAKHLA SARL AU شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي ب وة رقم 
85)  لاحي لاصناعي حي لملسير  

و8 لاذلخلة علد لاذهب. - 888و7 

لاذلخلة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

(8575

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   86

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

 RHIMMES LEVAGE DAKHLA

. SARL AU

لقتناء   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

سيارلت  عتأجير  عتشغيل  علردلت 

عرلفوات الستواد  مركبات لان ل

منشورلت لاسلع لملفيذ 

شرلء آالت أع آالت ميكاييكية

بجميع  عكهربائي  هيذرعايك 

لألشكال علمل اسات

لالنشاءلت لاوامة

لملباني لاسكنية علاصناعية

غرق عحفر لآلبار,لألعمال لملذيية

لعمال لاهذم,لاصرف لاصحي.

إصالح لآلالت لازرلعية..

ب وة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

رقم 85)  لاحي لاصناعي حي لملسير  

888و7   - لاذهب.  علد  لاذلخلة  و8 

لاذلخلة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : غيمس  حسن  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
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عنوليه(ل)  غيمس  حسن  لاسيذ 
للخطاب  بن  عمر  شارع  لاسالم  حي 
888و7 لاذلخلة  رقم 8 88 لاذلخلة 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  غيمس  حسن  لاسيذ 
للخطاب  بن  عمر  شارع  لاسالم  حي 
888و7 لاذلخلة  رقم 8 88 لاذلخلة 

لملغرب 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 87 بتاريخ  لاذهب  بولدي  لالبتذلئية 

ماي ))8) تحت رقم 851/2022.

7 (I

RSAIKO GROUP

RSAIKO GROUP
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

RSAIKO GROUP
 شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
م رها لالجتماعي:زي ة لبن فارس 

رقم  8 لقامة لمل ام لاطابق لالر�ضي 
مواريف-لاذلر لابيضاء

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
6767و5

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(8 شتنبر   (8
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
RSAIKO GROUP:تسمية 

لاشركة
:إدلر   بإنجاز  لاشركة  غرض 
لاوجبات  عحايات  لملطاعم  عتشغيل 
عسو�ضي  لابيتزل  عمطاعم  للخفيفة 
لملطاعم للجماعية عجميع لألنشطة 

دلت لاصلة.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة.

 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، م سم كااتالي

 888 لاذنن  سيف  ريم  لاسيذ  
حصة ب يمة 888 درهم الحصة 

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء

لاسيذ  ريم سيف لاذنن عنولنها 
فيال رقم 88 زي ة 6 تجزئة شنتيمار ) 

مواريف لاذلر لابيضاء
علاوائلية  لاشخصية  :لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة
لاسيذ  ريم سيف لاذنن عنولنها 
فيال رقم 88 زي ة 6 تجزئة شنتيمار ) 

مواريف لاذلر لابيضاء
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
رقم  تحت  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

6767و5
Iو 7

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

RIMA INGÉNIERIE SARL
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

مكتب للحسابات أيفوفسك
عمار  أهضار زي ة مرلكش حي 

لاصناعي أكادنر
لنشـاء شـركـة

 »RIMA INGÉNIERIE SARL«
بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
عضع  تم  بأڴادنر   20/04/2022
دلت  الشركة  لالسا�ضي  لا ايون 
عحيذ  اشريك  لملحذعد   لملسؤعاية 
دلت   »RIMA INGÉNIERIE SARL «

لملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل   /8

مسؤعاية محذعد .
 RIMA لاشركة  تسمية   /(

 :INGÉNIERIE SARL
و/ غرض لاشركة:

لدلر   في  لستشاري:  مكتب   
لالزمات ع لملساعذلت لات نية 

لألمن  يظام  ضوف  درلسة   -
لاصناعي.

لاطولرئ  لحاالت  لالستجابة   -
لاتجارية

لاتنظيمي  لالمتثال  درلسة   -
السالمة علاصحة ع لابيئة
- درلسة أيظمة للحريق
- لالسترلد ع لاتصذنر 

: رقم   /لمل ـر لالجتـمـاعي الشركة: 
  لاطابق لالعل دلر لارليس شارع 9) 

فبرلنر تاابرجت لكادنر 
سنة   99 في  محـذد    : 5/لملذ  
من تاريخ تاسيسهـا لانهـائي مـا  لبتـذلء 

عـذل لاليحالل لملسبق لع لاتمـذنـذ.
في  محذد   : لاشركة  6/رألسمال 
درهم م سم للى   888.88  888 مبلـغ 
 888 حصة لجتماعية ب يمة   8888

درهم الحصة.
7/ لاشركاء:

لاسيذ   : درهم   888888.88  -
بوقذلنر حفيض لا اطن ب   مذخل 

س 88 حي 9 نوايوز لملحمذنة 
تويين  تم  لا ايوني:  8/لملسير 
غير  عملذ   الشركة  عحيذ  كمسير 

محذعد  :
- لاسيذ بوقذلنر حفيض لا اطن 
نوايوز   9 حي   88 س  مذخل  ب   

لملحمذنة
لالنـذلع  تـم  لا ـايــويــي:  9/لالنـذلع 
اــذى  لاضبط  بكتـابـة  لا ـايـويـي 
لملحكـمـة لاتجارية بأڭادنر تحت رقم 

9و8895 بتـاريخ 26/04/2022 
تم  لاتجاري:  لاسجل   /88
لاتجاري  لاسجل  في  لاتسجيل 
المحكمة لاتجارية بأڭادنر تحت رقم 

و5)58 بتاريخ 26/04/2022
الخــــــالصــــــــــــة ع لاتـذ كيــــــــــر

مـكـتـب للحـسـابـات ليــفــوفـسـك
7  I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

SOUS VERT SARL
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

مكتب للحسابات أيفوفسك
عمار  أهضار زي ة مرلكش حي 

لاصناعي أكادنر
لنشـاء شـركـة

 « SOUS VERT SARL «

بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
عضع  تم  بأڴادنر   18/03/2022
دلت  الشركة  لالسا�ضي  لا ايون 

لملسؤعاية لملحذعد  اشريك عحيذ
دلت   «  SOUS VERT SARL  «  

لملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل   /8

مسؤعاية محذعد .
 SOUS VERT تسمية لاشركة /(

 SARL
و/ غرض لاشركة:

•تهيئة لملساحات للخضرلء
•لاتجار 

•خذمات لاصياية 
•خذمات للحرلسة علابستنة

•شركة لالعمال لملتنوعة 
رقم  الشركة:  لالجتـمـاعي   /لمل ـر 
  لاطابق لالعل دلر لارليس شارع 9) 

فبرلنر تاابرجت لكادنر 
سنة   99 في  محـذد    : 5/لملذ  
من تاريخ تاسيسهـا لانهـائي مـا  لبتـذلء 

عـذل لاليحالل لملسبق لع لاتمـذنـذ.
في  محذد   : لاشركة  6/رألسمال 
للى  درهم م سم   888888.88 مبلـغ 
 888 حصة لجتماعية ب يمة   8888

درهم الحصة.
7/ لاشركاء:

لاسيذ   : درهم   888888.88  -
تغيت  بذعلر  لا اطن  سفيان  تغزي 

تسينت طاطا
تويين  تم  لا ايوني:  8/لملسير 
غير  عملذ   الشركة  عحيذ  كمسير 

محذعد  :
لا اطن  سفيان  تغزي  لاسيذ   -

بذعلر تغيت تسينت طاطا 
لالنـذلع  تـم  لا ـايــويــي:  9/لالنـذلع 
اــذى  لاضبط  بكتـابـة  لا ـايـويـي 
لملحكـمـة لاتجارية بأڭادنر تحت رقم 

79)889 بتـاريخ 11/04/2022 
تم  لاتجاري:  لاسجل   /88
لاتجاري  لاسجل  في  لاتسجيل 
المحكمة لاتجارية بأڭادنر تحت رقم 

58897 بتاريخ 11/04/2022
الخــــــالصــــــــــــة ع لاتـذ كيــــــــــر

مـكـتـب للحـسـابـات ليــفــوفـسـك

7 5I
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 PHARMACIE AGADIR BAY
SARL

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

مكتب للحسابات أيفوفسك

عمار  أهضار زي ة مرلكش حي 

لاصناعي أكادنر

لنشـاء شـركـة

 PHARMACIE AGADIR BAY «

 »SARL

بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

عضع  تم  باكادنر   03/01/2022

دلت  الشركة  لالسا�ضي  لا ايون 

عحيذ  اشريك  لملحذعد   لملسؤعاية 

 PHARMACIE AGADIR BAY  «

SARL« دلت لملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل   /8

مسؤعاية محذعد .

 PHARMACIE :تسمية لاشركة /(

AGADIR BAY SARL

و/ غرض لاشركة:
لستغالل لاصيذاية في لطار قايون 

 858-86-8

  /لمل ـر لالجتـمـاعي الشركة: محل 
رقم و) عمار  رقم 88 مشرعع أكادنر 

باي بنسركاع أكادنر

سنة   99 في  محـذد    : 5/لملذ  

من تاريخ تاسيسهـا لانهـائي مـا  لبتـذلء 

عـذل لاليحالل لملسبق لع لاتمـذنـذ.
في  محذد   : لاشركة  6/رألسمال 

مبلـغ 8 888.888.88 درهم م سم للى 

88888 حصة لجتماعية ب يمة 888 

درهم الحصة.

7/ لاشركاء:

لاسيذ   : درهم   8888888.88  -

علجو نونس لا اطن ب طاع ك رقم 

69 حي فويتي أكادنر

تويين  تم  لا ايوني:  8/لملسير 

غير  عملذ   الشركة  عحيذ  كمسير 

محذعد  :

لا اطن  نونس  علجو  لاسيذ   -

ب طاع ك رقم 69 حي فويتي أكادنر .

لالنـذلع  تـم  لا ـايــويــي:  9/لالنـذلع 
اــذى  لاضبط  بكتـابـة  لا ـايـويـي 
لملحكـمـة لاتجارية باكادنر تحت رقم 

6 8896 بتاريخ 05/05/2022
تم  لاتجاري:  لاسجل   /88
لاتجاري  لاسجل  في  لاتسجيل 
باملحكمة لاتجارية بأكادنر تحت رقم 

88و58 بتاريخ 05/05/2022
الخــــــالصــــــــــــة ع لاتـذ كيــــــــــر

مـكـتـب للحـسـابـات ليــفــوفـسـك
7 6I
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ESTHECHIC SARL
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

مكتب للحسابات أيفوفسك
عمار  أهضار زي ة مرلكش حي 

لاصناعي أكادنر
لنشـاء شـركـة

 »ESTHECHIC SARL «
بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
عضع  تم  بأڴادنر   14/03/2022
دلت  الشركة  لالسا�ضي  لا ايون 

لملسؤعاية لملحذعد  اشريك عحيذ
دلت   »ESTHECHIC SARL  «  

لملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل   /8

مسؤعاية محذعد .
 ESTHECHIC :تسمية لاشركة /(

 SARL
و/ غرض لاشركة:

تسيير ع لدلر  مركز التجميل ع   •
صااون الحالقة 

ع  لاتجميل  مستحضرلت  بيع   •
لكسسولرلت لملوضة 

تسويق ع تصنيع مستحضرلت   •
من  لاطبيوية  ع  لاوضوية  لاتجميل 

لساس لملنتجات لملحلية
• تصذنر ع لستيرلد جميع لملنتجات 

ع لاسلع ع لملولد.
لملاركات  جميع  تمثيل   •

لملحلية ع لالجنيبة.
 /لمل ـر لالجتـمـاعي الشركة: محل 
رقم 68 عمار  أمسريات حي أمسريات 

أكادنر 
سنة   99 في  محـذد    : 5/لملذ  
من تاريخ تاسيسهـا لانهـائي مـا  لبتـذلء 

عـذل لاليحالل لملسبق لع لاتمـذنـذ.
في  محذد   : لاشركة  6/رألسمال 
للى  درهم م سم   888888.88 مبلـغ 
 888 حصة لجتماعية ب يمة   8888

درهم الحصة.
7/ لاشركاء:

لاسيذ    : درهم   888888.88  -
شارع   8( برقم  لا اطنة  زينب  دردر 
عمر بن للخطاب حي لملوظفين لكادنر
تويين  تم  لا ايوني:  8/لملسير 
غير  عملذ   الشركة  عحيذ   كمسير  

محذعد  :
لا اطنة  زينب  دردر  لاسيذ    -
)8 شارع عمر بن للخطاب حي  برقم 

لملوظفين لكادنر 
لالنـذلع  تـم  لا ـايــويــي:  9/لالنـذلع 
اــذى  لاضبط  بكتـابـة  لا ـايـويـي 
لملحكـمـة لاتجارية بأڭادنر تحت رقم 

8 و889 بتـاريخ 14/04/2022 
تم  لاتجاري:  لاسجل   /88
لاتجاري  لاسجل  في  لاتسجيل 
المحكمة لاتجارية بأڭادنر تحت رقم 

7و588 بتاريخ 14/04/2022
الخــــــالصــــــــــــة ع لاتـذ كيــــــــــر

مـكـتـب للحـسـابـات ليــفــوفـسـك
7 7I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

AGRIPARADIS SOUSS SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

مكتب للحسابات أيفوفسك
عمار  أهضار زي ة مرلكش حي 

لاصناعي أكادنر
لنشـاء شـركـة

 « AGRIPARADIS SOUSS SARL «
بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
عضع  تم  بأڴادنر   04/01/2022
دلت  الشركة  لالسا�ضي  لا ايون 

لملسؤعاية لملحذعد 
 AGRIPARADIS SOUSS SARL« 

» دلت لملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل   /8

مسؤعاية محذعد .
لاشركة  تسمية   /(

 AGRIPARADIS SOUSS SARL
و/ غرض لاشركة:

• لالستغالل لافالحي.
لاتصذنر  ع  لالسترلد  ع  لاتجار    •

لجميع لملنتوجات ع لملولد.
ت ذنم جميع للخذمات لا ريبة   •

من غرض لاشركة 
 /لمل ـر لالجتـمـاعي الشركة: ش ة 
رقم وو زي ة لبن تيمية حي لملوظفين 

لكادنر 
سنة   99 في  محـذد    : 5/لملذ  
من تاريخ تاسيسهـا لانهـائي مـا  لبتـذلء 

عـذل لاليحالل لملسبق لع لاتمـذنـذ.
في  محذد   : لاشركة  6/رألسمال 
للى  درهم م سم   888888.88 مبلـغ 
 888 حصة لجتماعية ب يمة   8888

درهم الحصة.
7/ لاشركاء:

 « شركة   : درهم   67888.88  -
لاكائن م رها   »TECH-WELT SARL

لالجتماعي ب 
لاطابق  ب  )8و  رقم  مكتب   -
 888 رقم  تيكنوبول  لكادنر  لاثااث 

تجزئة فويتي لكادنر
- 888.88وو درهم : لاسيذ جالب 
لابوعمري عبذ لاوزيز لا اطن ب رقم 

)7 بلوك 888 حي لاشرف لكادنر
تويين  تم  لا ايوني:  8/لملسير 
غير  عملذ   الشركة  عحيذ  كمسير 

محذعد  :
عبذ  لابوعمري  جالب  لاسيذ   -
 888 بلوك   7( لا اطن برقم  لاوزيز 

حي لاشرف لكادنر 
لالنـذلع  تـم  لا ـايــويــي:  9/لالنـذلع 
اــذى  لاضبط  بكتـابـة  لا ـايـويـي 
لملحكـمـة لاتجارية بأڭادنر تحت رقم 

5 و889 بتـاريخ 14/04/2022
تم  لاتجاري:  لاسجل   /88
لاتجاري  لاسجل  في  لاتسجيل 
المحكمة لاتجارية بأڭادنر تحت رقم 

وو588 بتاريخ 14/04/2022
الخــــــالصــــــــــــة ع لاتـذ كيــــــــــر

مـكـتـب للحـسـابـات ليــفــوفـسـك

7 8I
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FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 BETAIL MONDIAL IMEX
SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

مكتب للحسابات أيفوفسك

عمار  أهضار زي ة مرلكش حي 

لاصناعي أكادنر

لنشـاء شـركـة

 BETAIL MONDIAL IMEX «

»SARL

بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  عضع  تم   21/03/2022

لملسؤعاية  دلت  الشركة  لالسا�ضي 

 BETAIL MONDIAL  « لملحذعد  

IMEX SARL »« دلت لملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل   /8

مسؤعاية محذعد .

 BETAIL لاشركة:  تسمية   /(

MONDIAL IMEX SARL

و/ غرض لاشركة:

ع بيع ع تسويق ع لستيرلد   شرلء 

لملول�ضي ع لالحوم ع لملنتجات لازرلعية 

 لالسترلد ع لاتصذنر 

 /لمل ـر لالجتـمـاعي الشركة: شارع 

لاذلخلة  رقم  )88-77  لاورقوب 

علدي لاذهب 

سنة   99 في  محـذد    : 5/لملذ  

من تاريخ تاسيسهـا لانهـائي مـا  لبتـذلء 

عـذل لاليحالل لملسبق لع لاتمـذنـذ.
في  محذد   : لاشركة  6/رألسمال 

للى  درهم م سم   888888.88 مبلـغ 

 888 حصة لجتماعية ب يمة   8888

درهم الحصة.

7/ لاشركاء:

 « شركة   : درهم   888.88  98  -

 RAMY GERMAN LIVESTOCK

لالجتماعي  م رها  لاكائن   »  GMBH

بأملاييا

- 88 888.88 درهم : لاسيذ لارلمي 

عمر لا اطن بأملاييا

تويين  تم  لا ايوني:  8/لملسير 

غير  عملذ   الشركة  عحيذ  كمسير 

محذعد  :

-لاسيذ لارلمي عمر لا اطن بأملاييا

لالنـذلع  تـم  لا ـايــويــي:  9/لالنـذلع 

اــذى  لاضبط  بكتـابـة  لا ـايـويـي 

تحت  بااذلخلة  لالبتذلئية  لملحكـمـة 

رقم )58 بتـاريخ 06/04/2022

تم  لاتجاري:  لاسجل   /88

لاتجاري  لاسجل  في  لاتسجيل 

بااذلخلة تحت  المحكمة لالبتذلئية 

رقم 8898) بتاريخ06/04/2022
الخــــــالصــــــــــــة ع لاتـذ كيــــــــــر

مـكـتـب للحـسـابـات ليــفــوفـسـك

7 9I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 HÔPITAL PRIVE D’AGADIR

SARL
إعالن متوذد لا رلرلت

 HÔPITAL PRIVE D’AGADIR«

« SARL

لمل ـر لالجتـمـاعي : ش ة رقم 87 

عمار  رقم 8و مجموعة لسالن لاحي 

لملحمذي أكادنر

لاسجل لاتجاري رقم : 879)و

لاوام  للجمع  ع ذ  بم ت�ضى 

بين  لالستثنائي بتاريخ 21/12/2021 

 HÔPITAL PRIVE  « شركة  شركاء 

D’AGADIR SARL » ت رر مانلي : 

الشركة  لالجتماعي  لمل ر  تغيير 

أكادنر شارع  لملستشفى للخاص  إلى: 

لاناظور لاحي لملحمذي أكادنر.

تن يح لا ايون لالسا�ضي الشركة.

لالنـذلع  تـم  لا ـايــويــي:  لالنـذلع 

اـذى  لاضبط  بكتـابـة  لا ـايـويـي 

لملحكـمـة لاتجارية باكادنر تحت رقم 

86و889 بتـاريخ 18/04/2022 

تم لاتوذنل في  لاسجل لاتجاري: 

لاتجارية  باملحكمة  لاتجاري  لاسجل 

بتاريخ  88و8  رقم  تحت  باكادنر 

18/04/2022
الخــــــال صــــــــــــة ع لاتـذ كيــــــــــر

مـكـتـب للحـسـابـات ليــفــوفـسـك

758I

ANNONCE LEGALE

 MIXTE FOOD
DISTRIBUTION

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

ANNONCE LEGALE
 CASABLANCA CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC
 MIXTE FOOD DISTRIBUTION

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي لملسير  

-وس ور -8 وس- 8 تمار  - 88888 
تمار  لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
9 )6و8

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 MIXTE : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FOOD DISTRIBUTION
لاغرض   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

من لاشركة في لملغرب عفي للخارج:
• بيع لملنتجات لاغذلئية بالجملة.

لملنتجات  عتوزيع  عبيع  شرلء   •
لالستهالكية.

• لملتاجر  بجميع أشكااها لملتول ة 
أع  لملستلزمات  أع  لملنتجات  بجميع 

للخذمات.
• لستيرلد عتصذنر جميع لملنتجات 

علملستلزمات عللخذمات.
• تح يق جميع للخذمات لملتول ة 

باألنشطة لملذكور  أعاله.
• ت ذنم خذمات عأعمال متنوعة.
• لاتمثيل علاتشغيل علاتنازل عن 
جميع لاترلخيص علاوالمات لاتجارية 
لالخترلع  عبرلءلت  لالمتياز  عح وق 
علاومليات علاوالمات عأي �ضيء آخر

مع  لاتواعن  أشكال  من  شكل   •
، دلت  لاشركات لاوطنية أع لألجنبية 

لاصلة اغرض لاشركة.

• لاتجار  لاوامة؛
لستيرلد ع تصذنر ؛  •

بهذف  لاومليات  جميع  تنفيذ   •
على  لملحذد  لاشركة  غرض  تح يق 
أع   ، لملصالح  أخذ  أع   ، لانحو  هذل 
أع  لملساهمة  طريق  عن  لملشاركة 
لاليذماج أع لالكتتاب أع شرلء لألعرلق 
لا ائمة  لاشركات  جميع  في  لملااية 
أع للحااية لاتأسيس لاتي اها شركة 

مماثلة أع مرتبطة هذف؛
• عبصور  أعم ، جميع لاومليات 
لاصناعية علاتجارية علألعرلق لملااية 
علملااية لملتول ة بشكل مباشر أع غير 
بولحذ  أع   ، كلًيا أع جزئًيا   ، مباشر 
أخرى من لاومليات لملشار إايها أدياه 
تطوير  أع  توزيز  أع  اتسهيل  عداك   ،
أي  عكذاك  مثل  لاشركة  نشاط 
ممتلكات مباشر  أع غير مباشر  ، بأي 
شكل من لألشكال ، في شركات تمارس 

أنشطة مماثلة أع دلت صلة..
لملسير    : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 88888  - تمار    8 -8 وس-  ور  -وس 

تمار  لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
8وو   : لاسيذ مصطفى حسناعي 
حصة ب يمة 888.وو درهم الحصة .
8وو   : حسناعي  صالح  لاسيذ 
حصة ب يمة 888.وو درهم الحصة .
8 و   : حمذنن  محمذ  لاسيذ 
حصة ب يمة 888. و درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
حسناعي  مصطفى  لاسيذ 
عنوليه(ل) لاش ة رقم و8 لاومار  رقم 
 8 لاوود   عين  لافردعس  لقامة    8

عين لاوود  لملغرب.
لاسيذ صالح حسناعي عنوليه(ل) 
لاش ة رقم 5 لاومار  رقم 867 لانور 

سيذي نحيى 8 سيذي نحيى لملغرب.
عنوليه(ل)  محمذ حمذنن  لاسيذ 
888 سيذي مورعف  تجزئة اينا رقم 

8 لاذلر لابيضاء لملغرب.
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة:

حسناعي  مصطفى  لاسيذ 
عنوليه(ل) لاش ة رقم و8 لاومار  رقم 
 8 لاوود   عين  لافردعس  لقامة    8

عين لاوود  لملغرب
لاسيذ صالح حسناعي عنوليه(ل) 
لاش ة رقم 5 لاومار  رقم 867 لانور 

سيذي نحيى 8 سيذي نحيى لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   88 بتاريخ  بتمار   لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 88و)8-88و)8 .
758I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

شركة اوبتيك اعراب
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC

شركة لعبتيك لعرلب شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي بلوك و 
حي سيذي مومن فصبة لاطاهر لنت 
ملول ليزكان 58و86 ليزكان لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

88 و)
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(8 ماي   88
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

لعبتيك لعرلب.
غرض لاشركة بإنجاز : بصرياتي.

و  بلوك   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
حي سيذي مومن فصبة لاطاهر لنت 

ملول ليزكان 58و86 ليزكان لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 
درهم، م سم كااتالي:

888 حصة   : لاسيذ لعرلب لنوب 
ب يمة 888 درهم الحصة .

 (88  : خذنجة  لشبار  لاسيذ  
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  لنوب  لعرلب  لاسيذ 
تجزئة لملغرب لاوربي لارقم 855 لنت 

ملول 58و86 ليزكان لملغرب.
لاسيذ  لشبار خذنجة عنوليه(ل) 
89 لاسالم لكادنر  966 لارقم  لازي ة 

88888 لكادنر لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ  لشبار خذنجة عنوليه(ل) 
89 لاسالم لكادنر  966 لارقم  لازي ة 

88888 لكادنر لكادنر
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
نوييو   8( بتاريخ  بايزكان  لالبتذلئية 

8)8) تحت رقم 8 )8.

75(I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 TADDART
D’HYDROCARBURES SARL

إعالن متوذد لا رلرلت

 TADDART «
« D’HYDROCARBURES SARL

لمل ـر لالجتـمـاعي : ش ة رقم 89 شارع 
عبذ لارحيم بوعبيذ لقامة لملختار 

لاسو�ضي لاشطر لاثاني أكادنر
لاسجل لاتجاري رقم : و6 6

لاوام  للجمع  ع ذ  بم ت�ضى 
 19/03/2022 بتاريخ  لالستثنائي 
 TADDART  « شركة  شركاء  بين 
 «  D’HYDROCARBURES SARL

ت رر مانلي : 
تفويت للحصص لالجتماعية :

-فوت لاسيذ عبذ لارحيم محمذ 
588 حصة لجتماعية السيذ كنكور 

حميذ

 (88 لاسيذ كنكور حميذ  -فوت 
حصة لجتماعية االنسة علواو رليية
تن يح لا ايون لالسا�ضي الشركة 

لالنـذلع  تـم  لا ـايــويــي:  لالنـذلع 
اـذى  لاضبط  بكتـابـة  لا ـايـويـي 
لملحكـمـة لاتجارية باكادنر تحت رقم 

58و889 بتـاريخ 14/04/2022 
لاتوذنل  تم  لاتجاري:  لاسجل 
بتاريخ  باكادنر  لاتجارية  باملحكمة 
لاتجاري  لاسجل  في   14/04/2022
تحت رقم 78)8 ع في لاسجل لاتجاري 

تحت رقم )7)8 
الخــــــال صــــــــــــة ع لاتـذ كيــــــــــر

مـكـتـب للحـسـابـات ليــفــوفـسـك

Iو75

 TAMARIS POUR COMMERCE ET

INVESTISSEMENT SARL

 SOCIETE ‘’ TAMARIS
 POUR COMMERCE ET
INVESTISSEMENT ‘’SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 TAMARIS POUR COMMERCE
ET INVESTISSEMENT SARL

 HAY AAIN SIDI CHAOUATAT
 COMMUNE OULED BERHIL

 TAROUDANNT ، 83000،
TAROUDANNT MAROC
 SOCIETE ‘’ TAMARIS

 POUR COMMERCE ET
INVESTISSEMENT ‘’SARL شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي حي عين 
سيذي لاشولطات جماعة أعالد 

برحيل تارعدليت - 888و8 تارعدليت 
لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8789

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   86
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

 SOCIETE ‘’ TAMARIS  :

 POUR COMMERCE ET

.INVESTISSEMENT ‘’SARL

لاغرض   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

من لاشركة هو في كل من لملغرب عفي 

للخارج باألصااة عن يفسها عباانيابة 

عن أطرلف ثااثة:

- تجار  للجملة غير لملتخصصة:

 8. منتجات محلية بالجملة.

). إنشاء عإدلر  لملشاريع لاتجارية 

لاوطنية علاذعاية:

لاوطني  لاتجاري  لاتواعن  -و 

علاذعلي.

 . خذمات لاتوزيع عإعاد  لاتوزيع 

لاوطنية علاذعاية.

عموذلت  لاتغليف  خذمة   .5

لاتغليف.
علاتواعن  لإلدلرية  لملشور    6-

لالسترلتيجي  علاصناعي  لاتجاري 

لاوطني علاذعلي.

طريق  عن  إما  لالستحولد   .7

شهر   أي  في  لملساهمة  أع  لاشرلء 

تهذف إلى حمانة نشاط لاشركة.

8. لألصل أع لمللحق لاذي تأسست 

من أجله لاشركة ؛

لاتواقذ من لاباطن علملشاركة   .9

في رأس لملال في جميع لاشركات دلت 

لاوطني  لمللحق  أع  لملماثل  لاغرض 

علا اري علاذعلي ؛

-88 لملتاجر  بشكل عام ، لاشرلء 

علابيع علالستيرلد علاتصذنر علاتمثيل 

منتج  أع  سلوة  ألي  أشكااه  بجميع 

أجنبي من أي مصذر ععن أي منتج 

عجميع عمليات   ، للخارج  في  مغربي 

لالستيرلد علاتصذنر علالتجار علاربط 

علاسمسر .  لاتجاري  علاوسيط 

تمثيل أي منتج أع سلع أع مولد أع مولد 

غذلئية مهما كايت طبيوتها أع منشأها 

أع عجهتها ؛
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غير  أع  لملباشر   لملشاركة   .88
لملباشر  الشركة في جميع لاومليات 
مرتبطة  تكون  قذ  لاتي  لاتجارية 
عن  أعاله  لملذكور   لألشياء  بأحذ 
أع  أع عذلدلت  شركات  إنشاء  طريق 
مؤسسات جذنذ  من أي يوع أع حتى 
عن طريق لملساهمة أع شرلء لألعرلق 
لملااية باالكتتاب أع ح وق لاشركات 
أع لاليذماجات أع لملشاريع لملشتركة أع 

غير داك ؛ 
جميع   ، أعم  عبشكل   8(-
علاصناعية  لاتجارية  لملوامالت 
لملن واة  عغير  علملن واة  علملااية 
لملتول ة بشكل مباشر أع غير مباشر 
من  لاتي  أع  أعاله  لملذكور   باألشياء 

شأنها توزيز لإليجاز علاتطوير.
حي عين   : عنولن لمل ر لالجتماعي 
أعالد  جماعة  لاشولطات  سيذي 
888و8 تارعدليت  برحيل تارعدليت - 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
 588  : اطيفة  لانوامة  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
حصة   588  : لاسيذ رشيذ بكاج 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ  لانوامة اطيفة عنوليه(ل) 
تارعدليت  تااكجويت  سنس  دعلر 

888و8 تارعدليت لملورب.
لاسيذ رشيذ بكاج عنوليه(ل) دعلر 
888و8  سنس تااكجويت تارعدليت 

تارعدليت لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ  لانوامة اطيفة عنوليه(ل) 
تارعدليت  تااكجويت  سنس  دعلر 

888و8 تارعدليت لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  و8  لالبتذلئية بتارعدليت بتاريخ 

))8) تحت رقم )88.
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ECOLINK SARL
إعالن متوذد لا رلرلت

« ECOLINK SARL «

لمل ـر لالجتـمـاعي : رقم وو  عمار  9 

إقامة لبن زهر لاهذى أكادنر

لاسجل لاتجاري رقم : 9 55) 

لاوام  للجمع  ع ذ  بم ت�ضى 

بين  لالستثنائي بتاريخ 24/01/2022 

 «  ECOLINK SARL  « شركة  شركاء 

ت رر مانلي : 

تغيير لمل ر لالجتماعي الشركة إلى: 

)I7-8 لملنط ة لاصناعية هاايبوايس 

جماعة لاذرلركة أكادنر

الشركة  لاتجاري  لاهذف  توذنل 

إلى:

عتسويق  تصذنر  ع  -لستيرلد 

للحيوية  لملنشطات  ع  لألسمذ  

عجميع  لملاشية  عأعالف  علابذعر 

علاوضوية  لاكيماعية  لملنتجات 

علاصناعية.

عإعاد   عتوبئة  عتركيب  -تصنيع 

توبئة لألسمذ  علملنشطات للحيوية 

علألعالف  للحشرلت  عمبيذلت 

للحيوليية علملنتجات لاكيماعية.

عمرلقبة  عتركيب  عإيجاز  -درلسة 

لازرلعية  لملساحات  عتطوير 

علاصناعية علاولمية علاهيذرعايكية 

عللحيوليية علابيئية علملختبرنة.

علابيع  علاشرلء  لاوام  -لاتسويق 

أع  منتج  ألي  عام  بشكل  علملتاجر  

موذلت أع أدعلت تتولق باانشاط.

-لالستغالل لافالحي.

هللا  عطاء  أبو  لاسيذ  تويين 

عطاء كمسير عحيذ الشركة ملذ  غير 

محذعد .

نمثل لاسيذ أبو عطاء هللا عطاء 

لاشركة عاه كل لاصالحيات التوقيع 

ييابة عن لاشركة. 

علاكمبياالت  لاشيكات  جميع 

علملستنذلت لابنكية ان تكون صالحة 

إال بااتوقيع لافريذ السيذ أبو عطاء 

هللا عطاء.

تن يح لا ايون لالسا�ضي الشركة.

لالنـذلع  تـم  لا ـايــويــي:  لالنـذلع 

اـذى  لاضبط  بكتـابـة  لا ـايـويـي 

لملحكـمـة لاتجارية باكادنر تحت رقم 

87و889 بتـاريخ 18/04/2022 

تم لاتوذنل في  لاسجل لاتجاري: 

لاتجارية  باملحكمة  لاتجاري  لاسجل 

بتاريخ  )8و8  رقم  تحت  باكادنر 

18/04/2022

الخــــــال صــــــــــــة ع لاتـذ كيــــــــــر

مـكـتـب للحـسـابـات ليــفــوفـسـك
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FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

MISTER PERGOLA SARL
إعالن متوذد لا رلرلت

« MISTER PERGOLA SARL «

لمل ـر لالجتـمـاعي :رقم AC 237 يوع ج 

لا ذس لكادنر 

لاسجل لاتجاري رقم : 7878 

لاوام  للجمع  ع ذ  بم ت�ضى 

لالستثنائي بتاريخ 04/04/2022 قرر 

 MISTER PERGOLA « شركاء شركة

SARL » مانلي : 

تفويت للحصص لالجتماعية :

عادل  لارعيفس  لاسيذ  -فوت   

858 حصة لجتماعية السيذ بومريت 

عادل.

عادل  لارعيفس  لاسيذ  -فوت   

858 حصة لجتماعية السيذ بومريت 

ناسين.

تن يح لا ايون لالسا�ضي الشركة 

لالنـذلع  تـم  لا ـايــويــي:  لالنـذلع 

اـذى  لاضبط  بكتـابـة  لا ـايـويـي 

باملحكـمـة لاتجارية باكادنر تحت رقم 

889585 بتـاريخ 22/04/2022 

تم لاتوذنل في  لاسجل لاتجاري: 

لاسجل لاتجاري المحكمة لاتجارية 

بتاريخ  67و8  رقم  تحت  باكادنر 

22/04/2022
الخــــــال صــــــــــــة ع لاتـذ كيــــــــــر

مـكـتـب للحـسـابـات ليــفــوفـسـك
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MPBA ALUMINIUM SARL
إعالن متوذد لا رلرلت

« MPBA ALUMINIUM SARL «
لمل ـر لالجتـمـاعي : لاطابق لالر�ضي 
رقم 7و) AC يوع J لا ذس لكادنر
لاسجل لاتجاري رقم : و685و

لاوام  للجمع  ع ذ  بم ت�ضى 
 04/04/2022 بتاريخ  لالستثنائي 
 MPBA  « شركة  شركاء  بين 
ALUMINIUM SARL » ت رر مانلي : 

تفويت للحصص لالجتماعية :
- فوت لاسيذ بومريت عادل 588 
لارعيفس  السيذ  لجتماعية  حصة 

عادل.
 588 خااذ  بوهو  لاسيذ  فوت   -
لارعيفس  السيذ  لجتماعية  حصة 

عادل.
جميع   : لابنكي  لالمضاء  تغيير 
علملستنذلت  علاكمبياالت  لاشيكات 
لابنكية ان تكون صالحة إال بااتوقيع 

لافريذ السيذ لارعيفس عادل
لا ايون لالسا�ضي الشركة  تن يح 
محذعد   مسؤعاية  دلت  اشركة   :

اشريك عحيذ 
لالنـذلع  تـم  لا ـايــويــي:  لالنـذلع 
اـذى  لاضبط  بكتـابـة  لا ـايـويـي 
لملحكـمـة لاتجارية باكادنر تحت رقم 

6 و889 بتـاريخ 14/04/2022 
تم لاتوذنل في  لاسجل لاتجاري: 
لاتجارية  باملحكمة  لاتجاري  لاسجل 
بتاريخ   8(66 رقم  تحت  باكادنر 

14/04/2022
الخــــــال صــــــــــــة ع لاتـذ كيــــــــــر

مـكـتـب للحـسـابـات ليــفــوفـسـك
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EMSYS SARL
إعالن متوذد لا رلرلت
« EMSYS SARL «

لمل ـر لالجتـمـاعي :لاطابق لاسفلي رقم 
6  حي لاوفاق بنسركاع لكادنر 
لاسجل لاتجاري رقم : 8)9))

لاوام  للجمع  ع ذ  بم ت�ضى 
لالستثنائي بتاريخ 22/03/2022 قرر 

 EMSYS  « اشركة  لاوحيذ  لاشريك 

SARL » مانلي : 
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الشركة  لاتجاري  لاهذف  توسيع 
للى : 

ع  توزيع  ع  تسويق  ع  -تصنيع 
لستيرلد ع تصذنر لالجهز  لاطبية. 

تن يح لا ايون لالسا�ضي الشركة. 
لالنـذلع  تـم  لا ـايــويــي:  لالنـذلع 
اـذى  لاضبط  بكتـابـة  لا ـايـويـي 
لملحكـمـة لاتجارية باكادنر تحت رقم 

و6)889 بتـاريخ 07/04/2022 
تم لاتوذنل في  لاسجل لاتجاري: 
لاسجل لاتجاري المحكمة لاتجارية 
بتاريخ   8886 رقم  تحت  باكادنر 

07/04/2022
الخــــــال صــــــــــــة ع لاتـذ كيــــــــــر

مـكـتـب للحـسـابـات ليــفــوفـسـك
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 EURO MILAN TRANS
 NATIONALE ET

INTERNATIONALE SARL
إعالن متوذد لا رلرلت

 EURO MILAN « 
 TRANS NATIONALE ET

» INTERNATIONALE SARL
لمل ـر لالجتـمـاعي: c 105 أساكا 

تيكوين أكادنر
لاسجل لاتجاري رقم : 8 79و

لاوام  للجمع  ع ذ  بم ت�ضى 
لالستثنائي بتاريخ 15/04/2022 قرر 
 EURO  « اشركة  لاوحيذ  لاشريك 
 MILAN TRANS NATIONALE ET
INTERNATIONALE SARL » مانلي: 
من  توفيق  لابكاري  لاسيذ  لقااة 
من  لبتذلءل  الشركة  كمسير  منصبه 

تاريخ 15/04/2022
تويين لاسيذ لمزيل رشيذ مسير 

عحيذ الشركة ملذ  غير محذعد  .
نمثل لاسيذ لمزيل رشيذ لاشركة 
عاه كل لاصالحيات التوقيع ييابة عن 

لاشركة. 
علاكمبياالت  لاشيكات  جميع 
علملستنذلت لابنكية ان تكون صالحة 
أميزنل  السيذ  لافريذ  بااتوقيع  إال 

رشيذ.

لالنـذلع  تـم  لا ـايــويــي:  لالنـذلع 

اـذى  لاضبط  بكتـابـة  لا ـايـويـي 

تحت  بأكادنر  لاتجارية  لملحكـمـة 

رقم889567 بتـاريخ 27/04/2022

تم لاتوذنل في  لاسجل لاتجاري: 

لاتجارية  باملحكمة  لاتجاري  لاسجل 

بتاريخ  رقمو8 8  تحت  بأكادنر 

27/04/2022

الخــــــال صــــــــــــة ع لاتـذ كيــــــــــر

مـكـتـب للحـسـابـات ليــفــوفـسـك
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FIDULAR

FIDULAR

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

رفع رأسمال لاشركة

FIDULAR

وو8 لاطابق و شارع ع بة بن يافع 

لاحي لملحمذي لاذلر لابيضاء.

FIDULAR شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي

وو8 لاطابق و شارع ع بة بن يافع 

لاحي لملحمذي لاذلر لابيضاء.

رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.68857

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

تم   (8(( أبريل   (9 في  لملؤرخ 

بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   588.888« قذره 

»8.588.888 درهم« إلى »888.888.) 

درهم« عن طريق : إدماج لحتياطي أع 

أرباح أع عالعلت إصذلر في رأس لملال.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 87 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 58و )8.

768I

MJ MANAGEMENT

سمطس
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

MJ MANAGEMENT
RUE IBN TOUMARTو 

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
سمطس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ(في 
طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي و زي ة 
لبن تومرت لقامة حكمت لاطابق 

لاثاني رقم   طنجة - 98888 طنجة 
لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.97(69
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
ت رر   (8(( مارس   8( في  لملؤرخ 
دلت مسؤعاية محذعد   حل شركة 
دلت لاشريك لاوحيذ سمطس مبلغ 
ععنولن  درهم   888.888 رأسمااها 
زي ة لبن تومرت  و  م رها لإلجتماعي 
لاثاني رقم    لقامة حكمت لاطابق 
طنجة - 98888 طنجة لملغرب يتيجة 

ل : قلة لاومل.
زي ة  و  ع حذد م ر لاتصفية ب 
لاطابق  حكمت  لقامة  تومرت  لبن 
98888 طنجة   - لاثاني رقم   طنجة 

لملغرب. 
ع عين:

ع  خليلة  لملهذي  لاسيذ( ) 
عنوليه(ل) 6 زي ة فرزدق لقامة زينب 
طنجة   98888  (9 لقامة   9 لاطابق 

لملغرب كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم  9  .
768I

COMPTADAM SARL AU

ONLINE GALAXY
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

COMPTADAM SARL AU

 RUE 185 N° 5677 HAY EL

 OUAHDA ، 14000، KENITRA

MAROC

ONLINE GALAXY شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي و) 

لاتجزئة لالحسنية - 888 8 

لا نيطر  لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

6(787

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(8 شتنبر   8 

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.ONLINE GALAXY

 : بإنجاز  لاشركة  غرض 

 MARCHAND DE MATÉRIEL

.INFORMATIQUE

و)   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 8 888  - لالحسنية  لاتجزئة 

لا نيطر  لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ  ع فاء غزللي : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
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عنوليه(ل)  غزللي  فاء  ع  لاسيذ  

 8 888 و)  رقم  للحسنية  تواعيية 

لا نيطر  لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  غزللي  فاء  ع  لاسيذ  

 8 888 و)  رقم  للحسنية  تواعيية 

لا نيطر  لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 87 بتاريخ  باا نيطر   لالبتذلئية 

دجنبر 8)8) تحت رقم -.

76(I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 HANNA INSTRUMENTS

MOROCCO SARL
إعالن متوذد لا رلرلت

 HANNA INSTRUMENTS «

« MOROCCO SARL

 RN 10 588-PK 3 : لمل ـر لالجتـمـاعي

بوتاسرل بنسركاع أكادنر

لاسجل لاتجاري رقم : 8 9 8

لاوام  للجمع  ع ذ  بم ت�ضى 

 10/03/2022 بتاريخ  لالستثنائي 

 HANNA  « شركة  شركاء  بين 

 INSTRUMENTS MOROCCO

SARL » ت رر مانلي : 

 توسيع لاهذف لاتجاري الشركة 

إلى: 

ع  مختبر اتحليل لملياه ع لاغذلء   -

لاتحليل لابيئي.

- مختبر موانر  لالجهز .

تن يح لا ايون لالسا�ضي الشركة.

لالنـذلع  تـم  لا ـايــويــي:  لالنـذلع 

اـذى  لاضبط  بكتـابـة  لا ـايـويـي 

لملحكـمـة لاتجارية باكادنر تحت رقم 

58و889 بتـاريخ 14/04/2022 

تم لاتوذنل في  لاسجل لاتجاري: 

لاتجارية  باملحكمة  لاتجاري  لاسجل 

بتاريخ   8(78 رقم  تحت  باكادنر 

14/04/2022
الخــــــال صــــــــــــة ع لاتـذ كيــــــــــر

مـكـتـب للحـسـابـات ليــفــوفـسـك

Iو76

AETHER MAROC

SHIMIA BATIMENT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

SHIMIA BAIMENT
مشرعع لافرح لقامة 878 

لاش ة  8 لاطابق لالعل حي 
للحسني لاذلرلابيضاء، 8688)، 

MAROC لاذلرلابيضاء
SHIMIA BATIMENT شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد (في طور 
لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي مشرعع 
لافرح عمار  878 لاش ة رقم  8 
لاطابق لالعل لاحي للحسني لاذلر 
لابيضاء 8688) لاذلر لابيضاء 

لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
675وو).

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر حل   (8(( ننانر   87 لملؤرخ في 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 
SHIMIA BATIMENT مبلغ رأسمااها 
م رها  ععنولن  درهم   888.888
لإلجتماعي مشرعع لافرح عمار  878 
لاحي  لالعل  لاطابق  رقم  8  لاش ة 
للحسني لاذلر لابيضاء 8688) لاذلر 
تصفية   : ل  يتيجة  لملغرب  لابيضاء 

لاشركة طولعية.
ع حذد م ر لاتصفية ب مشرعع 
رقم  8  لاش ة   878 عمار   لافرح 
لاذلر  للحسني  لاحي  لالعل  لاطابق 
لابيضاء  لاذلر   (8688 لابيضاء 

لملغرب. 
ع عين:

ع  للجرمومي  للحبيب  لاسيذ( ) 
عنوليه(ل) دعلر مو�ضى رقم 8) لحالفة 
888و)  لاشرقية دلر بوعز  لابيضاء 
 ( ) كمصفي  لملغرب  لابيضاء  لاذلر 

الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية : 

 : جميع لاوثائق لملتول ة بااشركة 
لا ايون لالسا�ضي ...

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 87 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

فبرلنر ))8) تحت رقم 99وو88.

76 I

Auditax Maroc

TAC DO LE FRENCHIE
إعالن متوذد لا رلرلت

Auditax Maroc
 bd Mohamed Zerktouni ,(89

 ang. bd Roudani 2°ét. bur.
 n°22, 20330 Bd Brahim

 Roudani, Casablanca ، 20330،
CASABLANCA Maroc

TAC DO LE FRENCHIE »شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: 55 شارع 
لازرقطوني، فضاء لازرقطوني، 

لاطابق لألعل، رقم و،حي 
لملستشفيات, لاذلر لابيضاء - - لاذلر 

لابيضاء لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.5(88 7

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
تم لتخاد   (8(( أبريل  لملؤرخ في  8 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
7) حصة من طرف لاسيذ عبذ  بيع 
لاسيذ  شنطر  افائذ   باجو  لافتاح 
مريم. بيع و) حصة من طرف لاسيذ  
أحالم لاوتماني افائذ  لاسيذ  شنطر 

مريم
قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 
باجو  لافتاح  عبذ  لاسيذ  لست ااة 
من منصبه كمسير الشركة ع تويين 
مسير  جذنذ   مريم  لاسيذ  شنطر 

الشركة
قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 
لألسا�ضي  لانظام  عتحيين  توذنل 

الشركة.
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

بنذ رقم 6: لاذي ننص على مانلي: 
توزيع رلسمال لاشركة بين لاشريكين
بنذ رقم 7: لاذي ننص على مانلي: 
ارلسمال  لملكوية  للحصص  توزيع 

لاشركة بين لاشريكين
على  ننص  لاذي  و8:  رقم  بنذ 
مريم  شنطر  لاسيذ   تويين  مانلي: 
س  قطاع  ميسان  بتجزئة  لمل يمة 
رقم 986 لعالد صالح لانولصر, لاذلر 

لابيضاء, مسير  الشركة
بنذ رقم 86: لاذي ننص على مانلي: 
لاتزلم لاشركة قايوًييا بجميع لألعمال 
لملتول ة بها من خالل لاتوقيع لاوحيذ 

المسير 
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 88 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم )و  )8.

765I

نول ميلتيذنل

يول ميلتيديل
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

نول ميلتيذنل
لاومار  8و لاش ة 8 زي ة أحمذ 
لاوكيلي حسان لارباط ، 8)888، 

لارباط لملغرب
نول ميلتيذنل شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي لاومار  8و 
لاش ة 8 زي ة أحمذ لاوكيلي حسان 

لارباط 8)888 لارباط لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
859 57

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(8 نوييو   (6
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
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عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
نول   : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

ميلتيذنل.
لإلصالح   : بإنجاز  لاشركة  غرض 
لاوقائية  علاصياية  علاصياية 
علاوالجية المنشآت علملولد علملوذلت 
؛  علاتجارية  علاصناعية  لات نية 

تنظيف لملباني عللحذلئق..
لاومار    : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لاوكيلي  أحمذ  زي ة   8 لاش ة  8و 
لارباط   888(8 لارباط  حسان 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كااتالي:
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  لاشيهب  بلحاج  لاسيذ 
حي لارشاد لارباط   88 رقم  5و  زي ة 

88)88 لارباط لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  لاشيهب  بلحاج  لاسيذ 
حي لارشاد لارباط   88 رقم  5و  زي ة 

88)88 لارباط لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل  و8  بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 678).
766I

لافيرعز

MOORG TRANS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

لافيرعز
لازي ة ) لارقم 8 حي لاصافي برشيذ 

، 6888)، برشيذ لملغرب
MOORG TRANS شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي و8 شارع 
محمذ للخامس . لاطابق لاثااث 
تجزئة لايسر 6888) برشيذ - 

6888) برشيذ لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

85و86

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( فبرلنر   85

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.MOORG TRANS

ي ل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لابضائع.

و8 شارع  عنولن لمل ر لالجتماعي : 

لاثااث  لاطابق   . للخامس  محمذ 

 - برشيذ   (6888 لايسر  تجزئة 

6888) برشيذ لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

588 حصة   : لاسيذ ظافر محمذ 

ب يمة 888 درهم الحصة .

حصة   588  : لنوب  لاسيذ ظافر 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ ظافر محمذ عنوليه(ل) دعلر 

برشيذ   (6888 لاغنيميين  لابرلهمة 

لملغرب.

لاسيذ ظافر لنوب عنوليه(ل) دعلر 

برشيذ   (6888 لاغنيميين  لابرلهمة 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لاغزللي لمال هللا عنوليه(ل) 
زي ة  و  مجموعة  رشيذ  موالي  حي 
لابيضاء  و878)  5.لابيضاء  رقم   88

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

فبرلنر  و)  بتاريخ  ببرشيذ  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 85).

767I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

REDA SAIDIA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
REDA SAIDIA شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي : 8  شارع 
لاسمار  - 68888 لاسويذنة لملغرب.

قفل لاتصفية
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.997
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
ت رر   (8(8 فبرلنر  و8  في  لملؤرخ 
دلت  شركة   REDA SAIDIA حل 
رأسمااها  مبلغ  لملحذعد   لملسؤعاية 
م رها  ععنولن  درهم   888.888
 - لاسمار   شارع    8 لإلجتماعي 
يتيجة  لملغرب  لاسويذنة   68888

اغياب لي نشاط تجاري.
ع عين:

ع  طاهري  محمذ  لاسيذ( ) 
عنوليه(ل) زي ة للجاموة لاوربية رقم 
كمصفي  لملغرب  عجذ    68888 )و 

( ) الشركة.
ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية 
بتاريخ و8 فبرلنر 8)8) عفي 8  شارع 
لاسمار  - 68888 لاسويذنة لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ننانر   (5 بتاريخ  ببركان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 60/2022.
768I

KAOUN

2B.B NEGOCE 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 B.B NEGOCE) شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي محل 8 

بوحسين بنسركاع أكادنر - 88888 

أكادنر لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

58 69

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(8 يويبر   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 (B.B  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.NEGOCE

-لشغال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

مختلفة ع لابناء

-لستيرلد عتصذنر

-م اعل أعمال لابناء علألشغال .

 8 محل   : عنولن لمل ر لالجتماعي 

 88888  - أكادنر  بنسركاع  بوحسين 

أكادنر لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : كاعن  عزلاذنن  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  كاعن  عزلاذنن  لاسيذ 

 ( شطر  لاسلطان  دلر   9 محاميذ 

مرلكش  أسكجور   5 لاذلر   C إقامة 

8888  مرلكش لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
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عنوليه(ل)  كاعن  عزلاذنن  لاسيذ 

 ( شطر  لاسلطان  دلر   9 محاميذ 

مرلكش  أسكجور   5 لاذلر   C إقامة 

8888  مرلكش لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية باكادنر بتاريخ - تحت رقم -.

769I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

2NK INVEST

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,88

20800، CASABLANCA MAROC

2NK INVEST شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي و زي ة 

لابارعي دنباز - 8888) لاذلر لابيضاء 

لملغرب.

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و)5و  .

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

لملؤرخ في  8 مارس ))8) تم تحويل 

من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 

 (8888  - دنباز  لابارعي  زي ة  »و 

»لملذننة  إلى  لملغرب«  لابيضاء  لاذلر 

غرين  كازل  بوسكور   للخضرلء 

مجموعة مذلرس  طاعن تجزئة  66 

الريزيذعنس بوسكور  - 8888) لاذلر 

لابيضاء لملغرب«.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 6  و)8.

778I

CABINET BADREDDINE

DUNES MARRAKECH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تويين مسير جذنذ الشركة

CABINET BADREDDINE

79) أ مسير  8 لقامة هني لاش ة 
رقم 8 ، 8، مرلكش لملغرب

DUNES MARRAKECH شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي لاطابق 

لاسفلي رقم  و8 تجزئة أدرلر 8 

أسكجور - 8888  مرلكش لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

887و)8.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

تويين  تم   (8(( ماي   87 في  لملؤرخ 

لاسيذ( )  الشركة  جذنذ  مسير 

لاشرقاعي حنون أحمذ كمسير عحيذ

تبوا إلقااة مسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  بتاريخ  )  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 7 68و8.

778I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 LA ESENCIA DE

MARRUECOS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 858RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LA ESENCIA DE MARRUECOS

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 5 و لملسار 

طريق لسفي - 8888  مرلكش 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8(5688

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   (5

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.ESENCIA DE MARRUECOS

لاتصذنر   : غرض لاشركة بإنجاز 

لاتظاهرلت  تنظيم  علالستيرلد، 

لارياضية  لملهنية،  للخاصة، 

علاث افية..

5 و   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

لملسار طريق لسفي - 8888  مرلكش 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال لاشركة: 10.000,00 

درهم، م سم كااتالي:

 MERITXELL CASALS لاسيذ  

ب يمة  حصة   MASSUET : 100

100,00 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

 MERITXELL CASALS لاسيذ  

لسباييا  عنوليه(ل)   MASSUET

8888) لسباييا لسباييا.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

 MERITXELL CASALS لاسيذ  

لسباييا  عنوليه(ل)   MASSUET

8888) لسباييا لسباييا

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 5899و8.

77(I

STE ARSALAN CHAOUIA

DEVELOPPEMENT CORE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع للجيش لمللكي حي لملوطي رقم 
 SETTAT ،(6888 ، 8 و86 ص.ب و

MAROC
DEVELOPPEMENT CORE شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي لاطابق 
لاثااث شارع للجيش لمللكي حي 
لملوطي 76) - 6888) سطات 

لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

78 5
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   89
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.DEVELOPPEMENT CORE
غرض لاشركة بإنجاز : تكنواوجيا 
لملولومات (مبرمج ، محلل ، مصمم ).
لاطابق   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
لاثااث شارع للجيش لمللكي حي لملوطي 

76) - 6888) سطات لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 58.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:
لاسيذ عبذ لملولى لملحمودي : 58) 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .
لاسيذ لنوب قولنذر : 58) حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لملحمودي  لملولى  عبذ  لاسيذ 
بواوولن  تواعيية  دعلر  عنوليه(ل) 
للجذنذ   بواوولن  87 )  لاظهرية 

لملغرب.
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عنوليه(ل)  قولنذر  لنوب  لاسيذ 

تجزئة هاجر رقم و  6888) سطات 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لملحمودي  لملولى  عبذ  لاسيذ 

بواوولن  تواعيية  دعلر  عنوليه(ل) 

للجذنذ   بواوولن  87 )  لاظهرية 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  بتاريخ  بسطات  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 154/22.

Iو77

STE AGEFICO SARL

AMIZA TWINS

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

STE AGEFICO SARL

)8 شارع عمر للخيام لاطابق لاثاني 

رقم   ، 98888، طنجة لملغرب

AMIZA TWINS شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي حي أرض 

اولج شارع فاطمة لازهر  رقم 88 - 

98888 طنجة لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.889885

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

رفع  تم   (8(( أبريل   87 في  لملؤرخ 

رأسمال لاشركة بمبلغ قذره »98.888 

إلى  درهم«   88.888« أي من  درهم« 

»888.888 درهم« عن طريق : ت ذنم 

حصص ي ذنة أع عينية.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   88 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم  77و5).

77 I

COFISCOM

OURAZI TECHNOLOGY
إعالن متوذد لا رلرلت

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

OURAZI TECHNOLOGY »شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ«

ععنولن م رها لالجتماعي: 87 مكرر 

شارع يو وب لملنصور حي للحسني - 

88وو6 بركان لملغرب.

»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.6558

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

لتخاد  تم   (8(( ماي   88 في  لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية: 

على  ننص  لاذي   :8 رقم  قرلر 
من:«أعغازي  لاتسمية  تغيير  مانلي: 

الشهاد   تكنواوجي«للى«زياسن«تبوا 

بتاريخ  رقم  9و88 )  لاسلبية 

28/02/2022

قرلر رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

بااغاء  عداك  لاشركة  نشاط  تغيير 

لانشاط:لاتكوين،لالرشادلت،تطوير 

في  لات نية  لابرلمج،لملساعذ  

لضافة  ع  لملولوميات  مجال 

عبيع  لاتااية:تحرير  لالنشطة 

عنسخ  لاورقية  لانسخ  لاكتب 

لاتولم،لرشادلت  ع  PDF،لاتذريب 

ع  لالرشادلت  لاتسويق،لابرمجة  في 

أنشطة أخرى في مجال لملولوميات

قرلر رقم و: لاذي ننص على مانلي: 

مكرر   87 تحويل لمل ر لالجتماعي:من 

شارع يو وب لملنصور حي للحسني للى 

86 شارع بئر ليزرلن حي للحسني  رقم 

بركان

عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 

بنذ رقم ): لاذي ننص على مانلي: 

تسمية لاشركة:زياسن.

على  ننص  لاذي  و:  رقم  بنذ 

عبيع  لاشركة:تحرير  نشاط  مانلي: 

عنسخ  لاورقية  لانسخ  لاكتب 

لاتولم،لرشادلت  ع  PDF،لاتذريب 

ع  لالرشادلت  لاتسويق،لابرمجة  في 

أنشطة أخرى في مجال لملولوميات

بنذ رقم  : لاذي ننص على مانلي: 

لمل ر لالجتماعي الشركة:رقم 86 شارع 

بئر أيزرلن حي للحسني بركان

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  بتاريخ  ببركان  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم و7).

775I

marrakech externalisation

HALLEY MARRAKECH

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

إضافة تسمية تجارية أع شوار 

marrakech externalisation

 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm

 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

HALLEY MARRAKECH »شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد «

ععنولن م رها لالجتماعي: مرلكش 

دعلر بنكناعي لاشريفية جماعة 

تاسواطايت كم 6 - 8888  مرلكش 

لملغرب.

»إضافة تسمية تجارية أع شوار«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

55وو).

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

لملؤرخ في 85 ماي ))8) ت رر إضافة 

شوار تجاري الشركة عهو:

Dar Es Salam Chrifia

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

ماي  و8  بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 5785و8.

776I

COMPTADAM SARL AU

 AGENCE DE PRESSE
SEPTIEME JOUR

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تفويت حصص

COMPTADAM SARL AU
 RUE 185 N° 5677 HAY EL

 OUAHDA ، 14000، KENITRA
MAROC

 AGENCE DE PRESSE SEPTIEME
JOUR شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي و) زي ة 

ليولل بنانة فلوغي 88 مكتب رقم  8 
ميموز  888 8 لا نيطر  لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.55(85
بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
تمت   (8(8 غشت   89 في  لملؤرخ 

لملصادقة على :
للخني  جولد   ( ) لاسيذ  تفويت 
أصل  من  لجتماعية  حصة   688
 ( ) لاسيذ  افائذ   حصة   8.888
غشت   89 بتاريخ  لاكنفاعي  محمذ 

.(8(8
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ 6) أبريل 

))8) تحت رقم 8756.

777I

S.H EXPERTISE

BIJANE EVENT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,88

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
BIJANE EVENT شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي حي لانسيم 

عمار  8 محل رقم ) ايساسفة - 
)و)8) لاذلر لابيضاء لملغرب
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تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

889و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   85

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 BIJANE : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

. EVENT

سناك   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

-عجبات سريوة - عتنظيم للحفالت.

حي   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 ( رقم  محل   8 عمار   لانسيم 

لابيضاء  لاذلر  )و)8)   - ايساسفة 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 588  : لملصولب  حيا   لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 (58  : لاسيذ  سار  حيات كاركار 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

 (58  : لاسيذ مهذي حيات كاركار 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ  حيا  لملصولب عنوليه(ل) 

 8 ش ة   8 طابق  طايطان  محج   8(

و885) لاذلر  بوركون لاذلر لابيضاء 

لابيضاء لملغرب.

كاركار  حيات  سار   لاسيذ  

سيرجي   95888 فرنسا  عنوليه(ل) 

فرنسا.

كاركار  حيات  مهذي  لاسيذ 

سيرجي   95888 فرنسا  عنوليه(ل) 

فرنسا.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  حيا  لملصولب عنوليه(ل) 
 8 ش ة   8 طابق  طايطان  محج 
و885) لاذلر  بوركون لاذلر لابيضاء 

لابيضاء لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية بااذلر لابيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
778I

VISION AUDIT

URBALINKS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

VISION AUDIT
 B421 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
URBALINKS شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي 65) شارع 

زرقطوني لاطابق 9 لارقم )9 - 
8858) لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
5   97

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.URBALINKS
ممارسة   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

مهنة لملهنذس لملوماري.
 (65  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
شارع زرقطوني لاطابق 9 لارقم )9 - 

8858) لاذلر لابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

 888  : لالعديي  يجوى  لاسيذ  

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ  يجوى لالعديي عنوليه(ل) 
حي رلسين  و8  زي ة ابارني طابق   85

8858) لاذلر لابيضاء لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  يجوى لالعديي عنوليه(ل) 
حي رلسين  و8  زي ة ابارني طابق   85

8858) لاذلر لابيضاء لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

 (7 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم   و5)8.

779I

ste cofiguer sarl

 HYDROELECTRIQUE
MECANICIEN

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

 HYDROELECTRIQUE

MECANICIEN شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي ملك جلبير 

8 لاطابق لاسفلي حرشة كايبير هولر  

لعالد رحو - 5888و جرسيف لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

89و)/))8)

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
 HYDROELECTRIQUE  :

.MECANICIEN
لصالح   -  : غرض لاشركة بإنجاز 

لاوربات
- لشغال مختلفة لع لابناء

- عسيط تجاري.
ملك   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
جلبير 8 لاطابق لاسفلي حرشة كايبير 
5888و جرسيف   - هولر  لعالد رحو 

لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:
888 حصة   : لاسيذ جالل دفيلي 

ب يمة 8.888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
لاسيذ جالل دفيلي عنوليه(ل) دعلر 
للجل هولر  5888و جرسيف لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لاسيذ جالل دفيلي عنوليه(ل) دعلر 
للجل هولر  5888و جرسيف لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي  لالبتذلئية بجرسيف بتاريخ  ) 

))8) تحت رقم 1318/2022.
788I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

SBTIMMO
إعالن متوذد لا رلرلت

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 (و
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
SBTIMMO »شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد «
ععنولن م رها لالجتماعي: 89) ، 
شارع محمذ لازرقطوني عزلعية 
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شارع لبرلهيم لارعدلني ، لارقم و8 
، لملواريف - 8888) لاذلرلابيضاء 

لملغرب.
»إعالن متوذد لا رلرلت«

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
. 88675

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 
8)8) تم لتخاد  86 نوايوز  لملؤرخ في 

لا رلرلت لاتااية: 
قرلر رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 
لاسيذ  لملسيرنن  عالنة  تجذنذ   -  8
سبيتي جالل علاسيذ سوبيتي عادل 

افتر  غير محذعد 
عتبوا اذاك تم توذنل م تضيات 

لانظام لألسا�ضي لاتااية: 
بنذ رقم 8: لاذي ننص على مانلي: 

لاشكليات علاصالحيات.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
بتاريخ  )  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم  588)8.
788I

ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

HR GURU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 ALTERNATIVES AUDIT &
EXPERTISE

شارع لاسالم طابق 6 رقم  8 ، 
98888، طنجة لملغرب

HR GURU شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي 5 شارع 
نوسف بن تاشفين، لاطابق ) 

لاش ة رقم و طنجة - 98888 طنجة 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
8(7 95

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   86
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 HR  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. GURU

غرض لاشركة بإنجاز : - لملشور  

علاتذريب علملساعذ  في إدلر  لملولرد 

لابشرية علملنظمات.

اتنفيذ  علاذعم  لملساعذ    -

إجرلءلت للجود .

- لاتذريب.

- تنظيم أي فوااية في مجال إدلر  

عيذعلت  لاشركات مؤتمرلت  عتنظيم 

عمنتذنات..

شارع   5  : عنولن لمل ر لالجتماعي 

نوسف بن تاشفين، لاطابق ) لاش ة 

رقم و طنجة - 98888 طنجة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

برلد   لملخزعمي  ناسين  لاسيذ 

درهم   8.888 ب يمة  حصة   888  :

الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

برلد   لملخزعمي  ناسين  لاسيذ 

 6 زي ة لافرزق طابق   88 عنوليه(ل) 

ش ة و8 98888 طنجة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

برلد   لملخزعمي  ناسين  لاسيذ 

 6 زي ة لافرزق طابق   88 عنوليه(ل) 

ش ة و8 98888 طنجة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  بتاريخ  )  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 6 6 .

78(I

VISION VASTE CONSULTING

MOSAIC TRANS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda

 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC

MOSAIC TRANS شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع أبي 

للحسن لاشادلي إقامة عرد  رقم 

) لاطابق لاسفلي - 98888 طنجة 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

86 (9

في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (888 ننانر   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.MOSAIC TRANS

لان ل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

السلع  لاطرقي  لاذعلي  ع  لاوطني 

علابضائع عللخذمات لملتول ة باان ل.

شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

أبي للحسن لاشادلي إقامة عرد  رقم 

طنجة   98888  - لاسفلي  لاطابق   (

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاسيذ محفوظ جمال عنوليه(ل) 

حي بنكيرلن زي ة 68 رقم 88 98888 

طنجة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاسيذ محفوظ جمال عنوليه(ل) 

حي بنكيرلن زي ة 68 رقم 88 98888 

طنجة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ننانر   (6 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

888) تحت رقم 899885.

Iو78

DYNAJIS

DYNAJIS SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

DYNAJIS

 BD ZERKTOUNI 3 ETAGE  6

 APT 6 ، 22020، CASABLANCA

MAROC

DYNAJIS SARL شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد (في طور 

لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي 6  شارع 

لازرقطوني لاطابق و - 88)8) 

لابيضاء لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

. 59(59

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

ت رر حل   (8(( أبريل  و8  لملؤرخ في 

لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 

رأسمااها  مبلغ   DYNAJIS SARL

م رها  ععنولن  درهم   888.888

لازرقطوني  شارع    6 لإلجتماعي 

لملغرب  لابيضاء   (8(88  - و  لاطابق 

يتيجة ل : عذم لا ذر  على لالستمرلر.

ع حذد م ر لاتصفية ب 6  شارع 

 (8(88  - و  لاطابق  لازرقطوني 

لابيضاء لملغرب. 
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ع عين:
ع  فريذي  محمذ  لاسيذ( ) 
عنوليه(ل) تجزء  لالشرلف ) لارقم57 
لابيضاء   (8(58 مورعف  سيذي 

لملغرب كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 8 6 )8.
78 I

CABINET BADREDDINE

K.S. AUTO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
79) أ مسير  8 لقامة هني لاش ة 

رقم 8 ، 8، مرلكش لملغرب
K.S. AUTO شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 
تساعت 8 رقم 887 لاوطاعية - * 

قلوة لاسرلغنة لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
5( 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88
مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 
لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 
لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 K.S.  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.AUTO
صياية   -  : غرض لاشركة بإنجاز 

عإصالح لاسيارلت.
- بيع اولزم ع غيار لاسيارلت.

-لعاد  هيكلة لاسيارلت.

لاومليات  جميع  لاوموم  ععلى   -

لملذيية، لاتجارية، لملااية، لاصناعية 

ترتبط بصفة  لاتي قذ  علاو ارية 

مباشر  أع غير مباشر  بغرض لاشركة 

علاتي من شأنها تطوير غرض لاشركة.

تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
تساعت 8 رقم 887 لاوطاعية - * قلوة 

لاسرلغنة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 K.S. AUTO : 1.000 لاشركة 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  كرياعي  ناسين  لاسيذ 
لاوطاعية   887 رقم   8 تجزئة تساعت 

* قلوة لاسرلغنة لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  كرياعي  ناسين  لاسيذ 
لاوطاعية   887 رقم   8 تجزئة تساعت 

* قلوة لاسرلغنة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لالبتذلئية ب لوة لاسرلغنة بتاريخ  ) 

ماي ))8) تحت رقم 233/2022.

785I

ETABBAA LAHCEN

 AUTO ECOLE KHADIJA
BAHRI

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
حل شركة

ETABBAA LAHCEN

 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD

 BERRECHID RUE 8 N°41

 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،

BERRECHID MAROC

 AUTO ECOLE KHADIJA BAHRI

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد (في 

طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي مجموعة 
  ش ة و سيذي مورعف لاذلر 
لابيضاء - 8888) لاذلر لابيضاء 

لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
و585)و.

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
8)8) ت رر حل  لملؤرخ في  ) شتنبر 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 
 AUTO ECOLE KHADIJA BAHRI
درهم   888.888 رأسمااها  مبلغ 
ععنولن م رها لإلجتماعي مجموعة   
ش ة و سيذي مورعف لاذلر لابيضاء 
- 8888) لاذلر لابيضاء لملغرب يتيجة 
لاشركة  انشاط  نهائي  لن اف   : ل 

عتصفيتها.
ع حذد م ر لاتصفية ب )و تجزئة 
ركرلكة برشيذ لملغرب 6888) برشيذ 

لملغرب. 
ع عين:

لاسيذ( ) يجا  بحري ع عنوليه(ل) 
 (6888 برشيذ  ركرلكة  تجزئة  )و 

برشيذ لملغرب كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 (( بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

دجنبر 8)8) تحت رقم )78)و.
786I

MED ACCOUNTING sarl

 BENIMAKADA CHANNEL
SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

MED ACCOUNTING sarl
 Rue El Harir, Résidence Jamila

 n°18 ، 90010، TANGER
MAROC

 BENIMAKADA CHANNEL SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

عائشة مسافر لاطابق ) رقم ) ركاي 

طنجة طنجة 98888 طنجة لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

88(899
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (889 يويبر   (6
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 
.BENIMAKADA CHANNEL SARL
خذمة   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاوسائط لاسموية علابصرية.
شارع   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
) ركاي  ) رقم  عائشة مسافر لاطابق 
طنجة طنجة 98888 طنجة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة : 99 سنة .

 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، م سم كااتالي:

 58  : لاسيذ عبذ للحفيظ شنكاع 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ  مليكة لاتومي : 58 حصة 
ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

شنكاع  للحفيظ  عبذ  لاسيذ 
عنوليه(ل) حي لازهر  زي ة    رقم  8 

98888 طنجة لملغرب.
عنوليه(ل)  لاتومي  مليكة  لاسيذ  

حي بوخااف 98888 طنجة لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
شنكاع  للحفيظ  عبذ  لاسيذ 
عنوليه(ل) حي لازهر  زي ة    رقم  8 

98888 طنجة لملغرب
عنوليه(ل)  لاتومي  مليكة  لاسيذ  

حي بوخااف 98888 طنجة لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
دجنبر  و8  بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

889) تحت رقم 7)88.

787I
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COMPTA-FIS

 STE DE CONSTRUCTION

 AGRICULTURE ET VOIRIE

ECOLOGIQUE CAV ECO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

COMPTA-FIS

 AV IDRISS II, IMM 3, 1ER

 ETAGE, APPT 2 VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

 STE DE CONSTRUCTION

 AGRICULTURE ET VOIRIE

ECOLOGIQUE CAV ECO شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي قصر 

لنت لسمور لاريش كرس توالاين - 

88 )5 كرس توالاين لاريش لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

875و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( فبرلنر   (8

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

 STE DE CONSTRUCTION

 AGRICULTURE ET VOIRIE

.ECOLOGIQUE CAV ECO
-م اعل   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

أعمال متنوعة أع م اعل بناء-لابناء 

لعمال  لملذيية-مشغل  علاهنذسة 

فالحية.

قصر   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 - لنت لسمور لاريش كرس توالاين 

88 )5 كرس توالاين لاريش لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 688.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.(88  : محمذ  بهجاني  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ جغذل رشيذ : 88).8 حصة 
ب يمة 888 درهم الحصة .

8.888 حصة   : لاسيذ  بامو ايلى 
ب يمة 888 درهم الحصة .

 8.888  : حسناء  بهجاني  لاسيذ 
حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  محمذ  بهجاني  لاسيذ 
تجزئة  رلمي  لحمذ  زي ة   (86 رقم 
ميذات  58و 5  ميذات   ( رياض 

لملغرب.
لاسيذ جغذل رشيذ عنوليه(ل) رقم 
8 زي ة لالمام علي لخرمجيون ميذات 

58و 5 ميذات لملغرب.
 876 لاسيذ  ايلى بامو عنوليه(ل) 
58و 5 ميذات  تجزئة لاكرم ميذات 

لملغرب.
لاسيذ  بهجاني حسناء عنوليه(ل) 
 5( 88 لاريش  لسمور  لنت  قصر 

لاريش لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
 876 لاسيذ  ايلى بامو عنوليه(ل) 
58و 5 ميذات  تجزئة لاكرم ميذات 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   87 بتاريخ  بميذات  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم 888.
788I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

 LUBRICATION ENGINEERS
DISTRIBUTION

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
حل شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 LARACHE LARACHE، 92000،
LARACHE MAROC

 LUBRICATION ENGINEERS
DISTRIBUTION شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
(في طور لاتصفية)

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 
طبشيشة رقم 66 - 98888 طنجة 

لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.667(9

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
))8) ت رر حل  8) فبرلنر  لملؤرخ في 
لملحذعد   لملسؤعاية  دلت  شركة 
 LUBRICATION ENGINEERS
رأسمااها  مبلغ   DISTRIBUTION
م رها  ععنولن  درهم   88.888
 66 لإلجتماعي تجزئة طبشيشة رقم 
 : يتيجة ل  لملغرب  طنجة   98888  -

لجولء لاومل غير مالئمة .
تجزئة  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
طنجة   98888  -  66 طبشيشة رقم 

لملغرب. 
ع عين:

لاسيذ( ) لملهذي عمور ع عنوليه(ل) 
زي ة قرطبة عمار  88 لاطابق 8 رقم 
  98888 طنجة لملغرب كمصفي ( ) 

الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
أبريل   88 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم  78)5).

789I

STE AGEFICO SARL

MODA PUNT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
)8 شارع عمر للخيام لاطابق لاثاني 

رقم   ، 98888، طنجة لملغرب
MODA PUNT شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة و5) 
لملنط ة لاصناعية جزيانة لاطابق 
لألر�ضي ع لالعل ع لاثاني - 98888 

طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5و 7)8

في  مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل  و8 

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.MODA PUNT

لاتصنيع   : غرض لاشركة بإنجاز 

التصذنر.

تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

جزيانة  لاصناعية  لملنط ة  و5) 

 - لاثاني  ع  لالعل  ع  لألر�ضي  لاطابق 

98888 طنجة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ عبذ لاسالم لاورع�ضي : وو 

حصة ب يمة 8.888 درهم الحصة .

وو حصة   : لاسيذ بشير بوصبون 

ب يمة 8.888 درهم الحصة .

لاورع�ضي  لالطيف  عبذ  لاسيذ 

درهم   8.888 ب يمة  حصة  وو   :

الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

لاورع�ضي  لاسالم  عبذ  لاسيذ 

للخضرلء  لملسير   شارع  عنوليه(ل) 
رقم  8   5 لاطابق  9و  لقامة حمز  

98888 طنجة لملغرب.

عنوليه(ل)  بوصبون  بشير  لاسيذ 

 AVDA MIRAMAR 04 ESC 1 06

ماالجا   A FUENGIROLA 29016

لسباييا.

لاورع�ضي  لالطيف  عبذ  لاسيذ 
قذعر  بن  لاساييا  تجزئة  عنوليه(ل) 

رقم )8 98888 طنجة لملغرب.
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علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

لاورع�ضي  لاسالم  عبذ  لاسيذ 

للخضرلء  لملسير   شارع  عنوليه(ل) 
رقم  8   5 لاطابق  9و  لقامة حمز  

98888 طنجة لملغرب

عنوليه(ل)  بوصبون  بشير  لاسيذ 

 AVDA MIRAMAR 04 ESC 1 06

ماالجا   A FUENGIROLA 29016

لسباييا

لاورع�ضي  لالطيف  عبذ  لاسيذ 
قذعر  بن  لاساييا  تجزئة  عنوليه(ل) 

رقم )8 98888 طنجة لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8)9و5).

798I

STE AGEFICO SARL

A PREMEIRE VUE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تويين مسير جذنذ الشركة

STE AGEFICO SARL

)8 شارع عمر للخيام لاطابق لاثاني 
رقم   ، 98888، طنجة لملغرب

A PREMEIRE VUE شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع 

برلنس لنريتيي رقم 865 - 98888 

طنجة لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

و7)78.

لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 

تم تويين   (8(( مارس  8و  لملؤرخ في 

برلد   مسير جذنذ الشركة لاسيذ( ) 
رجاء كمسير عحيذ

تبوا إلقااة مسير.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   87 بتاريخ  بطنجة  لاتجارية 

))8) تحت رقم و75و5).

798I

FLASH ECONOMIE

SAHARA TOP CAR SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

إعالن تأ سيس شركة
بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ,(8(( ماي   89

باملولصفات لاتااية :
 SAHARA TOP CARلاتسمية  •

SARL
دلت  شركة   : لا ايوني  لاشكل   •

مسؤعاية محذعد  
تجزئة   (88  : لالجتماعي  لمل ر   •
موالي  لالبتذلئية  لملذرسة  غرب 

عبذهللا طايطان 
كرلء   : لالجتماعي  لاهذف   •

لاسيارلت بذعن سائق 
• لملذ : تسوة عتسوون سنة 

د رهم   588.888  : لارأس لملال   •
لجتماعية  حصة   5888 للى  م سم 
من فئة 888 درهم الولحذ  م سمة 

بين : 
- لاسيذ للخليلي يورلاذنن : 588) 

حصة
 (588  : محمذ  حرلفي  لاسيذ   -

حصة
لاسيذ بوعمود  عين   : لاتسيير   •

لمبارك ملذ  سنة قابلة التجذنذ
علات ييذ  لا ايوني  لإلنذلع  تم   •
لاضبط  بكتابة  لاتجاري  بااسجل 
باملحكمة لالبتذلئية بطايطان بتاريخ 
لاتااية  لألرقام  تحت   23/05/2022
 ((9  : لإلنذلع لا ايوني تحت رقم   :
علاسجل لاتجاري تحت رقم : و788. 
79(I

FIDUCIAIREJAD

RIAD BOUNAGA sarl au
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

FIDUCIAIREJAD
 MARRAKECH MARRAKECH،

MAROC 8888 ، مرلكش
RIAD BOUNAGA sarl au شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ(في طور لاتصفية)
ععنولن م رها لإلجتماعي حي بن 

صالح درب بوياكة رقم 85 لملذننة 
8888  مرلكش لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.(7689
لاوحيذ  لاشريك  قرلر  بم ت�ضى 
888) ت رر حل  لملؤرخ في  ) دجنبر 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
 RIAD BOUNAGA لاشريك لاوحيذ 
sarl au مبلغ رأسمااها 88.888 درهم 
بن  حي  لإلجتماعي  م رها  ععنولن 
لملذننة   85 رقم  بوياكة  درب  صالح 
 : ل  يتيجة  لملغرب  مرلكش    8888

توقف لانشاط.
بن  لاتصفية ب حي  ع حذد م ر 
لملذننة   85 رقم  بوياكة  درب  صالح 

8888  مرلكش لملغرب. 
ع عين:

ع  كرلي  جون  أعيتوني  لاسيذ( ) 
حي بن صالح درب بوياكة  عنوليه(ل) 
لملغرب  مرلكش    8888  85 رقم 

كمصفي ( ) الشركة.
للحذعد  لإلقتضاء  ععنذ   
لملخواة  لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ  محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو ود ع لاوثائق لملتول ة بااتصفية :
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
ماي   (5 بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 6878و8.
Iو79

مكتب محاسبة

MM ALUMINIUM
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عمار  8  ش ة ) زي ة عالل بن عبذ 
هللا ص.ب 88) لارشيذنة ،  88)5، 

لارشيذنة لملغرب
MM ALUMINIUM شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
 KSAR ععنولن م رها لإلجتماعي

 TARDA CT EL KHENG - 52000
لارشيذنة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

85978

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   88

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 MM  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.ALUMINIUM

ألشغال   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لملختلفة

لاوساطة 

 يجار  لألملنيوم.

 KSAR  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

 TARDA CT EL KHENG - 5(888

لارشيذنة لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 588  : محسن  ناسين  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

لاسيذ محمذ محسن : 588 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  محسن  ناسين  لاسيذ 
تاركة  حي  مكرر   ( رقم    ( لازي ة 

للجذنذ  لارشيذنة 888)5 لارشيذنة 

لملغرب.

عنوليه(ل)  محسن  محمذ  لاسيذ 
تاركة  حي  مكرر   ( رقم    ( لازي ة 

للجذنذ  لارشيذنة 888)5 لارشيذنة 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  محسن  ناسين  لاسيذ 
تاركة  حي  مكرر   ( رقم    ( لازي ة 

للجذنذ  لارشيذنة 888)5 لارشيذنة 

لملغرب.



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8))الجريدة الرسمية   10312

عنوليه(ل)  محسن  محمذ  لاسيذ 
تاركة  حي  مكرر   ( رقم    ( لازي ة 
للجذنذ  لارشيذنة 888)5 لارشيذنة 

لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
و) ماي  لالبتذلئية باارشيذنة بتاريخ 

))8) تحت رقم 648/2022.
79 I

ANNONCE LEGALE

KILLERMAN SOLUTIONS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

ANNONCE LEGALE
 CASABLANCA CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC

KILLERMAN SOLUTIONS شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي شارع الاة 
لاياقوت ع زي ة لالرلر 9 لقامة كاايز 

لاطابق   لاش ة 87 - 8888) لاذلر 
لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
858و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8(
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

. KILLERMAN SOLUTIONS
لاغرض   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

من لاشركة في لملغرب عفي للخارج:
عكاالت  خذمات  كافة  ت ذنم   •
علاوكاالت  لإليتاج  ععكاالت  لالتصال 

لارقمية.
لملوارض  عتنشيط  تنظيم   •
علاورعض  علألجنحة  علملوارض 

علملذرجات عجميع لألحذلث.
للجرلفيكي  لإلنشاء  أعمال   •
لاضوئي  عللحفر  لاضوئي  علاتركيب 
لاكمبيوتر  بمساعذ   علإلعالن 

علاطباعة بجميع أشكااها.
تطوير عإيتاج عإطالق للحمالت   •

لإلعاليية علاتناسبية.
• إيتاج أي يوع من لاوثائق لملكتوبة 
أع لاسموية لابصرية الستخذلمها في 
لاصحافة أع لارلدنو أع لاتلفزيون أع 

لاسينما أع لاورض لاوام.
علاكتااوجات  لاكتب  طبوات   •
علملوسوعات  علا ولميس  علألداة 

عغيرها.
علملجالت  لاصحف  إنشاء   •
االستخذلم  لاذعرية  علملجالت 

لاذلخلي أع الجمهور لاوام.
عسائل  لجميع  لإلعاليات  إدلر    •
 - لارلدنو   - (لاصحافة  لإلعالم 

لاتلفزيون - لمللص ات).
علألفالم  لاذعائية  لإلعاليات   •
لاوثائ ية علاصور لاذعائية علارسائل 

لإلدلعية عغيرها… ؛
لستيرلد عتصذنر عتجار  عتجار    •
علألشياء  لافنية  األعمال  إاكترعيية 

لاثمينة عأي أدل  حاسوبية.
 ، سينمائية  أعمال  تنفيذ   •
 ، إيتاج   ، ، سموية بصرية  تصويرية 

تطوير ، طباعة ، إلخ .... ؛
لابصري  لاسمعي  لإليتاج   •
علاسينمائي  لافوتوغرلفي  علاتصوير 

علالتصاالت.
تأجير   ، تأجير   ، حياز    ، إنشاء   •
 ، لاتجارية  لألعمال  جميع  عإدلر  
علاتأجير ، علاتركيب ، عتشغيل جميع 
علملصانع  علاشركات  لملؤسسات 
لألنشطة  من  بأي  لملتول ة  علاورش 

لملحذد  ؛
أخذ عحياز  علستخذلم أع ي ل   •
لالخترلع  عبرلءلت  لاومليات  جميع 

لملتول ة بهذه لألنشطة.
• لاتجار  لإلاكترعيية علالستيرلد / 

لاتصذنر.
علاذعم  علملشور   لاتذريب   •

علاتوجيه.
• لاتذلكر عبر لإليتريت.

جميع لملوامالت   ، عبشكل أعم   •
لاتجارية علاصناعية علألعرلق لملااية 

علملااية لملتول ة مباشر  أع

بشكل غير مباشر كلًيا أع جزئًيا   •

إلى أي من لاكائنات لملحذد  أع أي   ،

كائنات مماثلة أع دلت صلة..

عنولن لمل ر لالجتماعي : شارع الاة 

لقامة كاايز   9 لاياقوت ع زي ة لالرلر 

87 - 8888) لاذلر  لاطابق   لاش ة 

لابيضاء لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 CHRISTIAN لاسيذ 

ب يمة  حصة   PENICHOU : 500

58.888 درهم الحصة .

 HOUSNY لاسيذ 

حصة   IHOUDIGUENE : 500

ب يمة 58.888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

 CHRISTIAN لاسيذ 

لاذلر  عنوليه(ل)   PENICHOU

لابيضاء  لاذلر   (8888 لابيضاء 

لملغرب.

 HOUSNY لاسيذ 

لاذلر  عنوليه(ل)   IHOUDIGUENE

لابيضاء  لاذلر   (8888 لابيضاء 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

 CHRISTIAN لاسيذ 

لاذلر  عنوليه(ل)   PENICHOU

لابيضاء  لاذلر   (8888 لابيضاء 

لملغرب

 HOUSNY لاسيذ 

لاذلر  عنوليه(ل)   IHOUDIGUENE

لابيضاء  لاذلر   (8888 لابيضاء 

لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

و)  بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم  95 )8 .

795I

FIDUGRA

RJ HOLDINGS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUGRA
شارع محمذ للخامس عمار  لمنار 
رقم  ) لاطابق لاثااث ليزكان ، 

86858، لكادنر لملغرب
RJ HOLDINGS شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععنولن م رها لإلجتماعي 

 TEMARISS موطنة اذى شركة
CONSULTING ببالطو رقم  8 

لاطابق لالعل دلر لارليس شارع 9) 
فبرلنر - 88888 لكادنر لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
58585

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   8 
لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 
 RJ  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.HOLDINGS
-إدلر    : بإنجاز  لاشركة  غرض 
لاصناعية  أع  لاتجارية  لاومليات 
أع  لملذيية  الخذمة  لازرلعية  أع 

لاوسكرية.
-لاتغليف ع لاتوبئة.

-لالستيرلد ع لاتصذنر..
 : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
 TEMARISS شركة  اذى  موطنة 
رقم  8  ببالطو   CONSULTING
 (9 لارليس شارع  دلر  لالعل  لاطابق 

فبرلنر - 88888 لكادنر لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كااتالي:
588 حصة   : لاسيذ لملهذي خليذ 

ب يمة 888 درهم الحصة .



10313 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 

 PATIL GAURAV لاسيذ 
SUBHASH : 250 حصة ب يمة 888 

درهم الحصة .
 PATIL MINAL لاسيذ  
ب يمة  حصة   NARENDRA : 250

888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
عنوليه(ل)  خليذ  لملهذي  لاسيذ 
هللا  عبذ  موالي  تواعيية  5و  ش ة 
للجذنذ    ( 888 للجذنذ   لمغار 

لملغرب.
 PATIL GAURAV لاسيذ 
SUBHASH عنوليه(ل) لكادنر 88888 

لكادنر لملغرب.
 PATIL MINAL لاسيذ  
لكادنر  عنوليه(ل)   NARENDRA

88888 لكادنر لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
عنوليه(ل)  خليذ  لملهذي  لاسيذ 
ش ة 5و تواعيية موالي عبذ هللا لمغار 

للجذنذ  888 ) للجذنذ  لملغرب
 PATIL GAURAV لاسيذ 
SUBHASH عنوليه(ل) لكادنر 88888 

لكادنر لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
لاتجارية باكادنر بتاريخ  ) ماي ))8) 

تحت رقم 889988.
796I

comptasultlta sarl

TOP TOIT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

comptasultlta sarl
 AGENCE DEROUA OULAD

 ZIANE BOITE N° 47 DEROUA ،
)8)6)، لاذرع  لملغرب

TOP TOIT شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي تجزئة 
ماجوريل مذخل رقم 8 مكتب رقم 
  لاطابق 8 لاذرع  برشيذ - )8)6) 

لاذرع  لملغرب 

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5و866

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   86

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 TOP  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.TOIT

منوش   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

ع اري.

تجزئة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

مكتب رقم   8 ماجوريل مذخل رقم 

 (6(8(  - 8 لاذرع  برشيذ    لاطابق 

لاذرع  لملغرب .

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ مليح رشيذ : 8.888 حصة 

ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  رشيذ  مليح  لاسيذ 

لاذرع    8(8 رقم  لاوفاء  تجزئة 

)8)6) لاذرع  لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  رشيذ  مليح  لاسيذ 

لاذرع    8(8 رقم  لاوفاء  تجزئة 

)8)6) لاذرع  لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  و)  بتاريخ  ببرشيذ  لالبتذلئية 

))8) تحت رقم  58.

797I

ste cofiguer sarl

STE DAWAJINE TELAWLI
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

STE DAWAJINE TELAWLI شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي مركز لعالد 

بوريمة جرسيف - 5888و جرسيف 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

87و)

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
تم إعذلد لا ايون   (8(( فبرلنر   (8

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.DAWAJINE TELAWLI

تربية   -  : بإنجاز  لاشركة  غرض 

لاذعلجين

- تربية لملاشية علالب ار.

عنولن لمل ر لالجتماعي : مركز لعالد 

5888و جرسيف   - بوريمة جرسيف 

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 88.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

بالخضار  لاسيذ  فاطمة لازهرلء 

درهم   888 ب يمة  حصة   888  :

الحصة.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

بالخضار  لازهرلء  فاطمة  لاسيذ 

عنوليه(ل) مركز لعالد بوريمة جرسيف 

5888و جرسيف لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

بالخضار  لاسيذ  فاطمة لازهرلء 

عنوليه(ل) مركز لعالد بوريمة جرسيف 

5888و جرسيف لملغرب

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي  لالبتذلئية بجرسيف بتاريخ  ) 

))8) تحت رقم 1317/2022.

798I

CCJF

TIGRA DISTRIBUTION
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

TIGRA DISTRIBUTION شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 8 زي ة 

علي عبذ لارزلق، لاطابق و - 8888) 

لاذلرلابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

75 و 5

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

تم إعذلد لا ايون   (8(( مارس  8و 

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 TIGRA : لإلقتضاء بمختصر تسميتها

. DISTRIBUTION

غرض لاشركة بإنجاز : لستيرلد ع 

صناعة ع توزيع قطع غيار لاسيارلت ع 

لاشاحنات ع لاذرلجات .
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زي ة   8  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 
علي عبذ لارزلق، لاطابق و - 8888) 

لاذلرلابيضاء لملغرب.
أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال لاشركة: 8.888.888 

درهم، م سم كااتالي:
 AUTOMOTIVE لاشركة 
حصة   DISTRIBUTION : 999

ب يمة 8.888 درهم الحصة .
 ALMAL لاشركة 
 MEDITERRANEE INVEST : 1

حصة ب يمة 8.888 درهم الحصة .
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :
 AUTOMOTIVE لاشركة 
7و،  عنوليه(ل)   DISTRIBUTION
زي ة لبو سفيان 8888) لاذلرلابيضاء 

لملغرب.
 LMAL لاشركة 
 MEDITERRANEE INVEST
زي ة علي عبذ لارزلق،   8 عنوليه(ل) 
لاذلرلابيضاء   (8888 و  لاطابق 

لملغرب.
علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:
لإلدري�ضي  لاودغيري  لاسيذ 
محج   88 عنوليه(ل)  خااذ  للحسني 
 (8888 خااذ لبن لاوايذ ليفا لاوليا 

لاذلرلابيضاء لملغرب
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 
 89 بتاريخ  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

ماي ))8) تحت رقم 96و )8.
799I

A85-TRAV

A15-TRAV
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

A85-TRAV
ش ة 88 لاطابق لاثاني عمار  )8 
شارع لا نيطر  (م.ج) ، 58888، 

مكناس لملغرب
A85-TRAV شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي ش ة 

88 لاطابق لاثاني عمار  )8 شارع 

لا نيطر  (م.ج) - 58888 مكناس 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

56(87

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( أبريل   88

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

A85-  : بمختصر تسميتها  لإلقتضاء 

.TRAV

غرض لاشركة بإنجاز : - لألشغال 

لملتوذد  أع لابناء

- م اعل يجار  لألملنيوم لملوذني

- لالستيرلد علاتصذنر.

ش ة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

شارع   8( عمار   لاثاني  لاطابق   88

مكناس   58888  - (م.ج)  لا نيطر  

لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

 8.888  : حمادي  عادل  لاسيذ 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  حمادي  عادل  لاسيذ 

لابساتين   7( رقم  للجذنذ  لاحي 

58888 مكناس لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  حمادي  عادل  لاسيذ 

لابساتين   7( رقم  للجذنذ  لاحي 

58888 مكناس لملغرب.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم  885.

888I

FLASH ECONOMIE

 ENEL GREEN POWER

MOROCCO

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

تويين مسير جذنذ الشركة

 ENEL GREEN POWER

MOROCCO

إننيل غرين باععر مورعكو

ش.م.م بشريك منفرد

 878.888.888 من  رأسمااها 

درهم

مارينا لاذلر لابيضاء، شارع سيذي 

محمذ بن عبذ هللا- برج

لاثاني،  لاطابق  و،  كريسطال 

لملكتب ب85

لاهوية   – 56898و  س.ت: 

للجبائية: )8  8879

 (889 6) مارس  بموجب محضر 

علما  لاوحيذ  لملساهم  أحيط   ،

بيليتيري  ييكوالس  لاسيذ  باست ااة 

ت رر  الشركة ع  من علجباته كمسير 

كااذنرعني  ميشيل  لاسيذ  تويين 

من  لملست يل.  المسير  كبذنل 

جولز  عحامل  لإلنطااية  للجنسية 

كمسير   YB(97887و رقم  لاسفر 

جذنذ الشركة ملذ  ثالث سنولت

لا يام  قصذ  لاصالحيات   -

باإلجرلءلت.

 88 بتاريخ  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لملحكمة  اذى   (889 أغسطس 

رقم  تحت  لابيضاء  بااذلر  لاتجارية 

5و7898.

888I

FLASH ECONOMIE

MAASLI PROMO

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

 5 8787

مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  لعذلد  تم   2022/03/31

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

محذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

مسؤعاية محذعد 

MAASLI PROMO لسم لاشركة:

جميع لملوامالت   : غرض لاشركة 

لاو ارية ع لنواش لاو ار 

لقامة   : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

شهرزلد و زي ة سومية لاطابق 5 رقم 

)) لابيضاء 

لجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة :99 سنة

لاشركة  مال  رأس  مبلغ 

888.888.888 درهم م سم كااتالي:

- لاسيذ عسلي محمذ 588 حصة 

ب يمة 888 الحصة

حصة   588 لملوطي  موطلوي   -

ب يمة 888 الحصة

ع  باإلدلر   اهم  لملرخص  لاشركاء 

لاتسيير 

عنوليه  محمذ  عسلي  لاسيذ   -

 ( لارقم   86 زي ة  لملنار   تجزئة 

كاايفورييا لاذلر لابيضاء

- موطلوي لملوطي عنوليه لا طب 

إقليم  لافيالت  منط ة  للحضري 

لانولصر 

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

بتاريخ  باابيضاء  لاتجارية 

2022/04/28 تحت رقم 8)8))8

88(I
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FLASH ECONOMIE

LOLIMMO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

LOLIMMO

شركة دلت مسؤعاية محذعد 

رأسمااها :88888  درهم

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

87و868

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

))8) قرر ما  6) ننانر  لملؤرخ بتاريخ 

نلي:

الشركة  لالجتماعي  لمل ر  تحويل 

إلى زي ة لملرج ساب ا ع حاايا زي ة عبذ 

لاسالم لا باج لاطابق 8 عمار  رقم 8 

لارباط

لانظام  من  لافصل    توذنل 

لألسا�ضي الشركة

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم 887 )8

Iو88

FLASH ECONOMIE

NICE PERFECT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

NICE PERFECT

شركة دلت مسؤعاية محذعد 

رأسمااها :88888 درهم

م رها لالجتماعي:88 زي ة غفصة 

رقم 8 لاطابق   حسان لارباط
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

:و88و)8

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

))8) قرر ما  6) ننانر  لملؤرخ بتاريخ 

نلي:

الشركة  لالجتماعي  لمل ر  تحويل 

إلى زي ة لملرج ساب ا ع حاايا زي ة عبذ 

لاسالم لا باج لاطابق 8 عمار  رقم 8 

لارباط

لانظام  من  لافصل    توذنل 

لألسا�ضي الشركة.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   89 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

))8) تحت رقم و88 )8

88 I

FLASH ECONOMIE

 PANORAMA

INVESTISSEMENT MAROC
إعالن متوذد لا رلرلت

شركة لكسبرتيز ديسيزنون

 PANORAMA INVESTISSEMENT

 MAROC SARL AU

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

درهم 10000,00 رأسمااها

عرفي  ع ذ  بم ت�ضى  8ـ 

قرر   28/03/2022 بتاريخ  مؤرخ 

بايورلما  اشركة  لاوحيذ  لاشريك 

ليڢيستيسمون شركة دلت لملسؤعاية 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  لملحذعد  

م سم إلى   ، درهم   88888 رأسمااها 

 888 ب يمة  لجتماعية  حصة   888

 : لإلجتماعي  م رها  الحصة،  درهم 

إقامة   ، سميحة  محمذ  زي ة   8  

5و،  رقم  سميحة،  محمذ  جوهر  

لاطابق 6، لاذلر لابيضاء ما نلي :

لاكريم  عبذ  لاسيذ  لست ااة   -

مواين من منصبه كمذنر مشارك.

إعاد  تويين لاسيذ جانغوربان   -

غالم ريزل مذنرل مشاركا الشركة افتر  

غير محذد .

مزدلعي  يذى  لاسيذ   تويين   -

غير  افتر   الشركة  مشاركة  مذنر  

محذد . 

- تحويل لمل ر لإلجتماعي من   8 

إقامة جوهر    ، زي ة محمذ سميحة 

لاطابق  5و،  رقم  سميحة،  محمذ 

ياصية   ،((8 إلى  لابيضاء  لاذلر   ،6

جالل  عشارع  لازرقطوني  شارع 

لاذنن لسيوطي ، إقامة فهذ، لاطابق 

لالر�ضي ، لاذلر لابيضاء.

لألسا�ضي  لا ايون  تجذنذ   -

أعاله  لاتوذنالت  ايالئم  الشركة 

بتاريخ 28/03/2022..

بكتابة  لا ايوني  لالنذلع  تم 

بااذلر  لاتجارية  المحكمة  لاضبط 

تحت  بتاريخ23/05/2022  لابيضاء 

رقم 8)9 )8.

885I

FLASH ECONOMIE

JORA
إعالن متوذد لا رلرلت

 JORA

تأسيس شركة محذعد  لملسؤعاية

سمااها 90.000،00 درهم

لمل ر لإلجتماعي ، 55و شارع 

محمذ للخامس لاطابق لاواشر 

لاذلرلابيضاء

لاوام  للجمع  محضر  بم ت�ضى 

ماي   87 لاغير لاوادي لملنو ذ بتاريخ 

))8) ، ت رر مانلي

 NATAF Jules لعالن عفا  لملرحوم

في  مذنر لاشركة   .Mardochée Haï

 8 أبريل 8)8).

على  به  يشيذ  لاوام  لالجتماع   

للخذمات لاتي قذمها الشركة عيمنحه 

إبرلء دمة كاملة عغير متحفظ إلدلرته 

لاساب ة.

غير  ملذ   الشركة  مسير  تويين 

محذد  :

 ,NATAF Olivier Josef لاسيذ 

مزدلد بتاريخ  8 دجنبر 8977 بباريس 

 (8CC((75حامل لجولز لاسفرو

لا ايون  من  و8  لابنذ  توذنل 

لالسا�ضي 

بكتابة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

 (8(( ماي   (6 بتاريخ  بااذلرلابيضاء 

تحت رقم 6و 5)8. 
قصذ لانشر ع لإلعالن

886I

FLASH ECONOMIE

 SOCIÉTE DE»

 DÉVELOPPEMENT

 INDUSTRIEL ET

IMMOBILIERE-» SODEVIM

إعالن متوذد لا رلرلت

 SOCIÉTE DE

 DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

» ET IMMOBILIERE-» SODEVIM

شريك  دلت  لملسؤعاية  محذعد  

عحيذ

درهم 8.787.888.88 رأسمااها

بن  ع بة  شارع  لإلجتماعي  لمل ر 

هشام  موالي  شارع  زلعية  ع  يافع 

سيذي مومن بااذلر لابيضاء

لاتجاري/  لاسجل   98.985

)و88)86 لاتوريف للجبائي ل

بم ت�ضى قرلرلت ر لاشريك   8-

لاوحيذ لملنو ذ بتاريخ )8 ماي ))8) 

قرر ما نلي :

رفع رأسمال لاشركة

بما  لاشركة  رأسمال  في  لازياد  

ارفوه  درهم  888.و79.و)  قذره 

للى  درهم   8.787.888.88 من 

5.588.888.88) درهم

تخفيض رأسمال لاشركة

بما  لاشركة  رأسمال  خفيض   •

ان له  درهم  888.و79.و)  قذره 

للى  درهم   (5.588.888.88 من 

8.787.888.88..درهم.

• توذنل لابنود 6 ع 7 من لا ايون 

لالسا�ضي 

تم لالنذلع لا ايوني بكتابة   (-

بااذلر  لاتجارية  بالملحكمة  لاضبط 

))8) تحت  بتاريخ  ) ماي  لابيضاء 

رقم. 5878)8
قصذ لانشر ع لالعالن

887I
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SMC CONSULTING

 SUMMER HOUSE
ENTERTAINMENT

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
تأسيس شركة

 SUMMER HOUSE

 ENTERTAINMENT

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

ععنولن م رها لإلجتماعي : شارع 

عالل لافا�ضي عمار  لالطل�ضي أ8 

لاطابق لالعل مكتب رقم )مرلكش - 

8888  مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لاوحيذ
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

8(5685

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   89

مسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لاوحيذ  لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لاشريك  دلت  محذعد   مسؤعاية 

لاوحيذ.

متبوعة  لاشركة  تسمية 

بمختصر  لإلقتضاء  عنذ 

 SUMMER HOUSE  : تسميتها 

. ENTERTAINMENT

تنظيم   : بإنجاز  لاشركة  غرض 

للحفالت.

شارع   :  : لالجتماعي  لمل ر  عنولن 

أ8  لالطل�ضي  عمار   لافا�ضي  عالل 

 - )مرلكش  لاطابق لالعل مكتب رقم 

8888  مرلكش لملغرب.

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 58.888 لاشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، م سم كااتالي:

لاسيذ : جويتيوم جون مارك 588 

حصة ب يمة 888 درهم الحصة .

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء   -

عصفات عمولطن لاشركاء :

مارك  جون  جويتيوم  لاسيذ 
جيرلرد  اويس  زي ة   ( عنوليه(ل) 

88وو9 أعبيرفيليي فرنسا.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 

عمولطن مسيري لاشركة:

مارك  جون  جويتيوم  لاسيذ 
جيرلرد  اويس  زي ة   ( عنوليه(ل) 

88وو9 أعبيرفيليي فرنسا.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (( بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية 

))8) تحت رقم 5685)8 .

888I

PLATINIUM GLOB

FES ASSISTANCE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ
حل شركة

FES ASSISTANCE

 شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

م رها لإلجتماعي: شارع للحرية زي ة 
رقم 7 محل م ج فاس

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

9و8و 

حل شركة

بم ت�ضى للجمع لاوام لالستثنائي 

ت رر حل   (8(( ننانر   88 لملؤرخ في 

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لاوحيذ

درهم   888.888 رأسمااها  مبلغ 

شارع  لإلجتماعي  م رها  ععنولن 

للحرية زي ة رقم 7 محل م ج فاس 

عن  لانهائي  التوقف  يتيجة 

لانشاط

شارع  ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 

للحرية زي ة رقم 7 محل م ج فاس

علمي  عللي  عالل  لاسيذ  عين  ع 

حي  عمار   7   88 لاش ة  عنوليه 

لانخيل زعلغة فاس

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

لاتجارية بفاس بتاريخ 88 ماي ))8) 

تحت رقم 2098/2022

889I

FOUZMEDIA

SEIT MRC
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SEIT MRC شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي 59 شارع 

موالي عبذ لاوزيز إقامة موالي 

عبذلاوزيز لارقم   لا نيطر 

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

89و65

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 

لا ايون  إعذلد  تم   (8(( ماي   ( 

لملسؤعاية  دلت  اشركة  لألسا�ضي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت  شركة   : لاشركة  شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ  متبوعة  لاشركة  تسمية 

 SEIT  : تسميتها  بمختصر  لإلقتضاء 

.MRC

: م اعل في  غرض لاشركة بإنجاز 

تركيب لاكهرباء.

59 شارع  عنولن لمل ر لالجتماعي : 

موالي  إقامة  لاوزيز  عبذ  موالي 

عبذلاوزيز لارقم   لا نيطر 

أجلها  من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة : 99 سنة .

 888.888 مبلغ رأسمال لاشركة: 

درهم، م سم كااتالي:

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء   -

عصفات عمولطن لاشركاء :

عنوليه(ل)  بطايا  نوسف  لاسيذ 

عمار  بني  ليزلاة  عمار  بني  مذشر 

زرهون --- مكناس لملغرب.

لاسيذ خااذ لازعبير عنوليه(ل)   

شارع لا ا�ضي عياض زي ة 6 -- مرتيل 

لملغرب.

علاوائلية  لاشخصية  لألسماء 
عمولطن مسيري لاشركة:

عنوليه(ل)  بطايا  نوسف  لاسيذ 
عمار  بني  ليزلاة  عمار  بني  مذشر 

زرهون --- مكناس لملغرب
لاسيذ خااذ لازعبير عنوليه(ل)   
شارع لا ا�ضي عياض زي ة 6 -- مرتيل 

لملغرب
888I

TQG FIDUCIAIRE

زي ة سيذي بوشوكة رقم ) لعرصة 
ملواش مرلكش

عقد تسيير حر ألصل تجاري 
(لألشخاص لاطبيويون)

ع ذ تسيير حر ألصل تجاري
زي ة سيذي بوشوكة رقم ) لعرصة 

ملواش مرلكش
 85 بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ في 
موالي  لاسيذ  أعطى   (8(8 أكتوبر 
البطاقة  للحامل  لاشيخي  رشيذ 
لملسجل   U89 )8و رقم  لاوطنية 
بااسجل لاتجاري تحت رقم 8و6وو8 
حق  بمرلكش  لاتجارية  باملحكمة 
لاتسيير للحر األصل لاتجاري لاكائن 
ب زي ة سيذي بوشوكة رقم ) عرصة 
اشركة  لملغرب   - مرلكش  ملواش 
لملسجلة   MARRAKACHA SARL
885)88 ملذ   بااسجل لاتجاري رقم 
أكتوبر   85 من  تبتذئ  سنولت  و 
أكتوبر  )8)  8و  ع تنتهي في   (8(8
م ابل مبلغ شهري قذره 88 .) درهم.
888I

bemultico بيمواتيكو

ADV TRAV
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تفويت حصص

bemultico بيمواتيكو
رقم 886 ش ة رقم 88 لازيتون 

لملوركة -مكناس ، 58868، مكناس 
مكناس

ADV TRAV شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي ارقم 
 8 زي ة و8 لاوحذ  و8 مكناس - 
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58888 مكناس لملغرب.

تفويت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.5(8 7

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تمت   (8(( ماي  في  8  لملؤرخ 

لملصادقة على :

تفويت لاسيذ ( ) محمذ مو 588 

 588 أصل  من  لجتماعية  حصة 

عبذ لاغني   ( ) حصة افائذ  لاسيذ 

رعيبح بتاريخ  8 ماي ))8).

اوتيق  لنوب   ( ) لاسيذ  تفويت 

588 حصة لجتماعية من أصل 588 

حصة افائذ  لاسيذ ( ) زكرياء رعيبح 

بتاريخ  8 ماي ))8).

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   

ماي   (7 بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8968.

88(I

bemultico بيمواتيكو

ADV TRAV
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

توسيع نشاط لاشركة 

bemultico بيمواتيكو
رقم 886 ش ة رقم 88 لازيتون 

لملوركة -مكناس ، 58868، مكناس 

مكناس

ADV TRAV شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لالجتماعي لارقم 
 8 زي ة و8 لاوحذ  و8 مكناس - 

58888 مكناس لملغرب.
توسيع نشاط لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.5(8 7

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 
لملؤرخ في  8 ماي ))8) تمت إضافة 
إلى نشاط لاشركة  لاتااية  لألنشطة 

للحالي :
لالستيرلد ع لاتصذنر

لقل  لاغير  لابضائع لحساب  ي ل 
من 5.و طن

لاتوبئة علاتغليف.
باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم   
ماي   (7 بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 8968.
Iو88

bemultico بيمواتيكو

ADV TRAV
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

bemultico بيمواتيكو
رقم 886 ش ة رقم 88 لازيتون 

لملوركة -مكناس ، 58868، مكناس 
مكناس

ADV TRAV شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي لارقم 
 8 زي ة و8 لاوحذ  و8 مكناس - 

58888 مكناس لملغرب.

تحويل لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.8968

بم ت�ضى للجمع لاوام لإلستثنائي 

تم تحويل   (8(( ماي  لملؤرخ في  8 

من  الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 

و8  لاوحذ   و8  زي ة  »لارقم  8 

لملغرب«  مكناس   58888  - مكناس 

إلى »لاطابق لاسفلي في لارقم  8 زي ة 

 58888  - مكناس  و8  لاوحذ   و8 

مكناس لملغرب«.

باملحكمة  لا ايوني  لإلنذلع  تم 

ماي   (7 بتاريخ  بمكناس  لاتجارية 

))8) تحت رقم 7) ماي ))8).

88 I

bemultico بيمواتيكو

ADV TRAV

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذنذ الشركة

bemultico بيمواتيكو

رقم 886 ش ة رقم 88 لازيتون 

لملوركة -مكناس ، 58868، مكناس 

مكناس

ADV TRAV شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععنولن م رها لإلجتماعي لارقم 

 8 زي ة و8 لاوحذ  و8 مكناس - 

58888 مكناس لملغرب.

تويين مسير جذنذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.5(8 7

لاوامة  للجموية  بم ت�ضى 

لالستثنائية لملنو ذ  بمكناس بتاريخ 

لملساهمون على  2022/05/04علفق 

ما نلي:

من  محمذ  مو  لاسيذ  •لست ااة 

تسير لاشركة ع توين كل من لاسيذ 

رعيبح  زكرياء  ع  رعيبح  لاغني  عبذ 

مسيرلن اشركة.

من  تستلزم  لاشركة  ع ود  •كل 

عبذ  لاسيذ  إمضاء  أجل صالحياتها 

لاغني رعيبح لع زكرياء رعيبح 

•إعاد  صياغة لا ايون لألسا�ضي 

الشركة.

بكتابة  لا ايوني:تم  لإلنذلع 

لاضبط باملحكمة لاتجارية بمكناس 

27/05/2022 تحت رقم 8968 .

885I
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املحكمة التجارية بفاس
TA2F شركة

نشر للحكم لا ا�ضي ب فل مسطر  
لاتصفية لا ضائي

يولن لاسيذ رئيس مصلحة كتابة 
بفاس لاتجارية  باملحكمة   لاضبط 

أيه :
صذر   (8(( ماي   88 بتاريخ 
بفاس  لاتجارية  لملحكمة  عن  حكم 
رقم  لمللف  في   2022/19 رقم  تحت 
ب فل  ق�ضى   2022/8323/14
لا ضائية  لاتصفية  مسطر  
لملفتوحة في حق شركة TA2F لاكائن 
م رها لالجتماعي باملنط ة لاصناعية 
بااسجل  علملسجلة  فاس  لاذكارلت 
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاتجاري 
بفاس تحت رقم 8568) مع ما نترتب 

عن داك من آثار قايويية.
عن رئيس كتابة لاضبط

38

لملحكمة لاتجارية بفاس
شركة حبوب سايس

نشر للحكم لا ا�ضي بتوذنل مخطط 
لالستمرلرية

يولن لاسيذ رئيس مصلحة كتابة 
بفاس لاتجارية  باملحكمة   لاضبط 

أيه :
صذر   (8(( ماي   88 بتاريخ 
لاتجارية  لملحكمة  عن  حكم 
رقم  ملف  في   (8 رقم  تحت  بفاس 
بتوذنل  ق�ضى   2022/8319/12
حبوب  اشركة  لالستمرلرية  مخطط 
سايس م رها لالجتماعي بااب وة رقم 
لاحي لاصناعي بنسود  فاس   6 -68
لملفتوح  لاتجاري  بااسجل  علملسجلة 
اذى هذه لملحكمة تحت رقم 86598 
عفق ما جاء في ت رير لاسنذنك لاسيذ 
بتاريخ  لملؤشر عليه  مصطفى حادق 
86 فبرلنر ))8) علملؤرخ في  8 فبرلنر 
))8) لملشار أعاله، عباستمرلر سريان 
تبوا  لالتفاقية  أع  لا ايويية  لافولئذ 
لبتذلء  الذنون  باانسبة  حااة  اكل 

للحكم  عبشمول  للحكم،  تاريخ  من 

لملصاريف  علعتبار  لملعجل  باانفاد 

للحكم  من  نسخة  عبتبليغ  لمتيازية 

لملنتذب  لا ا�ضي  لاسيذ  إلى كل من 

عمصلحة  علاسنذنك  علمل اعاة 

لاسجل لاتجاري.
عن رئيس كتابة لاضبط

39

لملحكمة لاتجارية بفاس

ع ذ تفويت أصل تجاري

ملف رقم : 85/))8)

حساب خاص : 6وو 

محمذ  (د.  بم ت�ضى ع ذ توثي ي 

بفاس  مؤرخ  بفاس)  موثق  اطفي 

بتاريخ 7 أبريل ))8) عمسجل بفاس 

بتاريخ 89 أبريل ))8).

مطيع،  محمذ  لاسيذ  فوت 

التوريف  لاوطنية  البطاقة  للحامل 

بفاس  لاساكن   GN 898( رقم 

لانزهة  تجزئة جيهان حي   8( لاش ة 

طريق عين لاش ف.

للحامل  لاولمي،  توفيق  السيذ 

رقم  التوريف  لاوطنية  البطاقة 

 8 بفاس  لاساكن   C 8 5(6

 8 عمار    ( لاش ة  لا ذس  إقامة 

شركة  عن  ييابة  لنموزلر،  طريق 

 PHARMACIE AL HILAL GREEN

SARL AU شركة في طور لاتأسيس.

اصيذاية  لاتجاري  لألصل 

و6  رقم   (7 زي ة  بفاس  لملستغل 

88)8 موالي لدريس حي علد  لا طوة 

بااسجل  مسجال  كان  علاذي  فاس 

)65و ،  رقم  تحت  بفاس  لاتجاري 

قبل لاتشطيب عليه بتاريخ 9) مارس 

))8) بثمن قذره 8.858.888 درهم.

حسب لاشرعط لملنصوص عليها 

بو ذ لاتفويت.

عت بل لاتورضات بكتابة لاضبط 
باملحكمة لاتجارية بفاس دلخل أجل 
نوما   (85) عشر  خمسة  نتوذى  ال 

لبتذلء من لانشر  لاثايية.
لانشر  لألعلى

عن رئيس كتابة لاضبط
سويذ لبن سليمان

37 مكرر

لملحكمة لاتجارية بفاس
ع ذ بيع أصل تجاري
ملف بيع رقم )8/))8)
حساب خاص : 76) 

محمذ  (د.  بم ت�ضى ع ذ توثي ي 
هشام حمام�ضي موثق بفاس) مؤرخ 
 (887 سبتمبر   (7 بتاريخ  بفاس 
سبتمبر   (7 بتاريخ  بفاس  عمسجل 

.(887
رقم  فتولكي،  محمذ  لاسيذ  باع 
لاساكن بفاس   ،D((89)و بطاقته 

رقم 885 حي طارق و لاذكارلت.
رقم  لاواطفي،  فتاح  السيذ 
 CD8 7و7و لاوطنية  بطاقته 
علاساكن بااناضور حي لعالد بوطيب 

لافوقاني.
لملستغل  لاتجاري  لألصل  يصف 
تجزئة  لاسمن  عين  طريق  بفاس 
و  رقم   ((6 رقم  قطوة  لاوفاق 
علملسجل بااسجل لاتجاري باملحكمة 
)8و87  رقم  تحت  بفاس  لاتجارية 

بثمن قذره 58.888 درهم.
حسب لاشرعط لملنصوص عليها 

بو ذ لابيع.
عبم ت�ضى ع ذ توثي ي (د. محمذ 
هشام حمام�ضي موثق بفاس) مؤرخ 
 (888 ديسمبر  بتاريخ  )  بفاس 
ننانر  8و  بتاريخ  بفاس  عمسجل 

.(889
رقم  فتولكي،  محمذ  لاسيذ  باع 
لاساكن بفاس   ،D((89)و بطاقته 
رقم 885 حي طارق و لاذكارلت السيذ 
فتاح لاواطفي، رقم بطاقته لاوطنية 
علاساكن بااناضور حي   CD8 7و7و

لعالد بوطيب لافوقاني.

لألصل  من  لملتب ى  لانصف 

لاتجاري لملستغل بفاس طريق عين 

رقم  قطوة  لاوفاق  تجزئة  لاسمن 

6)) رقم و.

لاتجاري  بااسجل  علملسجل 

باملحكمة لاتجارية بفاس تحت رقم 

)8و87 بثمن قذره 58.888 درهم.

حسب لاشرعط لملنصوص عليها 

بو ذ لابيع.

عت بل لاتورضات بكتابة لاضبط 

باملحكمة لاتجارية بفاس دلخل أجل 

ال نتوذى خمسة عشر نوما لبتذلء من 

لانشر  لاثايية.

لانشر  لاثايية

عن رئيس كتابة لاضبط

سويذ لاسباعي

17 مكرر 

لملحكمة لاتجارية بفاس

ع ذ بيع أصل تجاري

ملف بيع رقم و8/))8)

حساب خاص : 87) 

عفاء  (د .  توثي ي  بم ت�ضى ع ذ 

بفاس  مؤرخ  بفاس)  موث ة  ج اع  

 (8(( مارس  عفاتح   20/01 بتاريخ 

عمسجل بفاس بتاريخ 5 مارس ))8).

لاسو�ضي،  اطيفة  لاسيذ   باعت 

 ،C7898( لاوطنية  بطاقتها  رقم 

لاشريف  زي ة  بفاس8و،  لاساكنة 

 9 لاش ة  للخضار  إقامة  لإلدري�ضي 

عذيان  السيذ  م.ج.  لاثااث  لاطابق 

لاوطنية  بطاقته  رقم  لاشويا، 

أ  و)  بفاس  علاساكن   C55  77

تجزئة لاياسمين لاش ة   طريق عين 

لاش ف.

 II.  -  إعالنات قضائية
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بفاس  لملستغل  لاتجاري  لألصل 
عين  طريق   ( لاسواد   زي ة  رقم   

لاش ف.
لاتجاري  بااسجل  علملسجل 

باملحكمة لاتجارية بفاس تحت رقم 

65858 بثمن قذره 8.888و8 درهم.

حسب لاشرعط لملنصوص عليها 

بو ذ لابيع.

عت بل لاتورضات بكتابة لاضبط 

باملحكمة لاتجارية بفاس دلخل أجل 

ال نتوذى خمسة عشر نوما لبتذلء من 

لانشر  لاثايية.
لانشر  لاثايية

عن رئيس كتابة لاضبط

سويذ لاسباعي

18 مكرر 

لملحكمة لاتجارية بفاس

ملف لابيع رقم : ))8)/ 8

د .  توثي ي  ع ذ  بم ت�ضى 

 لبتسام خودلر، لملوث ة بفاس بتاريخ

 (8(( مارس   (( ع   (8(( مارس   87

علملسجل بتاريخ و) مارس ))8).

لابائع :

 D7)و 5و لحسن  لحر�ضي 
حي  وو8،  رقم  مكناس،  لاساكن 

لاسالم 8، سيذي سويذ.

لملشتري :

 CB86696و سناء  لحمري 
محمود  زي ة   ، 5 فاس،  لاساكنة 

عالل شارع  لابارعدي،   سامي 

بن عبذ  هللا.
بيع أصل تجاري

األصل لاتجاري رقم 5 )98.

لاكائن ب : لاطابق لألر�ضي، عمار  
لاوالء  أبو  زي ة  لاومرلن،  إقامة   ،C

لملوري، فاس.

بثمن قذره : 868.888 درهم.

أجل  دلخل  لاتورضات  عت بل 

خمسة عشر نوما من تاريخ لانشر  

لاثايية بالجريذ  لارسمية.
لانشر  لاثايية

عن رئيس كتابة لاضبط

لاسيذ لملصطفى خطابي

4 مكرر

لملحكمة لاتجارية باارباط

ملف رقم : و8/))8)

حساب رقم : و 7 

 GRANADA SNACK شركة 

محمذ   : لا ايوني  مسيرها   ،SARL
لاتوريف  لابطاقة  رقم  شمالل، 

مغربي   ،S146961  : لاوطنية 

للجنسية.

 COIN شركة   : لاثاني  لاطرف 

لا ايوني  مسيرها   ،BURGER
 : لاوطنية  لاتوريف  لابطاقة  رقم 

98)5و A، مغربي للجنسية.

لألصل لاتجاري : مطوم.

شارع   ((8 لارباط   : لاونولن 
و)، رقم لاسجل  للحسن لاثاني رقم 

لاتجاري : 9 و  .

بمصلحة  لاتورضات  عست بل 

لاتجارية  باملحكمة  لاتجاري  لاسجل 

 85 عشر  خمسة  غانة  إلى  باارباط 

نوما من صذعر لإلعالن لاثاني.

لانشر  لألعلى
رئيس مصلحة لاسجل لاتجاري

2 مكرر 

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 89/))8)

حساب رقم : و 9 

لاطرف لألعل :
بطاقة  رقم  لحسن،  لستور 

مغربي   A((8)7و لاتوريف لاوطنية 

للجنسية ؛
بطاقة  رقم  نامنة،  لستور 

لاتوريف لاوطنية A696758 مغربية 

للجنسية.

لاطرف لاثاني :
بطاقة  رقم  لملجيذ،  عبذ  بنوزعز 

مغربي   ،A 688و لاتوريف لاوطنية 

للجنسية.

لآلثاث  بيع   : لاتجاري  لألصل 

باات سيط.

شارع  ح.ي.م  لارباط،   : لاونولن 
لانور، رقم 9 بلوك ب، لا امر .

 : لاتجاري  لاسجل  رقم 

.112830/112828

بمصلحة  لاتورضات  عست بل 

لاتجارية  باملحكمة  لاتجاري  لاسجل 

 (85) باارباط إلى غانة خمسة عشر 

نوما من صذعر لإلعالن لاثاني.
لانشر  لاثايية

رئيس مصلحة لاسجل لاتجاري

5 مكرر

لملحكمة لاتجارية باارباط

ملف رقم : 8و/))8)

حساب رقم : و588

لاطرف لألعل :

 INTERNATIONAL شركة 

 TRAVEL CONSULTANS

TRAVELEX، مسيرها لا ايوني مجذي 

لاتوريف  بطاقة  رقم  لاطاهري، 

لاوطنية FA35266 مغربي للجنسية ؛

لاطرف لاثاني :

 ،OPTICALIUM CENTRE شركة

سويذي  صوييا   : لا ايوني  مسيرها 

اطفي، رقم بطاقة لاتوريف لاوطنية 

.Z86956و

لألصل لاتجاري : عكااة لألسفار.

 MAGHREB PALACE  : لاونولن 

 1 ET 3 ANGLE AV SOUSS ET AV

.MOHAMED VI RABAT

رقم لاسجل لاتجاري : 9 695.

بمصلحة  لاتورضات  عست بل 

لاتجارية  باملحكمة  لاتجاري  لاسجل 

 (85) باارباط إلى غانة خمسة عشر 

نوما من صذعر لإلعالن لاثاني.
لانشر  لاثايية

رئيس مصلحة لاسجل لاتجاري

6 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

فتح مسطر  لاتصفية لا ضائية

لاصادر  و)  بم ت�ضى لا رلر رقم 

رقم  لمللف  في   (8(( ماي   5 بتاريخ 

محكمة  قضت   2021/8301/40

لالستئناف لاتجارية بفاس :

لملستأيف عللحكم  للحكم  بإاغاء 

لاتصفية  مسطر   بفتح  جذنذ  من 

لا ضائية في حق شركة ريجون فود 

لاكائن م رها لالجتماعي 868 توسيع 

لاسالم  حي  لازرهويية   ( شطر    
لاتجاري  بااسجل  لملسجلة  مكناس 

بمكناس  لاتجارية  لملحكمة  اذى 

7و88  تحليلي مع تحذنذ  تحت رقم 

تاريخ توقفها عن لاذفع بصفة مؤقتة 

عن  لاساب ة  أشهر   88 أجل  دلخل 

طلب فتح لملسطر .

حيذ   كمال  لألستاد  عتويين 

محمذ  علألستاد  منتذبا  قاضيا 

لاوكيوي يائبا اه علاسيذ سمير بويو 

سنذنكا مصفيا.

بكيفية  لملصاريف  عباستخالص 

لمتيازية.
عن رئيس مصلحة كتابة لاضبط

رشيذ لاكسعي

منتذب قضائي من لاذرجة لاثايية

36

لملحكمة لاتجارية بمكناس
إشهار بيع أصل تجاري

رقم لمللف 88/))8)

رقم للحساب )9 )

نذ  على  عذلي  ع ذ  بم ت�ضى 

ععبذ  كريون  مصطفى  لاوذاين 

للحكيم لاتوزلني لملنتصبين اإلشهاد 

قسم  بمكناس  لالبتذلئية  باملحكمة 

 (8(( أبريل   8( في  علملؤرخ  توثي ي 

لاتسجيل  بمصلحة  علملسجل 

 (8(( أبريل   8( بتاريخ  بمكناس 

 2022/109238 باالستخالص  أمر 

لألدلء  مرجع   88988 رقم   كناش 

لألدلء  عصل  8))و وو888886 

صالح  لاسيذ  باع  98و5888)887 

للجنسية  لملغربي  لسويذ  بن  بنزعر 

 89 7 ننانر  فاتح  بتاريخ  لملزدلد 

لاساكن برقم 6 درب لاورصة سيذي 

ابطاقة  للحامل  بمكناس  عمرع 

دلل  8و865  لاوطنية رقم  لاتوريف 

عبذ بن  لازعولطي  عادل  السيذ 
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 لا ادر لملغربي للجنسية لملزدلد بتاريخ 

برقم  لاساكن  ن   8988 يوفمبر   (8

قصر موالي زيذلن لاذلر لاكبير    88

لاتوريف  ابطاقة  للحامل  مكناس 

كافة  دلل   757689 رقم  لاوطنية 

لألصل لاتجاري المحل لاكائن بباب 

لحجر رقم 85 سيذي عمرع بمكناس 

علملسجل بااسجل لاتجاري باملحكمة 

لاتجارية بمكناس تحت رقم  58)5 

درهم  أاف  أربوون  قذره  بثمن 

)8.888  درهم).

اذاك فإن جميع لاتورضات نجب 

باملحكمة  لاضبط  بكتابة  أن توضع 

لاتجارية بمكناس دلخل أجل خمسة 

تاريخ  من  نوما)   85) نوما  عشر  

صذعر لانشر  لاثايية.

لانشر  لألعلى

عن رئيس كتابة لاضبط

35 مكرر

لملحكمة لاتجارية بمكناس

ملف رقم : 2022/13

حساب رقم : 87 )

إعالن عن تنازل عن حق تجاري

بتارخ عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

تنازل  بمكناس   (8(8 سبتمبر   (8  

لاسحيمي،  للحق  عبذ  لاسيذ  عرثة 

عمنهم بنته لاسيذ  حنان لاسحيمي، 

د  عذد   )6)5  ب.ت.ع  للحاملة 

إقامة هال زي ة     88 لاساكنة رقم 

لالسماعيلية ) م.ج مكناس.

للحامل  لاسحيمي  عادل  السيذ 

علاساكن   Dعذد  85و و ب.ت.ع 

إقامة لاسرعر لجالل  و  رقم   عمار  

سيذي سويذ مكناس.

جميع للحق لاتجاري لاكائن برقم 
55 لاصباغين م.ق مكناس، علملسجل 
بااسجل لاتجاري تحت عذد 76)8) 
عتم تحذنذ قيمته بثمن إجمالي قذره 

68888 درهم.
اذاك فإن جميع لاتورضات نجب 
باملحكمة  لاضبط  بكتابة  أن توضع 
لاتجارية بمكناس دلخل أجل خمسة 
صذعر  تاريخ  من  نوما   (85) عشر 

لانشر  لاثايية.
لانشر  لاثايية

عن رئيس كتابة لاضبط

12 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صووبات لمل اعاة

لملصادقة على مشرعع توزيع شركة 
فرح للجنوب

إشوار
أصذر لا ا�ضي لملنتذب باملحكمة 
لاتجارية بمرلكش بتاريخ 5 ماي ))8) 
 2022/8304/270 عذد  لمللف  في 
أمرل تحت رقم 8و) ق�ضى باملصادقة 
على مشرعع توزيع منتوج بيع شركة 

أاف طجين عطجين.
668 من مذعية  عأيه طب ا الماد  
لاتجار  نشور كافة دلئني شركة أاف 
طجين عطجين بأيه صذر أمرل بااتوزيع 
مشرعع  عأن   (8(( ماي   5 بتاريخ 
بكتابة لاضبط عبأيه  لاتوزيع مودع 
من حق لألطرلف لاطون باالستئناف 
من  نوما  عشر  خمسة  أجل  دلخل 

تاريخ لانشر.
عن رئيس مصلحة كتابة لاضبط

27

لملحكمة لاتجارية بمرلكش
مكتب صووبات لمل اعاة

لملصادقة على مشرعع توزيع شركة 
ييت بلوس لكسبريس

إشوار
لملنتذب  لا ا�ضي  أصذر 
بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية  باملحكمة 
عذد  لمللف  في   (8(( أبريل   8 
رقم  تحت  أمرل   2022/8304/218
باملصادقة على مشرعع  ق�ضى   886

لا ضائية  لاتصفية  منتوج  توزيع 
شركة ييت بلوس لكسبريس.

668 من مذعية  عأيه طب ا الماد  
شركة  دلئني  كافة  نشور  لاتجار  
ييت بلوس لكسبريس بأيه صذر أمرل 
عأن   (8(( أبريل  بااتوزيع بتاريخ  8 
مشرعع لاتوزيع مودع بكتابة لاضبط 
لاطون  لألطرلف  حق  من  عبأيه 
باالستئناف دلخل أجل خمسة عشر 

نوما من تاريخ لانشر.
عن رئيس مصلحة كتابة لاضبط

28

لملحكمة لاتجارية بمرلكش
مكتب صووبات لمل اعاة

فتح مسطر  لاتصفية لا ضائية في 
مولجهة شركة ماربرعم في شخص 

م.ق - شركة سمناح منجمايت 
توريزم في شخص م.ق - شركة 
سمناح لعطيل في شخص م.ق 

-  شركة سمناح كواف  منجمايت في 
شخص م.ق

ملف رقم  86/7و888/8)
إشوار

 2022/94 رقم  للحكم  بم ت�ضى 
 (8(( ماي   87 بتاريخ  لاصادر 
رقم  لمل اعاة  صووبات  ملف  في 
لملحكمة  قضت   2018/8306/74

لاتجارية بمرلكش :
لاتصفية  مسطر   بفتح 
لا ضائية في مولجهة شركة ماربرعم 
م.ق  شخص  في   MARPROM
لملسجلة في لاسجل لاتجاري بمرلكش 
شركة سمناح   -  ((8(9 رقم  تحت 
 SAMANAH توريزم  منجمايت 
في   MANAGEMENT TOURISM
لاسجل  في  لملسجلة  م.ق  شخص 
و87وو  لاتجاري بمرلكش تحت رقم 
 SAMANAH شركة سمناح لعطيل -
لملسجلة  م.ق  شخص  في   HOTELS
تحت  بمرلكش  لاتجاري  لاسجل  في 
-  شركة سمناح كواف    (  97 رقم 
 SAMANAH  GOLF منجمايت 
م.ق  شخص  في   MANAGEMENT
لملسجلة في لاسجل لاتجاري بمرلكش 

تحت رقم 7585و.

عتحذنذ تاريخ لاتوقف عن لاذفع 
للحكم  بموجب  لاساب ة  لملذ   في 

لا ا�ضي بااتسوية لا ضائية.
لارحيم  عبذ  لاسيذ  ععينت 
عبذ  علاسيذ  منتذبا  قاضيا  لسميح 
علاسيذ  اه  يائبا  لالزهري  لاواطي 
للحسين دننار سنذنكا علاكائن بشارع 
عمار   أكادنر  طريق  لاثاني  للحسن 
) ش ة  لاطابق  للحسني  لاحي  ظهير 

رقم 6 ع 7 مرلكش.
لاذلئنين  من  فاملطلوب  ععليه 
لملوين  السنذنك  بذنونهم  لاتصريح 
لملبااغ  ضمن قائمة موقوة تتضمن 
لملطلوبة مرف ة بااوثائق عداك دلخل 
أجل شهرين (8) من تاريخ نشر هذل 
طب ا  لارسمية  بالجريذ   لالشوار 
مل تضيات لملولد  58، 789، ع 8)7 

من مذعية لاتجار .
بشهرين  لألجل  هذل  نمذد   (8(
خارج  لا اطنين  الذلئنين  باانسبة 

لململكة لملغربية.
رئيس مصلحة كتابة لاضبط

71

لملحكمة لاتجارية بمرلكش
ملف رقم : 2021/51
حساب عذد : 8و6 

عقد بيع أصل تجاري
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
بمرلكش  مسجل   (8(( أبريل   (8
لاسيذ  باع   (8(( ماي   88 بتاريخ 
ابطاقة  للحامل  دردلبي،  نوسف 
 ،E 878وو رقم  لاوطنية  لاتوريف 
لعيمين،  طه  محمذ  لاسيذ  افائذ  
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 
لاتجاري  لألصل   ،EE689796 رقم 
رقم  مزعلر  عين  بمرلكش،  لاكائن 
 ELECTRICIEN ل  علملخصص  8و، 
بااسجل  علملسجل   DE VOITURES
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاتجاري 
من   5957( عذد  تحت  بمرلكش 
من   87(8 ععذد  لاتحليلي  لاسجل 
عناصره  بجميع  لاترتيبي  لاسجل 
 888.888.88 لملادنة علملونوية بمبلغ 

درهم.
أعاله  لملذكور  لابائع  دلئني  فولى 
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قسم  إلى  بتورضاتهم  نت ذمول  أن 
لاتجارية  باملحكمة  لاتجاري  لاسجل 
من  نبتذئ   أجل   دلخل  بمرلكش 
في  عينتهي  لألعل  لألعالن  نشر  تاريخ 
لايوم للخامس عشر من نشر لإلعالن 

لاثاني.   
لانشر  لألعلى

عن رئيس كتابة لاضبط

29 مكرر

لملحكمة لاتجارية بمرلكش
ملف رقم : 2021/52
حساب عذد : 8و6 

بيع أصل تجاري
8و  بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ في 
مارس ))8) عمسجل بمرلكش بتاريخ 
عبذ  لاسيذ  قذم   (8(( أبريل  و8 
ابطاقة  للحامل  لسريذي،  للحكيم 
 ،E855)7و رقم  لاوطنية  لاتورف 
علاساكن باازلعية طريق درب للجذنذ 
 ROU اشركة  مرلكش  مكرر   5 رقم 
م رها  لاكائن   MATE BEAUTE
لإلجتماعي في محل رقم 5 مكرر دنور 

لاصابون مرلكش في طورلاتأسيس.
لاكائن  لاتجاري  لألصل  جميع 
5 دنور لاصابون مرلكش  بمحل رقم 
علاغير  لاطبية  لملوذلت  ابيع  علملوذ 
بجميع  لاتجاري  بااسجل  مسجل 
عناصره لملادنة علملونوية كحصة في 

شركة قوم بمبلغ 8.888 8 درهما.
فولى دلئني م ذم للحصة لملذكور  
إلى  بتصريحاتهم  نت ذمول  أن  أعاله 
باملحكمة  لاتجاري  لاسجل  قسم 
لاتجارية بمرلكش دلخل أجل نبتذئ 
من تاريخ نشر لإلعالن لألعل عينتهي في 
لايوم للخامس عشر من نشر لإلعالن 

لاثاني
لانشر  لألعلى

عن رئيس كتابة لاضبط

30 مكرر

لملحكمة لاتجارية بمرلكش

ت ذنم أصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم : و5/))8)

حساب :  و6 
88 مارس  بم ت�ضى ع ذ عرفي في 
))8) عمسجل بمرلكش في 8) أبريل 

محمذ  عادل  لاسيذ  قذم   (8((
 58 لاساكن برقم   EE5 87( ر.ب.ع 
مرلكش  دكااة،  باب  لاشرفاء  درب 
 FIDUCIAIRE JAD SARL اشركة 
درب   58 م رها لالجتماعي رقم   AU
لاشرفاء، باب دكااة، مرلكش في طور 

لاتأسيس.
لاكائن  لاتجاري  لألصل  جميع 
باب دكااة،  درب لاشرفاء،   58 برقم 
لملحاسبة،  ألعمال  علملوذ  مرلكش 
 8858(8 رقم  لاتجاري  لاسجل 
بجميع عناصره لملادنة علملونوية قوم 

بمبلغ 5.888) درهم.
نت ذمول  أن  لابائع  دلئني  فولى 
بتورضاتهم إلى قسم لاسجل لاتجاري 
دلخل  بمرلكش  لاتجارية  باملحكمة 
لإلعالن  نشر  تاريخ  من  نبتذئ  أجل 
لألعل عينتهي في لايوم للخامس عشر 

)85) من نشر لإلعالن لاثاني.
لانشر  لألعلى

عن رئيس كتابة لاضبط

62 مكرر

لملحكمة لاتجارية بمرلكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم :  5/))8)
حساب : 6و6 

في  مؤرخ  عذلي  ع ذ  بم ت�ضى 
بمرلكش  علملسجل   (8(( فبرلنر   7
باع عرثة   (8(( فبرلنر  تاريخ  8  في 

لاسيذ حميذ لاسذريي عهم :
زعجته لاسيذ  عائشة لاوردنني، 
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحاملة 

رقم   E 889 ؛
لبنه لاسيذ عبذ لارحمان لاسذريي، 
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 

رقم  E (889 ؛
لاسذريي،  رشيذ   لاسيذ   لبنته 
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحاملة 

رقم 88وE575 ؛
لبنه لاسيذ عبذ لاوهاب لاسذريي، 
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 

رقم   E5755 ؛
لبنته لاسيذ  لاسوذنة لاسذريي، 
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحاملة 

رقم )89و)E5 ؛

لاسذريي،  مريم  لاسيذ   لبنته 
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحاملة 

رقم 5889وE6 ؛
لاسذريي،  كلثوم  لاسيذ   لبنته 
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحاملة 

رقم  )E6879 ؛
لاسذريي،  ايلى  لاسيذ   لبنته 
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحاملة 

رقم EE(8(878 ؛
مكافح،  مينة  لاسيذ   افائذ  
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحاملة 
لألصل  جميع   ،EE(996   رقم
لاتجاري دي لارقم لاتحليلي 6688و8 
لملسجل   888 لاترتيبي  علارقم 
بتاريخ  بمرلكش  لاتجارية  باملحكمة 
البائوين  لململوك   (8(( ننانر   5
لاتجاري  لاسجل  حسب  لملذكورين 
ننانر   5 بتاريخ  لملؤسس من طرفهم 
))8) علاكائن ب 8 8 زي ة لاساقية 
لملالح، مرلكش مع لانشاط لملزلعل فيه 
لملادنة  عناصره  بجميع  لاتولبل  بيع 

علملونوية بمبلغ 8.888و8 درهم.
أعاله  لملذكور  لابائع  دلئني  فولى 
قسم  إلى  بتورضاتهم  نت ذمول  أن 
لاتجارية  باملحكمة  لاتجاري  لاسجل 
بمرلكش دلخل أجل نبتذئ من تاريخ 
لايوم  في  عينتهي  لألعل  لإلعالن  نشر 
للخامس عشر (85) من نشر لإلعالن 

لاثاني.
لانشر  لألعلى

عن رئيس كتابة لاضبط

63 مكرر

لملحكمة لاتجارية بمرلكش

بيع أصل تجاري
ملف رقم : 55/))8)

حساب : 7و6 
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
 (8(8 يوفمبر  و)  بتاريخ  مرلكش 
7) ديسمبر  عمسجل بمرلكش بتاريخ 
للحسين،  رجاكي  لاسيذ  باع   (8(8
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 
بتجزئة  لاساكن   EE(8 8و رقم 
لالفاق )8 رقم 5)5 سواد ، مرلكش.
أمين،  للخذنر  لاسيذ  افائذ  
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 

لألصل  جميع   EE8 88 و رقم 
عمار    ( باملسير   لاكائن  لاتجاري 
مرلكش علملوذ   ،69 رقم   8 تافيالات 
بااسجل  لملسجل  ميكاييكي  ملحل 
بجميع   88888( لاتجاري تحت رقم 
بمبلغ  علملونوية  لملادنة  عناصره 

58.888 درهما.
أعاله  لملذكور  لابائع  دلئني  فولى 
قسم  إلى  بتورضاتهم  نت ذمول  أن 
لاتجارية  باملحكمة  لاتجاري  لاسجل 
بمرلكش دلخل أجل نبتذئ من تاريخ 
لايوم  في  عينتهي  لألعل  لإلعالن  نشر 
للخامس عشر (85) من نشر لإلعالن 

لاثاني.
لانشر  لألعلى

عن رئيس كتابة لاضبط

64 مكرر

لملحكمة لاتجارية بمرلكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 56/))8)
حساب : 8 6 

 88 في  مؤرخ  حر  ع ذ  بم ت�ضى 
باع  بمرلكش  عمسجل   (8(( ماي 
لاسيذ لمغينية كمال ناسين، للحامل 
 E89888و رقم  لاوطنية  البطاقة 
لملسجل بااسجل   S-FOOD الشركة
ممثلها   6(888 رقم  تحت  لاتجاري 
لا ايوني لاسيذ بناني صالح لاذنن، 
رقم  لاوطنية  البطاقة  للحامل 
لاتجاري  لألصل  جميع   .E579 (6
زلعية إمام لاشافعي   88 لاكائن رقم 

عللحسن لألعل، مرلكش.
علملسجل بااسجل لاتجاري تحت 
رقم 889786 بجميع عناصره لملادنة 

علملونوية بمبلغ 588.888 درهم.
أعاله  لملذكور  لابائع  دلئني  فولى 
قسم  إلى  بتورضاتهم  نت ذمول  أن 
لاتجارية  باملحكمة  لاتجاري  لاسجل 
بمرلكش دلخل أجل نبتذئ من تاريخ 
لايوم  في  عينتهي  لألعل  لإلعالن  نشر 
للخامس عشر (85) من نشر لإلعالن 

لاثاني.
لانشر  لألعلى

عن رئيس كتابة لاضبط

65 مكرر
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لملحكمة لاتجارية بمرلكش
بيع يصف أصل تجاري
ملف رقم ))8)/57
حساب رقم 8 6 

 9 في  بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ 
عمسجل بمرلكش بتاريخ   8996 ماي 
يانت  لاسيذ  باع   (8(( أبريل   (8
ابطاقة  للحامل  بوجموة  تاهين 
 E989 رقم  لاوطنية  لاتوريف 
لاساكن بذعلر إغبلي عرزلزلت افائذ  
لاسيذ جولد محتيج للحامل ابطاقة 
يصف   E6867  رقم لاتوريف 
لألصل لاتجاري لاكائن بشارع محمذ 
مطوم  علملوذ  كليز   6 رقم  للخامس 
تحت  لاتجاري  بااسجل  علملسجل 
بجميع عناصره لملادنة    888( رقم 

لملونوية بمبلغ 88.888  درهم.
أعاله  لملذكور  لابائع  دلئني  فولى 
قسم  إلى  بتورضاتهم  نت ذمول  أن 
لاتجارية  باملحكمة  لاتجاري  لاسجل 
بمرلكش دلخل أجل نبتذئ من تاريخ 
لايوم  في  عينتهي  لالعل  لإلعالن  نشر 
للخامس عشر من نشر لإلعالن لاثاني.

لانشر  لألعلى
عن رئيس كتابة لاضبط

66 مكرر

لملحكمة لاتجارية بمرلكش
ت ذنم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 6 /))8)
حساب رقم : 566 

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
بمرلكش  عمسجل   (8(( أبريل   85
لاسيذ  قذم   (8(( أبريل   89 بتاريخ 
سليمي خااذ، للحامل ابطاقة لاتوريف 
لاساكن   E (8898 رقم  لاوطنية 
و،  بااحي لاصناعي سيذي غايم رقم 
 868 فصل  حسب  عداك  مرلكش 
افائذ   الضرلئب  لاوام  ال ايون 
 LE CHEF DU MECHOUI شركة 
لاتجاري  لألصل  جميع   SARL AU
طريق   7 كلم  لاوزعزية  لاكائن 
الشولء  علملستغل  مرلكش  لسفي، 
ثابتة لملسجل تحت  عمطوم بأسوار 
ترتيبي  ععذد  8و5)5  تحليلي  رقم 
لملادنة  عناصره  بجميع   88(9 رقم 

علملونوية بثمن قذره 88.888  درهم 

كحصة في لاشركة.

فولى دلئني لملتنازل لملذكور أعاله 

قسم  إلى  بتورضاتهم  نت ذمول  أن 

لاتجارية  باملحكمة  لاتجاري  لاسجل 

بمرلكش دلخل أجل نبتذئ من تاريخ 

لايوم  في  عينتهي  لألعل  لإلعالن  نشر 

للخامس عشر (85) من نشر لإلعالن 

لاثاني.

لانشر  لاثايية
عن رئيس كتابة لاضبط

21 مكرر

لملحكمة لاتجارية بمرلكش

بيع أصل تجاري

ملف رقم : 7 /))8)

حساب رقم : 578 

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 

بمرلكش  عمسجل   (8(8 فبرلنر   6

8)8) لابائع لاسيذ  8) مارس  بتاريخ 

البطاقة  للحامل  لا ولدر،  أحمذ 

لاوطنية رقم  Y8588 لاساكن 4/11 

زي ة لا نارية لملذننة افائذ  لاسيذلن 

ابطاقة  للحامل  كالل،  لاغني  عبذ 

عمحمذ   HA85 وو رقم  لاتوريف 

لاوطنية  البطاقة  للحامل  كالل، 

كرلء  بيع  ع ذ   Eو868و( رقم 

86 فحل  تجاري بطريق لاكتبية رقم 

التجار   علملوذ  مرلكش  لازفريتي، 

بمبلغ 8.558.888 درهم.

أعاله  لملذكور  لابائع  دلئني  فولى 

قسم  إلى  بتورضاتهم  نت ذمول  أن 

لاتجارية  باملحكمة  لاتجاري  لاسجل 

بمرلكش دلخل أجل نبتذئ من تاريخ 

لايوم  في  عينتهي  لألعل  لإلعالن  نشر 

للخامس عشر (85) من نشر لإلعالن 

لاثاني.

لانشر  لاثايية
عن رئيس كتابة لاضبط

22 مكرر

لملحكمة لاتجارية بمرلكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 8 /))8)

حساب رقم : 586 

 بم ت�ضى ع ذ توثي ي مؤرخ بتاريخ 

أبريل   85 مسجل في   (8(( أبريل   7

كناش   : تحت لملرلجع لاتااية   (8((

لملذلخيل 7885)88 أمر باستخالص 

لألدلء  توصيل   2022/23244

9 888و)88))8).

 SA, RIAD  باعت لاشركة لملسما

لملسؤعاية  دلت  شركة   MAIPA

888.888 درهم،  لملحذعد ، رأسمااها 

لملذننة،  بمرلكش  م رها  لاكائن 

ضبا�ضي، درب للجذنذ رقم 5، علمل يذ  

.( 697 رقم  لاتجاري  بااسجل 

الشركة لملسما   :

دلت  شركة    SG HOSPITALITY

رأسمااها   لملحذعد ،  لملسؤعاية 

م رها  لاكائن  درهم،   88.888

لاكريم  عبذ  شارع  بمرلكش، 

لمبارك،  بن  حسن  زي ة  للخطابي، 

لاطابق  ب  عمار   للخطابية،  إقامة 

بااسجل  علمل يذ   و،  رقم  لألعل 

لاتجاري رقم 89وو)8.

مجموع لألصل لاتجاري لملستغل 

بمرلكش  لاكائن  الضيافة،  كذلر 

 لملذننة، ضبا�ضي، درب للجذنذ رقم 5، 

 علمل يذ  بااسجل لاتجاري رقم 697 ) 

 من لاسجل لاتحليلي عتحت رقم 796) 

إجمالي  بثمن  لاترتيبي  لاسجل  من 

منه  درهم تم لإلبرلء   885. 88 قذره 

في لاو ذ.

على دلئني لاشركة لابائوة لملذكور  

أعاله أن نت ذمول بتورضاتهم إلى قسم 

لاتجارية  باملحكمة  لاتجاري  لاسجل 

بمرلكش دلخل أجل نبتذئ من تاريخ 

لايوم  في  عينتهي  لألعل  لإلعالن  نشر 

للخامس عشر (85) من نشر لإلعالن 

لاثاني.

لانشر  لاثايية
عن رئيس مصلحة كتابة لاضبط

23 مكرر

لملحكمة لاتجارية بمرلكش

بيع أصل تجاري

ملف رقم : 9 /))8)

 بم ت�ضى ع ذ توثي ي مؤرخ بتاريخ 

)) أبريل  ))8) مسجل في  )8 أبريل 

كناش   : تحت لملرلجع لاتااية   (8((

لملذلخيل 8888)88 أمر باستخالص 

لألدلء  توصيل   2022/24741

.(8((87(8888 9

 RIAD لملسما   لاشركة  باعت 

MASSARAH شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد ، رأسمااها 588.888 درهم، 

لملذننة،  بمرلكش  م رها  لاكائن 

دكااة،  باب   ،(6 رقم  للجذنذ  درب 

رقم  لاتجاري  بااسجل  علمل يذ  

77)89. الشركة لملسما  GوK شركة 

رأسمااها  لملحذعد ،  لملسؤعاية  دلت 

6.888) درهم، لاكائن م رها بااشركة 

 CENTRE MARRAKECHI لملسما  

علمل يذ    DE CONSEIL SARL AU

بااسجل لاتجاري رقم 898 )8.

مجموع لألصل لاتجاري لملستغل 

بمرلكش  لاكائن  الضيافة،  كذلر 

باب   ،(6 درب للجذنذ رقم  لملذننة، 

لاتجاري  بااسجل  علمل يذ   دكااة، 

لاتحليلي  لاسجل  من   89(77 رقم 

5و) من لاسجل لاترتيبي  عتحت رقم 

بثمن إجمالي قذره 6 698.7 درهم تم 

لإلبرلء منه في لاو ذ.

على دلئني لاشركة لابائوة لملذكور  

أعاله أن نت ذمول بتورضاتهم إلى قسم 

لاتجارية  باملحكمة  لاتجاري  لاسجل 

بمرلكش دلخل أجل نبتذئ من تاريخ 

لايوم  في  عينتهي  لألعل  لإلعالن  نشر 

للخامس عشر (85) من نشر لإلعالن 

لاثاني.

لانشر  لاثايية
عن رئيس مصلحة كتابة لاضبط

24 مكرر
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لملحكمة لاتجارية بمرلكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 58/))8)
حساب رقم : 687 

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ   بم ت�ضى 
885) عمسجل بمرلكش  85 سبتمبر 
باع لاسيذ   (885 85 سبتمبر  بتاريخ 
ابطاقة  للحامل  سويذ،  مبارك 
 B5و)98و رقم  لاوطنية  لاتوريف 
لاساكن تجزئة موطى هللا رقم 5و)8 
لاسيذ  افائذ   مرلكش  لسكجور، 
ابطاقة  للحامل  لالصبهاني،  فهذ 
 EE8و789و رقم  لاوطنية  لاتوريف 
جميع لألصل لاتجاري لاكائن بااذكان 
بتجزئة  لاكائن  لملنزل  من  لملستخرج 
لسكجور،  5و)8  رقم  هللا  موطى 
لانظافة  مولد  ابيع  علملوذ  مرلكش 
باملسجل  مسجل  علاغير  باات سيط 
لملادنة  عناصره  بجميع  لاتجاري 

علملونوية بمبلغ 8.888 8 درهم.
أعاله  لملذكور  لابائع  دلئني  فولى 
قسم  إلى  بتورضاتهم  نت ذمول  أن 
لاتجارية  باملحكمة  لاتجاري  لاسجل 
بمرلكش دلخل أجل نبتذئ من تاريخ 
لايوم  في  عينتهي  لألعل  لإلعالن  نشر 
للخامس عشر (85) من نشر لإلعالن 

لاثاني.
لانشر  لاثايية

عن رئيس كتابة لاضبط

25 مكرر

لملحكمة لاتجارية بأكادنر
مصلحة كتابة لاضبط

لاتصفية لا ضائية اشركة منسوس
بيان بصذعر أمر بااتوزيع

(لملاد  668 من مذعية لاتجار )

في علم دلئني لاتصفية  بم ت�ضى  
لاكائن  منسوس  اشركة  لا ضائية 
شارع   88 ب  لالجتماعي  م رها 

لمل اعمة لكادنر.
أن لالمر بااتوزيع رقم 8 8-))8)  
لاصادر بتاريخ 8) أبريل ))8)، ملف 
رقم 2021/8304/503 مودع بكتابة 
لاتجارية  لملحكمة  اذى  لاضبط 
لمل اعاة)  صووبات  (مكتب  باكادنر 
االطالع  لملونية  االطرلف  عيمكن 

عليه.

فيه  لاطون  ح هم  من  عبان 
نوما   85 لجل  دلخل  بالستئناف 
من تاريخ نشر هذل لابيان بالجريذ  

لارسمية.
عن رئيس مصلحة كتابة لاضبط

لاطابع علاتوقيع 
لدريس لازلهيذ

26

لملحكمة لاتجارية بأكادنر
مكتب لاسجل لاتجاري 
لرسال عذد  66 /))8)
ملف عذد : 85/))8)

حساب خصو�ضي : )8)و
هبة أصل تجاري

بم ت�ضى ع ذ رسم لاهبة لملضمن 
عهبت   (887 أكتوبر   85 بتاريخ 
هللا  فتح  سمية  لاسيذ   بموجبه 
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحاملة 
لألصل  عناصر  جميع   J293308
 (5RUE DE ب  لاكائن  لاتجاري 
 L’ENRAIDE TALBORJT AGADIR
تحت  لاتجاري  بااسجل  علملسجل 
افائذ  أختها لاسيذ    ،5(768 عذد 
ابطاقة  للحاملة  هللا  فتح  مينة 

.J94650 لاتوريف لاوطنية رقم
عبذاك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  دي مصلحة  اكل  تولن  لاضبط 
ضبط  بمكتب  تسجل  لاتورضات 
لملحكمة لاتجارية بأكادنر دلخل أجل 
لملولاية   (85) نوما  عشرل  للخمسة 
من  الماد  8  طب ا  لاثايية  النشر  

مذعية لاتجار .
لانشر  لألعلى

تحت جميع لاتحفظات
رئيس مصلحة  كتابة لاضبط

21 مكرر

لملحكمة لاتجارية بأكادنر
مكتب لاسجل لاتجاري 
إرسال عذد 2022/7674
ملف عذد : 2022/17
حساب خصو�ضي : ......

هبة أصل تجاري
بم ت�ضى ع ذ رسم لاهبة لملضمن 
تحت عذد   (8(( أكتوبر   85 بتاريخ 
عهب   68 رقم  لألمالك  سجل    85
لابنذقي  للحسن  لاسيذ  بموجبه 

لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 
J9099 جميع عناصر لألصل لاتجاري 
لاكائن بجماعة ليزل للحضرية لكادنر 
 ANZA-CC-10 TALBORJT لملسمى 
تحت  لاتجاري  بااسجل  علملسجل 
لاسيذ  لبنه  افائذ    ،(666 عذد 
ابطاقة  للحامل  لابنذقي  لملصطفى 

.J13012 لاتوريف لاوطنية رقم
عبذاك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  دي مصلحة  اكل  تولن  لاضبط 
ضبط  بمكتب  تسجل  لاتورضات 
لملحكمة لاتجارية بأكادنر دلخل أجل 
لملولاية   (85) نوما  عشرل  للخمسة 
من  الماد  8  طب ا  لاثايية  النشر  

مذعية لاتجار .
لانشر  لألعلى

تحت جميع لاتحفظات

رئيس مصلحة  كتابة لاضبط

22 مكرر

لملحكمة لاتجارية بأكادنر
مكتب لاسجل لاتجاري

ملف رقم : 86-))8)

حساب خصو�ضي : و8)و م

ت ذنم أصل تجاري كصحة في شركة
بم ت�ضى  ت رير مرلقب للحصص 
عع ذ   (8(8 لكتوبر   7 في  لملؤرخ 
 89 ت ذنم للحصة لاوينية لملؤرخ في 
لاسيذ  بموجبه  قذم   ،(8(( أبريل 
ابطاقة  للحامل  يجيب  لا ذعري 
 J460246 رقم  لاوطنية  لاتوريف 
باكادنر  لاتجاري  بااسجل  علملسجل 
لالصل لاتجاري  888و6،  تحت رقم 
75) تجزئة لاوحذ  ليزل  لاكائن برقم 
لملذعو   لاشركة  في  كحصة  لكادنر، 
 STE EXPERTBILANCHISSERIE

.SARL
عبذاك فان رئيس مصلحة كتابة 
لن  دي مصلحة  اكل  يولن  لاضبط 
ضبط  بمكتب  تسجل  لاتورضات 
باملحكمة لاتجارية باكادنر دلخل أجل 
85 نوما لملولاية النشر  لاثايية طب ا 
مذعية  من  ع 88  و8،  8  المولد 

لاتجار .
لانشر  لألعلى

تحت جميع لاتحفظات

رئيسة مصلحة كتابة لاضبط

23 مكرر

لملحكمة لاتجارية بأكادنر
مكتب لاسجل لاتجاري

لرسال رقم : و75 

ملف رقم :  8-))8)

حساب خصو�ضي : 868و

بيع  أصل تجاري
لاو ذ لاتوثي ي لملؤرخ  بم ت�ضى  
بيع لاسيذ علي   ،(8(8 يويبر   86 في 
 ،J180987 لزبير بطاقته لاوطنية رقم
 78 جميع لالصل لاتجاري لاكائن ب 
لكادنر،  لاهذى  بحي  و  Gمحل  بلوك 
علملسجل بااسجل لاتجاري باملحكمة 
 55 68 رقم  تحت  باكادنر  لاتجارية 
افائذ  لاسيذ عبذ لاناصر منصوري 
 JE286585 رقم  لاوطنية  بطاقة 
علاسيذ محمذ عولد للحامل ابطاقة 
 JE293675 رقم  لاوطنية  لاتوريف 
 98.888 قذره  لجمالي  بثمن  عداك 

درهم.
أن  مصلحة  رئيس  فإن  عبذاك 
ضبط  بمكتب  تسجل  لاتورضات 
لملحكمة لاتجارية بأكادنر دلخل أجل 
لملولاية   (85) نوما  عشر  للخمسة 
من  النشر  لاثايية طب ا المولد  8 

مذعية لاتجار .
لانشر  لألعلى

تحت جميع لاتحفظات

رئيسة مصلحة كتابة لاضبط

24 مكرر

لملحكمة لاتجارية بأكادنر
مكتب لاسجل لاتجاري

ملف رقم : و8-))8)

حساب خصو�ضي : 856و 

RA86688888وMA

لملحرر  لابيع  ع ذ  بم ت�ضى 
بموجبه  باع   ،(8(( فبرلنر   (8 في 
لاسيذ بودلح رشيذ للحامل ابطاقة 
 ،J404746 رقم  لاوطينة  لاتوريف 
عهو  لاتجاري  لالصل  عناصر  جميع 
عبار  عن مؤسسة اتوليم لاسياقة 
لسمها لاتجاري لاوفاق لاكبير علاكائن 
بنسركاع  لاكبير  لاوفاق    A/242
افائذ  لاسيذ لحمذ زلهيري  لكادنر، 
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 
قذره  لجمالي  بثمن   ،J417473 رقم 

8.888)8 درهم.
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عبذاك فان رئيسة مصلحة كتابة 
لن  دي مصلحة  اكل  تولن  لاضبط 
ضبط  بمكتب  تسجل  لاتورضات 
باملحكمة لاتجارية باكادنر دلخل أجل 
85 نوما لملولاية النشر  لاثايية طب ا 

المولد  8  من مذعية لاتجار .
لانشر  لألعلى

تحت جميع لاتحفظات

رئيسة مصلحة كتابة لاضبط

25 مكرر

لملحكمة لاتجارية بطنجة
مكتب لاتصفية علاتسوية لا ضائية

إشوار

 شركة ديستربسيون ص لي
ش.م.م في شخص م.ق

RC /1395

لاصادر  للحكم  بم ت�ضى 

لمللف عذد  في   (8(( ماي   5 بتاريخ 

للحكم  رقم   2022/8301/20

لاتجارية  قضت لملحكمة   2022/22

بطنجة :

بفتح مسطر  لاتسوية لا ضائية 

ديستربسيون  شركة  مولجهة  في 

ص لي ش.م.م في شخص م.ق م رها 

لإلجتماعي حي لاوذنر تجزئة لانهضة 

عزلن علملسجل بااسجل   (5( رقم   8

بوزلن  لإلبتذلئية  باملحكمة  لاتجاري 

تحت رقم 95و8.

بتحذنذ تاريخ لاتوقف عن لاذفع 

منذ تاريخ فاتح مارس ))8).

لازيطاري  محمذ  لاسيذ  بتويين 

قاضيا منتذبا علاسيذ محمذ سويذ 

محمذ  علاسيذ  اه  يائبا  للحجاجي 

لاوافية سنذنكا .

لاذلئنيين  من  فاملطلوب  ععليه 

لملوين  السنذنك  بذنونهم  لاتصريح 

لملبااغ  ضمن قائمة موقوة تتضمن 

لملطلوبة مرفق بااوثائق عداك دلخل 

هذل  تاريخ  من  لبتذلء  شهرين  أجل 

طب ا  لارسمية  بالجريذ   لإلشوار 

المولد  58.
 رئيس مصلحة  كتابة لاضبط

31

لملحكمة لاتجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق لابيع
ملف عذد 5)/))8)

كتابة  مصلحة  رئيس  يولن 
بطنجة  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
مؤرخ  موثق  ع ذ  بم ت�ضى  أيه 
لاسيذ   باعت   (8(( أبريل   (5 في 
أمينة برلد  ملوذلي لاساكنة بفرنسا 
 RUE HENRI DUNANT 9(788
ابطاقة  عللحاملة   COLOMBES
 K589)5و رقم  لاوطنية  لاتوريف 
بطنجة  لاتجاري  بااسجل  علملسجلة 
لألصل  مجموع  8)7و)8  رقم  تحت 
لاتجاري لاكائن بطنجة شارع ابنان 
افائذ   لألر�ضي  لاطابق  أمين  إقامة 
للحافظي  لازهرلء  فاطمة  لاسيذ  
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحاملة 
قيمة  عحذدت   CD888557 رقم 
لألصل لاتجارية موضوع لابيع في مبلغ 

إجمالي قذره 788.888 درهم.
لاتورضات  جميع  فإن  ععليه 
ت ذم بكتابة لاضبط بهذه لملحكمة 
من  لبتذلء  نوما   85 أجل  دلخل 
 تاريخ لانشر لاثاني طب ا الفصل  8

عما نليه من مذعية لاتجار .
لانشر  لألعلى

عن رئيس كتابة لاضبط
كمال موطاكة

32 مكرر

لملحكمة لاتجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق لابيع
ملف عذد  )/))8)

كتابة  مصلحة  رئيس  يولن 
بطنجة  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى  أيه 
باعت لاسيذ  لاهام   (8(( أبريل  و8 
عين  دعلر  بطنجة  لاساكنة  بنوشن 
ابطاقة  عللحاملة  لجزيانة  لاوسل 
 BB898و رقم  لاوطنية  لاتوريف 
بطنجة  لاتجاري  بااسجل  علملسجلة 
لألصل  مجموع   886868 رقم  تحت 
لاتجاري لاكائن بطنجة شارع فاطمة 
لاطابق لألعل افائذ   و  رقم  لازهرلء 

ابطاقة  للحامل  بنيس  يبيل  لاسيذ 

 C 9)98و رقم  لاوطنية  لاتوريف 

لاتجارية  لألصل  قيمة  عحذدت 

في مبلغ إجمالي قذره  لابيع  موضوع 

888.888 درهم.

لاتورضات  جميع  فإن  ععليه 

ت ذم بكتابة لاضبط بهذه لملحكمة 

من  لبتذلء  نوما   85 أجل  دلخل 

 تاريخ لانشر لاثاني طب ا الفصل  8

عما نليه من مذعية لاتجار .

لانشر  لألعلى
عن رئيس كتابة لاضبط

كمال موطاكة

33 مكرر

لملحكمة لاتجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق لابيع

ملف عذد 6)/))8)

كتابة  مصلحة  رئيس  يولن 

بطنجة  لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

أيه بم ت�ضى ع ذ عرفي مؤرخ في 8) 

))8) باعت لاسيذ  لالدري�ضي  أبريل 

لاساكنة بطنجة شارع موالي  مارية 
رقم     ( لاذلاية  زي ة  نوسف 

لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  عللحاملة 
بااسجل  علملسجلة   G8 59(( رقم 

رقم  88 8  تحت  بطنجة  لاتجاري 

لاكائن  لاتجاري  لألصل  مجموع 

 98 زي ة  خلذعن  لبن  حي  بااسولني 
رقم 88 بطنجة افائذ  لاسيذ  لاهرلز 

لاتوريف  ابطاقة  للحاملة  بشرى 

عحذدت   K589(9( رقم  لاوطنية 

قيمة لألصل لاتجارية موضوع لابيع 

في مبلغ إجمالي قذره 68.888 درهم.

لاتورضات  جميع  فإن  ععليه 

ت ذم بكتابة لاضبط بهذه لملحكمة 

من  لبتذلء  نوما   85 أجل  دلخل 

 تاريخ لانشر لاثاني طب ا الفصل  8

عما نليه من مذعية لاتجار .

لانشر  لألعلى
عن رئيس كتابة لاضبط

كمال موطاكة

34 مكرر

املحكمة االبتدائية بابن جرير
بيع أصل تجاري

ملف رقم )8/))8)
مؤرخ  توثي ي  ع ذ  بم ت�ضى 
مارس  ع    (8(( فبرلنر   (8 بتاريخ 
بتاريخ جرير  بابن  مسجل   (8(( 
85 مارس ))8) تحت لملرلجع لاتااية : 
لمر باستخالص 2022/1048 - سجل 

لإلنذلع 58)7888)88888))8).
باع لاسيذ محمذ للحمري للحامل 
رقم  لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة 
 Y8865 لاساكن بحي لافرح رقم 88 

بان جرير.
للحامل  بوكرى،  محمذ  السيذ 
رقم  لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة 
رقم  لاساكن ببلوك ه/)   E88((8 

69 حي لاذلخلة أكادنر.
لاكائن  لاتجاري  لألصل  مجموع 
لبن   65 بشارع محمذ للخامس رقم 
باات سيط  لملولد  ابيع  لملوذ  جرير 
بابن  لاتجاري  بااسجل  لمل يذ 
لاسجل  من   7578 رقم  تحت  جرير 
لاسجل  من   (5 عرقم  لإلنضاحي 
لملادنة  عناصره  بجميع  لاترتيبي 
علملونوية بثمن قذره 58.888) درهم.
أعاله  لملذكور  لابائع  دلئني  فولى 
قسم  إلى  بتورضاتهم  نت ذمول  أنن 
لاسجل لاتجاري باملحكمة لالبتذلئية 
من  نبتذئ  أجل  دلخل  جرير  بابن 
في  عينتهي  لألعل  لإلعالن  نشر  تاريخ 
(85) من نشر  لايوم للخامص عشر 

لإلعالن لاثاني.
لانشر  لألعلى

رئيس مصلحة كتابة لاضبط

42 مكرر

لملحكمة لالبتذلئية بابن جرير
قسم لاسجل لاتجاري
ملف رقم و8/))8)

بيع أصل تجاري
بمكتب  حرر  ع ذ  بم ت�ضى 
موثق بااذلر  لألستاد محمذ حجري، 
 ،(8(( فبرلنر   88 بتاريخ  لابيضاء 
علاسيذ  لاغولت  محمذ  لاسيذ  باع 
افائذ   لاغولت،  عادل  محمذ 
اتوزيع  لملغربية  لفري يا  شركة 
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 SOCIETE لملسما   لملحرعقات« 
 AFRIQUIA MAROCAINE
 DE DISTRIBUTION ET DE
 CARBURANT - AFRIQUIA
لالسم  مجهواة  شركة   SMDC
درهم   8(5.888.888 رأسمال  دلت 
علاكائن م رها لالجتماعي بزي ة مريني 
لفري يا،  لاويان  لبن  ازي ة  لمتذلد 
م يذ   لابيضاء  لاذلر  لاسبع  عين 
و678)،  رقم  لاتجاري  بااسجل 
عبار   عهو  لاتجاري،  لألصل  جميع 
عن محطة خذمات عملح اتها لاكائن 
لاطلوح،  جماعة  لارحامنة  بإقليم 
قياد  حذ رلس لاوين لملورعفة باسم 
بااسجل  م يذ  لافالح«  »محطة 
بابن  لالبتذلئية  باملحكمة  لاتجاري 
 89 ( رقم  تحت  باملشاركة  جرير 
السيذ محمذ لاغولت ع  89 السيذ 

محمذ عادل لاغولت.
تسجل  لاتورضات  فإن  عبذاك 
بمكتب لاضبط باملحكمة لالبتذلئية 
بابن جرير  (قسم لاسجل لاتجاري) 
 (85) دلخل أجل خمسة عشر نوما 

نوما لملوللي النشر  لألعلى.
لانشر  لألعلى

ملخص قصذ لانشر

لانشر  لألعلى

عن رئيس كتابة لاضبط

43 مكرر

لملحكمة لالبتذلئية بابن جرير
ت ذنم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم  8/))8)
في مؤرخ  موثق  ع ذ   بم ت�ضى 
عمسجل بمرلكش   (8(8 يوفمبر   88
قذمت   (8(8 يوفمبر   8( بتاريخ 
للحاملة  لبرياقلي  لمال  لاسيذ  
 MC5(888 رقم  لاتسجيل  ابطاقة 
لألطلس  شارع   8 بونولن  لاساكنة 
لاغزعلني  افائذ   لارباط،  لكذلل، 
لالولتي عالل لألصل لاتجاري لاكائن 
شارع محمذ للخامس لبن جرير علملوذ 
من محل تجاري لملسجل تحت رقم 
تحليلي )7و8 عرقم ترتيبي 77 بجميع 
عناصره لملادنة علملونوية بثمن قذره 
في  حصص  م ابل  درهم   588.888

لاشركة لاتي هي في طور لاتأسيس.

لملذكور   لملتنازاة  دلئني  فولى 

إلى  بتورضاتهم  نت ذمول  أن  أعاله 

باملحكمة  لاتجاري  لاسجل  قسم 

أجل  دلخل  لجرير  لبن  لالبتذلئية 
لألعل  تاريخ نشر لإلعالن  نبتذئ من 

من  عشر  للخامس  لايوم  في  عينتهي 

نشر لإلعالن لاثاني.

لانشر  لألعلى
عن رئيس كتابة لاضبط

44 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 

السراغنة
بيع أصل تجاري

(8((/8 

حساب رقم 8و78

يولن رئيس مصلحة كتابة لاضبط 

باملحكمة لالبتذلئية ب لوة لاسرلغنة 

مؤرخ  توثي ي  ع ذ  بم ت�ضى  أيه 

بتاريخ عمسجل   (8(( أبريل   ((  في 

5) أبريل ))8) ب لوة لاسرلغنة، باع 

بتجزئة  لاساكن  أمين مزكور  لاسيذ 

ناسمينة رقم 6) عين مزعلر مرلكش، 

لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 

أنت  سار   السيذ    ،EE78997 رقم 

لانخيل  بتجزئة  لاساكنة  بوشويب 

للحاملة  تاركة مرلكش،  )و8  رقم   (

رقم  لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة 

85و)IW88، لألصل لاتجاري لاكائن 

بزلعية سيذي أحمذ لاوطاعية قلوة 

لاسرلغنة لملخصص اصيذاية تحت 

لسم PHARMACIE HABIBA بجميع 

علملسجل  علملونوية  لملادنة  عناصره 

لملحكمة  بهذه  لاتجاري  بااسجل 

تحت رقم 8 889 بثمن إجمالي قذره 

888.888 درهم.

تسجل  لاتورضات  فإن  عبذاك 

بمكتب لاضبط باملحكمة لالبتذلئية 

ب لوة لاسرلغنة دلخل أجل 85 نوما 

لملولاية النشر  لألعلى علاثايية.

لانشر  لألعلى
 رئيس مصلحة كتابة لاضبط

45 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شوبة لاسجل لاتجاري
ملف رقم : 85/))8)
حساب رقم :  9و8

إشهار تفويت أصل تجاري
تجاري  أصل  بيع  ع ذ  بم ت�ضى 
لملنجز من   (8(( أبريل   88 مؤرخ في 
إيششطون  سويذ  د.  لملوثق  طرف 
بتاريخ لاضبط  بكتابة   علملودع 

9) أبريل ))8).
حفصة  جولهري  لاسيذ   فوتت 
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 

.G 895 7
للحامل  محمذ  كيرلن  بن  السيذ 
.J503974 ابطاقة لاتوريف لاوطنية
لملسمى  لاتجاري  لألصل  مجموع 
لملنصب  »صيذاية قصبة لاطاهر«، 
5 رقم  و8  على لملحل لاكائن ببلوك 
ملول،  لنت  ليزكان  لاطاهر  قصبة 
اذى  لاتجاري  بااسجل  علملسجل 
لملحكمة لالبتذلئية بايزكان تحت رقم 
بجميع  لاتحليلي.  بااسجل    8888
بثمن  علملونوية  لملادنة  عناصره 

إجمالي قذره 788.888 درهم.
رئيس  لاسيذ  يولن  عليه  عبناء 
دي  اك  لاضبط  كتابة  مصلحة 
مصلحة أن لاتورضات على لاتفويت 
هذه  ضبط  بكتابة  تودع  لملذكور 
85 نوما  لملحكمة دلخل أجل أقصاه 
الماد   لاثايية طب ا  النشر   لملولاية 

 8 من مذعية لاتجار .
لانشر  لألعلى

 رئيس مصلحة كتابة لاضبط

46 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
بيع ع ار باملزلد لاولني

ملف لاتنفيذ رقم 59و/6888/))
افائذ  : بهيجة أبو عبذ هللا عمن موها
ننوب عنها : لألستاد يجيم عصذلدي 

لملحامي بهية بني مالل
ضذ : عادل أبو عبذ هللا عمن موه

كتابة  مصلحة  رئيس  يولن 
لالبتذلئية لملحكمة  اذى   لاضبط 
بني مالل أيه بتاريخ 9 أغسطس ))8) 
لازعلل  بوذ  لاولحذ   لاساعة  على 
ب اعة لابيوعات بهذه لملحكمة سي ع 

بيع باملزلد لاولني الو ارلت لاتااية :

لاو ار لألعل دي لارسم لاو اري 
رقم 10/22957 لمللك لملسمى »فنذق 
عن  عبار   عهو  أطلس«،  مالل  بني 
غرفتان  به  قبو  من  تتكون  بنانة 
عطابق  بمضخة،  مجهز  مائي  عث ب 
سفلي عبار  عن م هى مجهز بكرل�ضي 
عطاعالت ععصار  عتجهيزلت مختلفة 
الستغالل م هى عصري، كما يشتمل 
كمطوم،  مستغلة  كايت  سذ   على 
عأربوة طولبق يشتمل كل علحذ على 
محاط  عسطح  بتجهيزلتها  غرف   8

بستر  مساحته 8 لر 59 سنتيار.
ابيع  لالفتتاحي  لاثمن  حذد  عقذ 
مبلغ  في  للخبير  طرف  من  لاو ار 

6.888.888 درهم.
لاو ار لاثاني دي لارسم لاو اري 
»دلر  لمللك لملسمى   10/32177 رقم 
علاذي عبار  عن أرض  أبو عبذ هللا« 
طولبق  ثالث  على  تشتمل  بنانة  بها 
مالل  بني  بمذننة  لاكائنة  عمرلفق 
لاحي  لملذعو  لاتوزيع  إعاد   قسم 

لاوصري مساحته 8 لر 88 سنتيار.
ابيع  لالفتتاحي  لاثمن  حذد  عقذ 
مبلغ  في  للخبير  طرف  من  لاو ار 

588.888.) درهم.
ععلى من رست عليه لملزلنذ  أن 
نؤدي لاثمن فورل مع زياد  و% علجب 

للخزينة لاوامة.
نمكن  لملولومات  من  عالمزيذ 
لالتصال ب سم لاتنفيذلت لا ضائية 
دفتر  على  االطالع  لملحكمة  بهذه 

لاشرعط علاتحمالت.
 رئيس مصلحة كتابة لاضبط

صالح مسضق

47

لملحكمة لالبتذلئية ببني مالل
بيع ع ار باملزلد لاولني

ملف لاتنفيذ رقم )6888/98/))
افائذ  : لازعهر  لاكزعلي عمن موها
ننوب عنها : لألستاد لزرعلل محمذ 

لملحامي بهية بني مالل
ضذ : عرثة لاكزعلي لحمذ

كتابة  مصلحة  رئيس  يولن 
لالبتذلئية لملحكمة  اذى   لاضبط 
أغسطس   9 بتاريخ  أيه  مالل  بني 
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بوذ  لاولحذ   لاساعة  على   (8((
بهذه  لابيوعات  ب اعة  لازعلل 
لاولني  باملزلد  بيع  سي ع  لملحكمة 
الو ار لاذي عبار  عن قطوة أرضية 
بورية عارية محاطة بسياج  فالحية 
حذنذي دعائمه حذنذنة أنضا على 
علو ) أمتار مع يصف لاذلر من جهة 
لالستمرلر  برسم  لملذكور   لاغرعب 
لاعجامة  بذعلر  علاكائنة   8 (8 رقم 
أعالد يويش، مساحتها حوللي 988 متر 

مربع.
ابيع  لالفتتاحي  لاثمن  حذد  عقذ 
مبلغ  في  للخبير  طرف  من  لاو ار 

888.و و درهم.
ععلى من رست عليه لملزلنذ  أن 
نؤدي لاثمن فورل مع زياد  و% علجب 

للخزينة لاوامة.
نمكن  لملولومات  من  عالمزيذ 
لالتصال ب سم لاتنفيذلت لا ضائية 
دفتر  على  االطالع  لملحكمة  بهذه 

لاشرعط علاتحمالت.
 رئيس مصلحة كتابة لاضبط

صالح مسضق

48

لملحكمة لالبتذلئية ببني مالل
إعالن عن بيع ع ار باملزلد لاولني

افائذ  : حمذي لاسوذنة عمن موها
ننوب عنه : لألستاد برعك لملصطفى 

محامي بهيئة بني مالل
ضذ نز  هبرلعي عمن موها

ملف لاتنفيذ رقم : )89/)) 
مولصلة ل 66 89/8

كتابة  مصلحة  رئيس  يولن 
لاضبط اذى لملحكمة لالبتذلئية بني 
 (8(( أغسطس   ( بتاريخ  أيه  مالل 
ب اعة  زعلال  لاولحذ   لاساعة  على 
بيع  سي ع  لملحكمة  بهذه  لابيوعات 
لارسم  دي  الو ار  لاولني  باملزلد 
لمللك   10/49444 رقم  لاو اري 
8و) م م  لملسمى »اعجامة« مساحة 
لاذي عبار  عن قطوة أرضية عارية 

علاكائنة بأعالد يويش، بني مالل.
ابيع  لالفتتاحي  لاثمن  حذد  عقذ 
مبلغ  في  للخبير  طرف  من  لاو ار 

88.888و درهم.

ععلى من رست عليه لملزلنذ  أن 

و%8  زياد   مع  فورل  لاثمن  نؤدي 

علجب للخزينة لاوامة.

نمكن  لملولومات  من  عالمزيذ 

لالتصال ب سم لاتنفيذلت لا ضائية 

دفتر  على  االطالع  لملحكمة  بهذه 

لاشرعط علاتحمالت.
رئيس مصلحة كتابة لاضبط

49

املحكمة االبتدائية باملحمدية

 إعالن عن تحويل شخص دلتي 

إلى شخص مونوي

ملف بيع رقم : 88/))8)

حساب خصو�ضي : 8و886

يولن رئيس مصلحة كتابة لاضبط 

باملحمذنة  لالبتذلئية  باملحكمة 

بتاريخ  لملسجل  لاو ذ  بموجب   أيه 

تم تحويل لاشخص   (8(8 فبرلنر   8

لاذلتي :

للحاملة  عكنو،  مريم  لاسيذ  

 T877785 رقم  لاوطنية  البطاقة 

علملسجلة بااسجل لاتجاري باملحمذنة 

تجزئة   68 لف ب  56و88   تحت رقم 

بني نخلف، لملركز لملحمذنة.

إلى لاشخص لملونوي :

 PHARMACIE MARYAM

لملسؤعاية  دلت  شركة   LOUIZIA

رأسمااها  علحذ،  بشريك  لملحذعد  

 : لمل ر لالجتماعي  درهم   (. (8.888

68 تجزئة بني نخلف،  لاكائن لف ب 

لاسيذ    : مسيرتها  لملحمذنة  لملركز 

مريم عكنو، للحاملة البطاقة لاوطنية 

.T877785 رقم

لاتورضات  جميع  فإن  ععليه 

نجب أن ت ذم إلى كتابة ضبط هذه 

من  نوما   85 أجل  دلخل  لملحكمة 

تاريخ لانشر  لاثايية.

لانشر  لألعلى
عن رئيس مصلحة كتابة لاضبط

50 مكرر

لملحكمة لالبتذلئية باملحمذنة
 إعالن عن تحويل شخص دلتي 

إلى شخص مونوي
ملف بيع رقم : 87/))8)
حساب خصو�ضي : 88569

يولن رئيس مصلحة كتابة لاضبط 
باملحمذنة  لالبتذلئية  باملحكمة 
بتاريخ  لملسجل  لاو ذ  بموجب   أيه 
تم تحويل لاشخص   (8(( فبرلنر   7

لاذلتي :
للحاملة  غصن،  بشرى  لاسيذ  
 BE58( 88 رقم  لاوطنية  البطاقة 
علملسجلة بااسجل لاتجاري باملحمذنة 
بتجزئة  لاكائن   879(( رقم   تحت 
بني نخلف، لارقم 88و س.ر لملحمذنة.

إلى لاشخص لملونوي :
 PHARMACIE MASJID
لملسؤعاية  دلت  شركة   GHOSNE
رأسمااها  علحذ،  بشريك  لملحذعد  
لالجتماعي  لمل ر  درهم   (.758.888
لارقم  نخلف،  بني  بتجزئة  لاكائن   :
88و س.ر لملحمذنة مسيرتها : لاسيذ  
البطاقة  للحاملة  غصن،  بشرى 

BE58( 88 لاوطنية رقم
لاتورضات  جميع  فإن  ععليه 
نجب أن ت ذم إلى كتابة ضبط هذه 
من  نوما   85 أجل  دلخل  لملحكمة 

تاريخ لانشر  لاثايية.
لانشر  لألعلى

عن رئيس مصلحة كتابة لاضبط

51 مكرر

لملحكمة لالبتذلئية باملحمذنة
 إعالن عن تحويل شخص دلتي 

إلى شخص مونوي
ملف بيع رقم : 86/))8)
حساب خصو�ضي : )8855

يولن رئيس مصلحة كتابة لاضبط 
باملحمذنة  لالبتذلئية  باملحكمة 
بتاريخ  لملسجل  لاو ذ  بموجب   أيه 
5) فبرلنر ))8) تم تحويل لاشخص 

لاذلتي :
للحاملة  عكيل،  يادنة  لاسيذ  
 BK(8998و رقم  لاوطنية  البطاقة 
علملسجلة بااسجل لاتجاري باملحمذنة 
بتجزئة  لاكائن   888(6 رقم   تحت 
87و  لارقم   A لاشطر  لاشالل 

لاشالالت، لملحمذنة.

إلى لاشخص لملونوي :

 PHARMACIE CHALLAL

لملسؤعاية  دلت  شركة   BLOC8

رأسمااها  علحذ،  بشريك  لملحذعد  

 : لمل ر لالجتماعي  درهم   (.988.888 

 A لاشطر  لاشالل  بتجزئة  لاكائن 

لملحمذنة  لاشالالت،  87و  لارقم 

مسيرتها : لاسيذ  يادنة عكيل، للحاملة 

.BK(8البطاقة لاوطنية رقم 998و

لاتورضات  جميع  فإن  ععليه 

نجب أن ت ذم إلى كتابة ضبط هذه 

من  نوما   85 أجل  دلخل  لملحكمة 

تاريخ لانشر  لاثايية.

لانشر  لألعلى
عن رئيس مصلحة كتابة لاضبط

52 مكرر

لملحكمة لالبتذلئية باملحمذنة
نشر إعالن عن ع ذ تنازل

ملف هبة : 85/))8)

حساب خصو�ضي : )8855

يولن رئيس مصلحة كتابة لاضبط 

أيه  باملحمذنة  لالبتذلئية  باملحكمة 

 بم ت�ضى لاو ذ لاوذلي لملسجل بتاريخ 

أشهذت لاسيذ    ،(889 أكتوبر   (9

بطاقتها لاوطنية رقم  أمينة لايازغي، 

لازهور فيال  لاساكنة بحي   T(68و(

البنها  تتنازل  أنها  لملحمذنة  مريم، 

لاسيذ ياصر لا باج، بطاقته لاوطنية 

لستغالل  حق  عن   T9  8و رقم 

لملحل لملوذ الصيذاية بتجزئة الكار 

علألصل  لملحمذنة  لاوااية،  5و  رقم 

 8(68 عذد  به  لملتولق  لاتجاري 

تاما  تنازال  هبة  أصله  إايها   لملنجر 

عقيم من  ال رجوة فيه دعن عوض. 

أجل لاتسجيل بثمن 88.888 درهم.

لاتورضات  جميع  فإن  ععليه 

نجب أن ت ذم إلى كتابة ضبط هذه 

من  نوما   85 أجل  دلخل  لملحكمة 

تاريخ لانشر  لاثايية.

لانشر  لألعلى
عن رئيس مصلحة كتابة لاضبط

53 مكرر
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املحكمة االبتدائية بتيزنيت
تفويت أصل تجاري
ملف رقم ))8)/ 8

حساب رقم 8و)5

بموجب ع ذ لاتنازل عن يصف 

ننانر   (7 في  لملؤرخ  لاتجاري  لألصل 

حجور  محمذ  لاسيذ  تنازل   (8((

كافة  عن   JE125454 رقم  عطنيته 

المحل  لاتجاري  لألصل  في  يصيبه 

9 لاتابع ملسجذ لا ذس  لاكائن برقم 

شارع إدريس للحارثي تيزييت علملسجل 

بااسجل لاتجاري  )8و85  تحت رقم 

بتيزييت،  لالبتذلئية  باملحكمة 

عطنيته رقم  افائذ  محمذ حمسك، 

لملادنة  عناصره  بجميع   JE18533

إجمالي  بثمن  قوم  علاذي  علملونوية 

قذره 8.888  درهم.

تسجل   لاتورضات  فإن  عبذاك 

لالبتذلئية  لملحكمة  ضبط  بمكتب 

بتيزييت دلخل أجل للخمسة عشر  

لاثايية  النشر   لملولاية   (85) نوما 

طب ا الماد   8 من مذعية لاتجار .

لانشر  لألعلى

عن رئيس مصلحة كتابة لاضبط

إمضاء : سويذ أقشوش

67 مكرر

لملحكمة لالبتذلئية بتيزييت

تفويت أصل تجاري
ملف رقم ))8)/87

حساب رقم 8))5

بموجب ع ذ هبة لألصل لاتجاري 

لملؤرخ في و ننانر ))8) عهب كل من 

لاسيذ لجو موك عزينة جانر عللحسن 

جانر  عصالح  جانر  عللحسين  جانر 

لألصل لاتجاري المحل لاكائن برقم 

قيسارية لالوبان بتيزييت بجميع   و 

بثمن  علملونوية  لملادنة  عناصره 

درهم السيذ   888.888 إجمالي قذره 

.JE15427  محمذ جانر عطنيته

تسجل   لاتورضات  فإن  عبذاك 
لالبتذلئية  لملحكمة  ضبط  بمكتب 
بتيزييت دلخل أجل للخمسة عشر  
لاثايية  النشر   لملولاية   (85) نوما 

طب ا الماد   8 من مذعية لاتجار .
لانشر  لألعلى

عن رئيس مصلحة كتابة لاضبط

إمضاء : سويذ أقشوش

68 مكرر

لملحكمة لالبتذلئية بتيزييت
تفويت أصل تجاري
ملف رقم ))8)/88
حساب رقم 9))5

بموجب ع ذ هبة لألصل لاتجاري 
عهب   (8(8 ديسمبر   87 في  لملؤرخ 
لألصل  جانر  محمذ  لاسيذ  من  كل 
 88 برقم  لاكائن  المحل  لاتجاري 
سوق لاباشا بتيزييت بجميع عناصره 
بثمن إجمالي قذره  لملادنة علملونوية 
888.888 درهم السيذ للحسن جانر 

.JE71601  عطنيته
تسجل   لاتورضات  فإن  عبذاك 
لالبتذلئية  لملحكمة  ضبط  بمكتب 
بتيزييت دلخل أجل للخمسة عشر  
لاثايية  النشر   لملولاية   (85) نوما 

طب ا الماد   8 من مذعية لاتجار .
لانشر  لألعلى

عن رئيس مصلحة كتابة لاضبط

إمضاء : سويذ أقشوش

69 مكرر

لملحكمة لالبتذلئية بتيزييت
بيع أصل تجاري
ملف رقم ))8)/9
حساب رقم و5 5

لملؤرخ  لاورفي  لاو ذ  بم ت�ضى 
فوت لاسيذ   8999 أغسطس   8( في 
عدلر لعرلب للحامل ابطاقة لاتوريف 
لألصل   J123779 رقم  لاوطنية 
برقم  علاكائن  نملكه  لاذي  لاتجاري 
6  زي ة ماء لاوينين بتيزييت علمل يذ 
لملحكمة  اذى  لاتجاري  بااسجل 
  858 رقم  تحت  بتيزييت  لالبتذلئية 
علملونوية  لملادنة  عناصره  بجميع 
رقم  عطنيتها  برشيل  نامنة  افائذ  
 (5.888 بـ  ثمنه  قذر  علاذي   JE768

درهم.

تسجل   لاتورضات  فإن  عبذاك 
لالبتذلئية  لملحكمة  ضبط  بمكتب 
بتيزييت دلخل أجل للخمسة عشر  
لاثايية  النشر   لملولاية   (85) نوما 

طب ا الماد   8 من مذعية لاتجار .
لانشر  لألعلى

عن رئيس مصلحة كتابة لاضبط
إمضاء : سويذ أقشوش

70 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 85/))8)
حساب رقم 679و)/))8)

طرف  من  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
لملوث ة يجو  صذنق مؤرخ في فاتح 
 8( بتاريخ  عمسجل   (8(8 يوفمبر 
يوفمبر 8)8) باعت لاسيذ  لحسان 
لاتجاري  لألصل  مجموع  بالمين 
لاذي هو عبار  عن صيذاية لسمها 
لاكائنة  لملنار«  »صيذاية  لاتجاري 
حي لانصر عين  و8و  رقم   8 بسكتور 
لاتجاري  بااسجل  علمل يذ   عود  
السيذ    8887 6 رقم  تحت  بتمار  
  58.888 قذره  بثمن  بالمين  كوثر 

درهم.
يسجل  تورض  أي  فإن  عبذاك 
بمكتب لاضبط باملحكمة لالبتذلئية 
بتمار  مكتب لاسجل لاتجاري دلخل 
لألعلى  النشر   لملوللي  نوما   85 أجل 

علاثايية.
لانشر  لاثايية

عن رئيس مصلحة كتابة لاضبط

7 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
تحويل أصل تجاري من شخص دلتي 

إلى شخص لعتباري
ملف رقم )8/))8)
حساب رقم 595)و

في  مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�ضى 
بتاريخ عمسجل   (8(( مارس   (  
 EL لاسيذ  قام   (8(( مارس   (6  
 HRTS EL MANIANI ABDELLATIF
للحاملة   PAR HOURIYA KAMAL
رقم  لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة 

لاتجاري  لألصل  بتحويل   C85و 9و

إلى  دلتي  شخص  من  5878و  رقم 

 IBN« شخص لعتباري في لسم شركة

ROCHD LTAALIM PIEE« لاكائن ب 

 N 12 BIS PLACE ABDELKRIM  :

ELKHATTABI, EL JADIDA

 MAITRE«  : نشاط  فيه  لملزلعل 

 DE PENSION OU CHEF

 D’INSTITUTION ECOLE

.»D’ENSEIGNEMENT PRIVE

علاكيفية  لاشرعط  حسب  عداك 

لملذكور   في لاو ذ.

ععليه فإن لاتورضات ت بل بكتابة 

لاضبط باملحكمة لالبتذلئية بالجذنذ  

دلخل أجل 85 نوما من تاريخ لانشر  

لاتااية.

لانشر  لاثايية
لملشرف على مصلحة لاسجل لاتجاري

28 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
بيع أصل تجاري

ملف رقم )8/))8)

حساب رقم 7)56

لملضمن  لاوذلي  لاو ذ  بم ت�ضى 

لألسر   بكناش لألمالك ب سم قضاء 

بااورلئش  لالبتذلئية  باملحكمة 

 ( 5 عذد  و8)  ب صحيفة  رقم   

مولفق هـ   1438/08/  (7  بتاريخ 

  ) ماي 887)م، باعت لاسيذ  ثريا 

لاوطنية  توريفها  بطاقة  بيحياعي 
زي ة  و  عنولنها برقم   K(559و رقم 

لاورلئش،  لافشتالي  لاوزيز  عبذ 

بطاقة  حسون  لحمذ  السيذنن 

 ،L55866 رقم  لاوطنية  توريفه 

 79 رقم  لسمار   تجزئة  عنوليه 

بطاقة  لكري  عرشيذ   لاورلئش، 

 ،LA55)6و رقم  لاوطنية  توريفها 

أعاله،  لاونولن  بنفس  سكناها 

جميع لألصل لاتجاري المحل لاكائن 

لاكائنة لابنانة  لسفل  علملتولجذ 
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بتجزئة لسمار  ممر حرف س رقم   
لاورلئش   879 باا طوة رقم   ( لاذلر 
األاواب  ك اعة  يستغل  لاذي 
لارياضية علملسجل بااسجل لاتجاري 
باملحكمة لالبتذلئية بااورلئش تحت 
لاتحليلي،  لاسجل  من   88 ( رقم 
علملونوية. لملادنة  عناصره  بجميع 
تسجل  لاتورضات  فإن  عبذاك 
لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط  بكتابة 
مكتب لاسجل لاتجاري   - بااورلئش 
- دلخل أجل 85 نوما لملولاية النشر  

لاثايية.
لانشر  لاثايية

عن رئيس مصلحة كتابة لاضبط

29 مكرر

املحكمة االبتدائية بجرسيف
بيع أصل تجاري

ملف تفويت رقم و8/))8)
يولن رئيس مصلحة كتابة لاضبط 

باملحكمة لالبتذلئية بجرسيف :
مؤرخ  عذلي  ع ذ  بموجب  أيه 
علملضمن   (8(8 سبتمبر  و8  بتاريخ 
و8  رقم  تحت  9و  لملختلفة  بسجل 
 (8(( أبريل   5 بتاريخ   88 صحيفة 
قذعر  بن  حكيم  محمذ  لاسيذ  باع 
أصل تجاري بجميع عناصره لملادنة 
و  رقم  باملحل  علاكائن  علملونوية 
لاومار   للخامس  محمذ  بشارع 
للخضر  ابيع  علملوذ  جرسيف   866
علملسجل  باات سيط،  علافولكه 
تحت  بجرسيف  لاتجاري  بااسجل 
المسمى عز لاذنن لحمر  88و6  رقم 

 (58.888 عداك بثمن قذره  لارلس، 

درهم.

بمصلحة  لاتورضات  عست بل 

لاسجل لاتجاري باملحكمة لالبتذلئية 

بجرسيف  إلى غانة 85 نوما من صذعر 

لانشر  لاثايية طب ا مل تضيات لملاد  

 8 من مذعية لاتجار .

لانشر  لاثايية
رئيس مصلحة كتابة لاضبط

لإلمضاء : محمذ لاوابذ

منتذب قضائي

31 مكرر

لملحكمة لالبتذلئية بجرسيف

بيع أصل تجاري (مفتاح)
ملف تفويت رقم  8/))8)

يولن رئيس مصلحة كتابة لاضبط 

باملحكمة لالبتذلئية بجرسيف :

مؤرخ  عذلي  ع ذ  بموجب  أيه 

علملسجل   (888 مارس   (8 بتاريخ 

لاسيذ  باع   (88( أبريل   (8 بتاريخ 

لاتجاري  أصل  لاطيبي  لملصطفى 

عبذ  بزي ة  لاكائن  المحل  (مفتاح) 

بجرسيف   (7 رقم  علي  لبن  لملومن 

لاغذلئية  لملولد  ابيع  علملوذ 

بااسجل  علملسجل  باات سيط، 

  (6 رقم  تحت  بجرسيف  لاتجاري 

لملكاعي،  لاكريم  عبذ  المسمى 

درهم.  78.888 قذره  بثمن  عداك 

بمصلحة  لاتورضات  عست بل 

لاسجل لاتجاري باملحكمة لالبتذلئية 

بجرسيف  إلى غانة 85 نوما من صذعر 

مل تضيات  طب ا  لاثايية  لانشر  

لاتجار . مذعية  من  لملاد   8 

لانشر  لاثايية
رئيس مصلحة كتابة لاضبط

لإلمضاء : محمذ لاوابذ

منتذب قضائي

32 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار بيع أصل تجاري

عذد 88/))8)

حساب خصو�ضي عذد  و59)

طلب إشهار بيع أصل تجاري

 بم ت�ضى ع ذ موثق حرر باا نيطر 

للحضرلتي  محمذ  لألستاد  بمكتب 

بتاريخ 5 ماي ))8) :

 HAMDAOUI DRISS باع لاسيذ

 MAROCAINE CIN G ((858

و)  بومار   لاكائن  لاتجاري  لألصل 

شارع للحسن لاثاني رقم 8 لا نيطر  

علملستومل كمحل الخذمات لاهاتفية 

عإصالح لألجهز  لإلاكترعيية.

اذى  لاتجاري  بااسجل  علمل يذ 
باا نيطر  تحت  لالبتذلئية  لملحكمة 
بـ  ت ذنره  تم  علاذي    (888 رقم 

58.888و درهم.
 CONSULTING لاشركة  افائذ  
بااسجل  لمل يذ    93 SARL AU
لالبتذلئية  لملحكمة  اذى  لاتجاري 

باا نيطرى تحت رقم 5)6و5
فولى دلئني لابائوة لملذكور  أعاله 
أن نت ذمول بتورضهم اذى لملحكمة 
 85 لالبتذلئية باا نيطر  دلخل أجل 
من تاريخ لانشر  لاثايية  نوما لبتذلء 
طب ا الفصل  8 من مذعية لاتجار .

لانشر  لألعلى
عن رئيس مصلحة كتابة لاضبط

كوثر لاشاعي

منتذبة قضائية من لاذرجة لاثايية

3 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
تفويت أصل تجاري
ملف رقم : )/))8)
حساب رقم 658 

 (8 بتاريخ  مؤرخ  ع ذ  بم ت�ضى 
فبرلنر ))8) فوت لاسيذ لرباط عبذ 
لاتوريف  البطاقة  للحامل  لملااك 
لاساكن   Iو8668و رقم  لاوطنية 
بشارع عالل لافاس عمار  أعه لاذلاية 
افائذ   لمرشيش بمرلكش،   ( رقم   (
 OURBAT ABDELMALIK شركة 

SARL في طور لإلنشاء.
جميع لألصل لاتجاري لاكائن بحي 
علاذي هو عبار  عن  بأزيالل،  لألمل 
علملسجل  لملختلفة  األشغال  م اعاة 
رقم  856  تحت  لاتجاري  بااسجل 
بجميع  بأزيالل  لالبتذلئية  باملحكمة 
علمل ذر  علملونوية،  لملادنة  عناصره 

قيمته في 5.888و6.8 درهم.
نت ذمول  أن  لاذلئنين  فولى 
بتورضاتهم إلى قسم لاسجل لاتجاري 
دلخل  بأزيالل  لالبتذلئية  باملحكمة 
لإلعالن  نشر  تاريخ  من  نبتذئ  أجل 
لألعل عينتهي في لايوم للخامس عشر 

من نشر لإلعالن لاثاني.
لانشر  لألعلى

14 مكرر

لملحكمة لالبتذلئية بأزيالل
تفويت أصل تجاري
ملف رقم : و/))8)
حساب رقم و66 

بتاريخ مؤرخ  ع ذ   بم ت�ضى 
فوت لاسيذ بارد    (8(( فبرلنر   (8
لاتوريف  البطاقة  للحامل  محمذ 
لاوطنية رقم )8 و7وI لاساكن بذعلر 
افائذ   لاوطار  لنت محمذ بأزيالل، 
شركة BARDA LAND SARL في طور 

لإلنشاء.
لاكائن  لاتجاري  لألصل  جميع 
بأزيالل،  محمذ  لنت  تسامرت  بذعلر 
م اعاة  عن  عبار   هو  علاذي 
األشغال لملختلفة علملسجل بااسجل 
باملحكمة   865( لاتجاري تحت رقم 
عناصره  بجميع  بأزيالل  لالبتذلئية 
في  قيمته  علمل ذر  علملونوية،  لملادنة 

8.888وو.) درهم.
نت ذمول  أن  لاذلئنين  فولى 
بتورضاتهم إلى قسم لاسجل لاتجاري 
دلخل  بأزيالل  لالبتذلئية  باملحكمة 
لإلعالن  نشر  تاريخ  من  نبتذئ  أجل 
لألعل عينتهي في لايوم للخامس عشر 

من نشر لإلعالن لاثاني.
لانشر  لألعلى

15 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 8و/))8)
تل ته  موثق  ع ذ  بم ت�ضى 
لألستاد  سواد لزهيري، موث ة بتمار  
بتاريخ 9 ماي ))8) باع لاسيذ ناسين 
لاتوريف  ابطاقة  للحامل  لاغواجي، 
لاساكن   A788و)و رقم  لاوطنية 
بوهالل،  حي   ،8(7 رقم  أع  أ  بلوك 

ح.ي.م لارباط.
إلى لاسيذ رلبح حمذعش، للحامل 
 8 CR88977 رقم  لاسفر  لجولز 
رلضية  تجزئة  6و  بتمار   علاساكن 
لازعهر   علاسيذ    86 ش ة  6و-8و 
حمذعش، مزدلد  حولسين، للحاملة 
 88DE7579و رقم  لاسفر  لجولز 
رلضية  تجزئة  6و  بتمار   لاساكنة 
لاتجاري  لألصل   ،86 ش ة  6و-8و 
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علاكائن   CAFEE HILTON لملسمى 

ب سال إقامة كلثوم، عمار  5، متجر 

لملسجل  لارحمة،  حي  8)-9)-8و 

في لاسجل لاتجاري بسال تحت رقم 

78و8و.

هذل عت بل لاتورضات دلخل أجل 

لإلعالن  صذعر  تاريخ  من  نوما   85

لألعل علاثاني.

لانشر  لألعلى

18 مكرر

لملحكمة لإلبتذلئية بسال
ملف رقم : 2022/30

حساب عذد : 7 )و5

 تحويل شخص طبيعي 
إلى شخص مونوي

 86 بتاريخ  عرفي  ع ذ  بموجب 

لملسجل بإدلر  لاضرلئب   (8(( ماي 

(8(( ماي   86 بتاريخ   باارباط 

6 8)6و88)88))8)  لاسجل  رقم 

رقم لألرشيف 89689.

قامت لاسيذ  بشرى لبن لاشيخ 

لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحاملة 

للجنسية  مغربية   AB898 8  رقم

رقم  لاتجاري  بااسجل  لملسجلة 

بسال  لإلبتذلئية  باملحكمة    5(68

لاتحويل  إلى  طبيعي  كشخص 

علملساهمة بجميع أصواه علاتزلماته 

لألخولت  شركة  لاثاني  لاطرف  إلى 

 AL AKHAWAT ATALATA لاثالثة 

  E سكتور  5 م رها لإلجتماعي رقم

تابريكت سال.

عبذ  لاسيذ   : لا ايوني  ممثلها 

ابطاقة  للحامل  لانحيلي  لملجيذ 

 XA5و67و رقم  لاوطنية  لاتوريف 

مغربي للجنسية.

بمصلحة  لاتورضات  عت بل  

لاسجل لاتجاري باملحكمة لإلبتذلئية 

بسال إلى غانة خمسة عشرل نوما من 

صذعر لإلعالن لألعل علإلعالن لاثاني.

لانشر  لألعلى

19 مكرر

املحكمة االبتدائية بسوق أربعاء 

الغرب

ملخص بيع أصل تجاري

ملف رقم : 88/))8)

حساب : 5889

تجاري  أصل  بيع  ع ذ  بم ت�ضى 

علمللحق   (8(( أبريل   8 في  لملؤرخ 

لملحررين   (8(( أبريل   (8 لملؤرخ في 

لملجذعبي  طارق  لألستاد  طرف  من 

باع لاسيذ  لملحامي بهيئة لا نيطر ، 

عبذ لاوهاب سوذي لاساكن بااحي 

للجذنذ رقم 66و سوق أربواء لاغرب 

لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  عللحامل 

لارفع  عبذ  السيذ   C777897 رقم 

رقم  للجذنذ  بااحي  لاساكن  سوذي 

عللحامل  لاغرب  أربواء  سوق  66و 

رقم  لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة 

BG86 7 5، جميع لألصل لاتجاري 

 : علملونوية  لملادنة  عناصره  بجميع 

عهو عبار  عن محل تجاري مخصص 

للخياطة  عاولزم  لاصوف  ابيع 

شارع  مكرر   56 برقم  علاكائن 

لملنصور لاذهبي سوق أربواء لاغرب، 

علملسجل بااسجل لاتجاري باملحكمة 

لالبتذلئية بسوق أربواء لاغرب تحت 

رقم  988).

فولى دلئني لابائع لملذكور أع من 

نذعي ح ا على لألصل لاتجاري أعاله 

ت ييذ  على  بتورضاتهم  نت ذمول  أن 

لاسجل لاتجاري باملحكمة لالبتذلئية 

بسوق أربواء لاغرب إلى غانة 85 نوما 

لملولاية انشر لإلعالن لاثاني.

لانشر  لألعلى
رئيس مصلحة كتابة لاضبط

رشيذ فري ش

40 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
تنازل عن لألصل تجاري

إن رئيس مصلحة كتابة لاضبط 
باملحكمة لالبتذلئية بتطولن.

و8  لافصل  مل تضيات  تطبي ا 
89- من مذعية لاتجار  لا ايون رقم 
95 يولن أيه بم ت�ضى لاو ذ لاثابت 
لاتاريخ لملحرر من طرف لألستاد مرلد 
لإلمضاء  علملصحح  للخرلز  هللا  عبذ 
بمكتب لملصلى بتاريخ 88 فبرلنر ))8) 
تحت رقم 58 و8 ع)5 و8 عو5 و8 
لملصحح  لاتصحيحي  عملح ه 
بتاريخ  لملصلى  بمكتب  لإلمضاء 
و889  رقم  تحت   (8(( مارس   ((
دلععد  أحمذ  تنازل  ع8895  ع 889 
البطاقة  للحامل  للجنسية  مغربي 
شارع  علاساكن   L(68ووو لاوطنية 
تطولن   88 رقم  أ  زي ة  بطوطة  لبن 
عن جميع لألصل لاتجاري لملخصص 
أمزيان  محمذ  بشارع  لاكائن  ملحلبة 
لاسجل  في  بتطولن علمل يذ  و6  رقم 

لاتجاري رقم 5888).
فطمة   : لاسيذلن  افائذ   عداك 
لاتوريف  ابطاقة  للحاملة  دلععد 
دلععد  عحسن   Lوو886و لاوطنية 
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 
لبن  شارع  لاساكنان   L5889 و

بطوطة زي ة أ رقم 88 تطولن.
بمصلحة  لاتورضات  عست بل 
لاسجل لاتجاري باملحكمة لالبتذلئية 
نوما   85 غانة  إلى  عداك  بتطولن 

لملولاية من صذعر لإلعالن لاثاني.
لانشر  لألعلى

رئيس مصلحة كتابة لاضبط

عبذ لاسالم قان اي

41 مكرر

لملحكمة لالبتذلئية بتطولن
إعالن عن بيع أصل تجاري

إن رئيس مصلحة كتابة لاضبط 
باملحكمة لالبتذلئية بتطولن.

تطبي ا مل تضيات لافصل و8 من 
مذعية لاتجار  لا ايون رقم 89-95.

رسمي  ع ذ  بم ت�ضى  أيه  يولن 
للخطيب لدريس  محرر من طرف د/ 
ماي  و8  بتاريخ  بتطولن،  لملوثق 
لاهرلس  لاسيذ  عرثة  باع   ،(8((
لدريس، جميع لألصل لاتجاري لاولقع 

بشارع عبذ لاكريم للخطابي لملضيق، 
صيذاية،  عن  عبار   هو  علاذي 
باملحكمة  لاتجاري  بااسجل  علمل يذ 
لالبتذلئية بتطولن تحت رقم ))7و8، 
عداك افائذ  لاسيذ للحضري حاتم 
لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 

.LB(675 
بمصلحة  لاتورضات  عست بل 
لاسجل لاتجاري باملحكمة لالبتذلئية 
نوما من   85 بتطولن عداك إلى غانة 

صذعر لإلعالن لاثاني.
لانشر  لألعلى

73 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي رقم  689/58)/8)8)

ملخص للحكم أع لا رلر
لالسم لاوائلي : لاومرلني.
لالسم لاشخ�ضي : محمذ.

بنت  ربيوة   : عأمه  خااذ   : لبن 
محمذ.

 8995 نوايو   86 بتاريخ  لملواود 
بفاس.

7و  لازي ة  5و  لارقم   : لاساكن 
مكرر حي لألمل باب لاسيفر، فاس.

حكم عليه بتاريخ  ) فبرلنر ))8) 
من طرف غرفة للجنانات بفاس.

: جنانة لاضرب عللجرح  من أجل 
بااسالح لملؤدي إلى عاهة مستذنمة.

 (8() عمواقبته عن داك بسنتين 
حبسا يافذل عتحميله لاصائر تضامنا 

علإلجبار في لألدنى.
54

محكمة لالستئناف بفاس
ملف جنائي 688/86)/))8)

ملخص للحكم أع لا رلر
لالسم لاوائلي : لملسوكر.

لالسم لاشخ�ضي : عز لاذنن.
خذنجة بنت   : محمذ عأمه   : لبن 

لدريس.
لملواود بتاريخ 8998 بفاس.

لاساكن : باارقم س 8، حي لاسكة 
بنسود ، فاس.

حكم عليه بتاريخ 88 مارس ))8) 
من طرف غرفة للجنانات بفاس.
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: جنانة لاضرب عللجرح  من أجل 
عاهة  إلى  لملؤدي  لاسالح  بولسطة 

مستذنمة عمحاعاة لاسرقة.
بمواقبة   : لاومومية  لاذعوى  في 
سنولت  بأربع  لملسوكر  لاذنن  عز 
حبسا يافذل عتحميله لاصائر تضامنا 

علالجبار في لألدنى.
لاشكل  في   : لملذيية  لاذعوى  في 
لملتهم  بأدلء   : لملوضوع  في  ب بواها.   :
تضامنا افائذ  لملطااب بالحق لملذني 

مبلغ (8888 ) درهم.
على  تضامنا  لاصائر  عتحميله 
عإعفاء  لألدنى  في  علإلجبار  لانسبة 

لملطااب من ب ية لاصائر.
55

محكمة لالستئناف بفاس
ملف جنائي و) /689)/8)8)

ملخص للحكم أع لا رلر
لالسم لاوائلي : طموخ.

لالسم لاشخ�ضي : سفيان.
بنت  يجية   : عأمه  للحسن   : لبن 

عبذ لا ادر.
 (888 أبريل   (6 بتاريخ  لملواود 

بفاس.
سيذي  درب   9 لارقم   : لاساكن 

بوعز ، لملذننة لا ذنمة، فاس.
حكم عليه بتاريخ 88 مارس ))8) 

من طرف غرفة للجنانات بفاس.
لاسرقة لمل ترية بااليل   : من أجل 

علاتوذد.
 (8()  عمواقبته عن داك بسنتين 
حبسا يافذل عتحميله لاصائر علإلجبار 

في لألدنى.
56

محكمة لالستئناف بفاس

ملف جنائي رقم 9/88و6)/8)8)
ملخص للحكم أع لا رلر

لالسم لاوائلي : عزيز.
لالسم لاشخ�ضي : لدريس.

لبن : لحسين عأمه : نطو بنت علي.
 8985 ننانر  فاتح  بتاريخ  لملواود 

بضانة عول.

لاساكن : دعلر لنت إسحاق، ضانة 
عول.

حكم عليه بتاريخ 88 مارس 8)8) 
من طرف غرفة للجنانات بفاس.

لالحتجاز  جنانة   : أجل  من 
لالفتضاض  عنه  لاناتج  علالغتصاب 
  88  ، 86 )و ،  الفصول  طب ا 

ع88  من لا ايون للجنائي.
عمواقبته عن داك بشهرين لثنين 
لاصائر  عتحميله  يافذل  حبسا   (8((

علإلجبار في لألدنى.

57

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي

رقم 8/89 6)/))8)
ملخص للحكم أع لا رلر

لالسم لاوائلي : اوليتي.
عبذ لارحمان   : لالسم لاشخ�ضي 
لبن محمذ بن زيان عأمه نمنة بنت 
 88 بتاريخ  لملواود  لارشيذ،  عبذ 
سبتمبر 8988 بذعلر مولصيف قياد  
باارقم   : لاساكن  لاشاعن،  برد  باب 
حي لابركة لملسير  فاس   58 عمار   و 
 (8(( فبرلنر   (8 بتاريخ  حكم عليه 
من طرف غرفة للجنانات بفاس من 
عن  ب اصرلت  لاتغرير  جنانة  أجل 
عسائل  علستومال  لاتذايس  طريق 

لحتيااية.
بمؤلخذ    : في لاذعوى لاومومية 
لملتهم عبذ لارحمان اوليتي من أجل 
 (5) ما نسب إايه عمواقبته بخمس 
سنولت حبسا يافذل عتحميله لاصائر 

علإلجبار في لألدنى.
: قبواها شكال  في لاذعوى لملذيية 
لملحكوم عليه عبذ  بأدلء   : عموضوعا 
لملطااب  افائذ   اوليتي  لارحمان 
بالحق لملذني محمذ لازعرلعي ييابة 
لازعرلعي  لنمان  لا اصر   لبنته  عن 
توويضا مذييا قذره (88.888) عشر  
على  لاصائر  عتحميله  درهم  أالف 

لانسبة علإلجبار في لألدنى.
74

محكمة لالستئناف بفاس
ملف جنائي

رقم 6و/و68)/))8)
ملخص للحكم أع لا رلر

لالسم لاوائلي : لاواايا.
لبن  محمذ   : لاشخ�ضي  لالسم 
بتاريخ  لملواود  يولل،  عأمه  نونس 
 : لاساكن  بفاس،  ماي  88)   89
مركز عين عائشة تيسة، حكم عليه 
طرف  من   (8(( أبريل  بتاريخ   
أجل  من  بفاس  للجنانات  غرفة 
جنحة لاتغرير ب اصر  عهتك عرضها 
بااونف طب ا الفصل 75  -  8  من 
لا ايون للجنائي بوذ إعاد  لاتكييف.
أشهر  بستة  داك  عن  عمواقبته 
)86) حبسا موقوف لاتنفيذ عتحميله 

لاصائر دعن إجبار.
75

املحكمة التجارية بوجدة
ملف صووبة لمل اعاة
رقم 88/88و8/8)8)

ملف لاتصفية لا ضائية رقم : 
2022/8303/3

إشوار بفتح مسطر  لاتصفية 
لا ضائية

بتاريخ  لاصادر  للحكم  بم ت�ضى 
))8) تحت رقم 2022/2  8و مارس 
رقم  لمل اعاة  صووبة  ملف  في 
لملحكمة  قضت   2021/8301/11
مسطر   بفتح  بوجذ   لاتجارية 
مولجهة  في  لا ضائية  لاتصفية 
 EL لازرقاء  لايمامة  »شركة  شركة 
رقم   »YAMAMA ZERKAE SARL
سجلها لاتجاري باملحكمة لالبتذلئية 
م رها   ،5(58 رقم  بااناظور 
لالجتماعي بشارع لانسيم رقم  85-8 

لاورعي إقليم لاناظور.
أردعز  جولد  لألستاد  عبتويين 
إبرلهيم  علألستاد  منتذبا  قاضيا 
لايوسفي يائبا اه علاسيذ عبذ لارحيم 
عحذد  لملسطر ،  في  سنذنكا  أعرلب 
تاريخ لاتوقف عن لاذفع في لاثمايية 
عشر شهرل لاساب ة عن صذعر هذل 

للحكم.

لاذلئنين  من  فاملطلوب  ععليه 

لملوين  السنذنك  بذنونهم  لاتصريح 

لملبااغ  ضمن قائمة موقوة تتضمن 

لملطلوبة مرف ة بااوثائق عداك دلخل 

نشر  تاريخ  من  لبتذلء  شهرين  أجل 

هذل لالشوار بالجريذ  لارسمية طب ا 

المولد  58، 789، ع 8)7 من مذعية 

لاتجار .

رئيس مصلحة كتابة لاضبط

لإلمضاء : منصور محمذ

72

املحكمة التجارية بوجدة

إعالن بتصفية للحسابات 
للخصوصية لملت ادمة

يولن لاسيذ رئيس مصلحة كتابة 

بوجذ   لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

لآلخر  ربيع  و  ظهير  على  بناء  أيه 

6و89)  نوييو  (و)  لملولفق  55و8 

قايون  من  ع)8و  88و  علافصلين 

لإلاتزلمات علاو ود فإن جميع لملبااغ 

للخصوصية  بالحسابات  لملودعة 

علملت ادمة بم�ضي 85 سنة عن تاريخ 

أجريت  إنذلع  أع  عملية صرف  آخر 

في  عتضمينها  إحصائها  تم  قذ  عليها 

منها  نسخة  بلغت  تفصيلية  قولئم 

إلى لانيابة لاوامة باملحكمة لاتجارية 

درهم  مجموعها  68.5))  بوجذ  

ععلى كل من اه للحق في سحب أع 

لاساافة  لملبااغ  من  مبلغ  لسترجاع 

كتابة  بمصلحة  نتصل  أن  لاذكر 

لاضبط باملحكمة لاتجارية بوجذ  في 

أجل ال نتوذى ستة أشهر لبتذلء من 

تاريخ لانشر ععنذ مرعر لألجل لملذكور 

للحسابات  في  لملودعة  لملبااغ  تصير 

للخصوصية لملت ادمة كسبا لخزينة 

لاذعاة عسيومل على تحويلها الخزينة 

لاوامة طب ا ال ايون. 
رئيس مصلحة  كتابة لاضبط

81
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املحكمة االبتدائية بكلميم

شوبة لاسجل لاتجاري

ملف إنذلع ت ذنم أصل تجاري

في حصة شركة رقم : 899/))8)

إعالن قضائي عن ت ذنم أصل تجاري حصة في شركة

بم ت�ضى ع ذ مصادق عليه بتاريخ 89 ماي ))8) عمسجل بتاريخ و) ماي ))8) من طرف لاساد  :

عبذ لافتاح حجوي،   -  7 ايلى حجوي،   -  6 عزيز لابكرفاعي،   -  5 لبرلهيم حجوي،   - فوزية حجوي،     - و  للحسين حجوي،   -  ( منة عمرلني،   -  8 

8 - محمذ لملصطفى حجوي، 9 - عبذ لاوزيز حجوي، 88 - فاطمة برغو ، 88 - مواود حجوي، )8 - تورية حجوي، و8 - لعزيز  حجوي،  8 - عائشة حجوي، 

85 - محمذ حجوي، 86 - جميلة حجوي، 87 - للحسن حجوي.

من خالاه تم ت ذنم أصل تجاري حصة في شركة.

لألصل لاتجاري لمل ذم كحصة مسجل بااسجل لاتجاري باملحكمة لالبتذلئية بكلميم تحت رقم 568).

لاشركة لملستفيذ  من لات ذنم :  تحت لسم SOCOSEHA SARL برأسمال 8.688)8.8 درهم عهي في طور لاتشكيل بونولن شارع طايطان حي لمحيرش 

بمذننة كلميم.

تم ت ييم للحصة لمل ذمة في مبلغ قذره 1.833.208,36 درهم.

عبذاك فإن رئيس مصلحة كتابة لاضبط يولن اكل دي مصلحة أن نت ذم بتورضه إلى كتابة لاضبط شوبة لاسجل لاتجاري بهذه لملحكمة دلخل أجل 

85 نوما لملولاية النشر  لاثايية طب ا الماد   8 من مذعية لاتجار .
عن رئيس مصلحة كتابة لاضبط

82 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذنر   أصذرته  قرلر  بموجب 

رقم  اسبو  لملائي  للحوض  عكااة 

ماي   88 بتاريخ  ح.ج/2022/502 

لاو ار  على  سيجرى  لاذي   (8((

دي ع ذ تنازل  »لنت رحول«  لملسمى 

 89 ص  برقم  )  ضمن   8(7 عذد 

عين  لاترلبية  بالجماعة  لملتولجذ 

إقليم  عرمة،  عين  دلئر   عرمة، 

ماي  8و  تاريخ  من  لبتذلء  مكناس، 

))8) بحث  نوييو   8 إلى غانة   (8((

لاترخيص  مشرعع  شأن  في  علني 

من أجل  منه،  بإيجاز بئر عجلب لملاء 

س ي مساحة 1,8189 هكتارل افائذ  

لاسيذ عللوش لحمذ للحامل ابطاقة 

.D8(8888 لاتوريف لاوطنية

5

عكااة للحوض لملائي اسبو

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذنر   أصذرته  قرلر  بموجب 

رقم  اسبو  لملائي  للحوض  عكااة 

ماي   88 بتاريخ  ح.ج/2022/803 

لاو ار  على  سيجرى  لاذي   (8((

لملسمى »رياض لملنزه 68-8« دي لارسم 

لملتولجذ   59/29885 رقم  لاو اري 

دلئر   عالل،  لنت  لاترلبية  بالجماعة 

عين عرمة، إقليم مكناس، لبتذلء من 

تاريخ 8و ماي ))8) إلى غانة 8 نوييو 

مشرعع  شأن  في  علني  بحث   (8((

لملاء  عجلب  ث ب  بإيجاز  لاترخيص 

منه، من أجل س ي مساحة 0,1248 

هكتارل افائذ  لاسيذ  فرحان فتيحة 

لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحاملة 

.D688887 رقم

6

عكااة للحوض لملائي اسبو

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذنر   أصذرته  قرلر  بموجب 

رقم  اسبو  لملائي  للحوض  عكااة 

ماي   88 بتاريخ  ح.ج/2022/801 

لاو ار  على  سيجرى  لاذي   (8((

لارسم  دي  »بوخارية«  لملسمى 

لملتولجذ   K/3343 رقم  لاو اري 

لاترلبية دلر لم لاسلطان،  بالجماعة 

مكناس،  إقليم  عرمة،  عين  دلئر  

إلى   (8(( ماي  8و  تاريخ  من  لبتذلء 

في  علني  بحث   (8(( نوييو   8 غانة 

شأن مشرعع لاترخيص بإيجاز ث ب 

س ي  أجل  من  منه،  لملاء  عجلب 

افائذ   هكتارلت   2,2232 مساحة 

لاسيذ محمذ لحكيم للحامل ابطاقة 

.D96( 5 لاتوريف لاوطنية

7

عكااة للحوض لملائي اسبو

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذنر    أصذرته  قرلر  بموجب 

 عكااة للحوض لملائي اسبو رقم ح.ج 

 (8(( ماي   88 بتاريخ   2022/804

لملسمى  لاو ار  على  سيجرى  لاذي 

لاو اري  لارسم  دي   »( »لخناتة 

لملتولجذ بالجماعة   5/150593 رقم 

زرهون،  دلئر   لملغاصيين،  لاترلبية 

تاريخ  من  لبتذلء  مكناس،   إقليم 

8و ماي ))8) إلى غانة 8 نوييو ))8) 

بحث علني في شأن مشرعع لاترخيص 

بإيجاز ث ب عجلب لملاء منه من أجل 

افائذ   هكتارل   1,50 مساحة  س ي 

لاسيذ حيمود لدريس، للحامل ابطاقة 

.D 8(58 لاتوريف لاوطنية

8

عكااة للحوض لملائي اسبو

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذنر    أصذرته  قرلر  بموجب 

 عكااة للحوض لملائي اسبو رقم ح.ج 

 (8(( ماي   88 بتاريخ   2022/802 

لملسمى  لاو ار  على  سيجرى  لاذي 

شرلء  ع ذ  دي  باجذع«  »فذلن 

لملتولجذ     7 )6و ص  ضمن بوذد 

دلئر   لاكنزر ،  لاترلبية  بالجماعة 

للخميسات، إقليم للخميسات، لبتذلء 

غانة  إلى   (8(( ماي  8و  تاريخ  من 

في شأن  علني  بحث   (8(( نوييو   8

مشرعع لاترخيص بإيجاز بئرنن عجلب 

 6 منهما من أجل س ي مساحة  لملاء 

هكتارل افائذ  لاسيذ سلماني لدريس، 

لاوطنية  لاتوريف  ابطاقة  للحامل 

.AB8 8557

9 

عكااة للحوض لملائي اسبو

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذنر    أصذرته  قرلر  بموجب 

 عكااة للحوض لملائي اسبو رقم ح.ج 

 (8(( ماي   88 بتاريخ   2022/805 

لملسمى  لاو ار  على  سيجرى  لاذي 

ضمن  ملكية  دي  لاورض«  »عين 

بوذد 5)) لملتولجذ بالجماعة لاترلبية 

تاز ،  إقليم  تاهلة،  دلئر   لاصميوة، 

إلى   (8(( ماي  8و  تاريخ  من  لبتذلء 

في  علني  بحث   (8(( نوييو   9 غانة 

شأن مشرعع لاترخيص بإيجاز ث ب 

منه من أجل لالستومال  عجلب لملاء 

لملنزلي عس ي مساحة 0,0464 هكتار 

للحامل  علي،  لازعين  لاسيذ  افائذ  

.Z (55ابطاقة لاتوريف لاوطنية و

10

عكااة للحوض لملائي اسبو

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذنر   أصذرته  قرلر  بموجب 

رقم  اسبو  لملائي  للحوض  عكااة 

ماي   88 بتاريخ  ح.ج/2022/806 

لاو ار  على  سيجرى  لاذي   (8((

لملسمى »لنت لاربع 8و 8« دي شهاد  

لملتولجذ   67/5907 رقم  لمللكية 

دلئر   بطيط،  لاترلبية  بالجماعة 

للحاجب،  إقليم  تاعجذلت،  عين 

إلى   (8(( ماي  8و  تاريخ  من  لبتذلء 

في  علني  بحث   (8(( نوييو   9 غانة 

شأن مشرعع لاترخيص بإيجاز ث ب 

عجلب لملاء منه، من أجل لالستومال 

لملاشية عس ي مساحة  لملنزلي عإرعلء 

لاسيذ  افائذ   هكتارلت   0,5934

ابطاقة  للحامل  للحسين  جالل 

.D8(8788 لاتوريف لاوطنية

11

عكااة للحوض لملائي اسبو

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذنر   أصذرته  قرلر  بموجب 

رقم  اسبو  لملائي  للحوض  عكااة 

ماي   88 بتاريخ  ح.ج/2022/807 

لاو ار  على  سيجرى  لاذي   (8((

لملسمى »لفتيس« دي لارسم لاو اري 

بالجماعة  لملتولجذ   K/1608 رقم 

لاترلبية إقذلر، دلئر  للحاجب، إقليم 

ماي  8و  تاريخ  من  لبتذلء  للحاجب، 

بحث   (8(( نوييو   9 إلى غانة   (8((

لاترخيص  مشرعع  شأن  في  علني 

بإيجاز ث ب عجلب لملاء منه، من أجل 

س ي مساحة 2,80 هكتارلت افائذ  

في شخص   SOCHTRAP SARL AU

ممثلها لا ايوني.

12
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عكااة للحوض لملائي اسبو

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذنر   أصذرته  قرلر  بموجب 

رقم  اسبو  لملائي  للحوض  عكااة 

ماي  و8  بتاريخ  ح.ج/2022/808 

لاو ار  على  سيجرى  لاذي   (8((

يظير  دي  لاشوبة«  »فذلن  لملسمى 

لملتولجذ   855 برقم  ض  م اسمة 

لاغنذعر،  سيذي  لاترلبية  بالجماعة 

دلئر  للخميسات، إقليم للخميسات، 

إلى   (8(( ماي  8و  تاريخ  من  لبتذلء 

في  علني  بحث   (8(( نوييو   9 غانة 

شأن مشرعع لاترخيص بإيجاز ث ب 

عجلب لملاء منه، من أجل لالستومال 

لملاشية عس ي مساحة  لملنزلي عإرعلء 

لاسيذ  افائذ   هكتارلت   0,6758

ابطاقة  للحامل  حمادي  لابوعزلعي 

.X57لاتوريف لاوطنية 88و

13

عكااة للحوض لملائي اسبو

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذنر   أصذرته  قرلر  بموجب 

عكااة للحوض لملائي اسبو رقم ح.ج 

 (8(( ماي   86 بتاريخ   2022/818

لملسمى  لاو ار  على  سيجري  لاذي 

دي شهاد  لمللكية   8 ملك لازخنيني 

لملتولجذ بالجماعة   67/13257 رقم 

لاترلبية ا صير، دلئر  عين تاعجذلت، 

تاريخ من  لبتذلء  للحاجب،   إقليم 

نوييو  و8  غانة  إلى   (8(( نوييو   6

مشرعع  شأن  في  علني  بحث   (8((

لملاء  عجلب  ث ب  بإيجاز  لاترخيص 

 5 مساحة  س ي  أجل  من  منه، 

هكتارلت افائذ  لاسيذ للحيوني عبذ 

لاتوريف  ابطاقة  للحامل  لارحمان 

.R6(778 لاوطنية

58

عكااة للحوض لملائي اسبو

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذنر   أصذرته  قرلر  بموجب 

عكااة للحوض لملائي اسبو رقم ح.ج 

 (8(( ماي   86 بتاريخ   2022/810

لملسمى  لاو ار  على  سيجري  لاذي 

مخارجة  يظير  دي  لاذلر  فذلن 

لملتولجذ  88و  ص   (89 بوذد  ض 

عالل  سيذي  لاترلبية  بالجماعة 

إقليم  للخميسات،  دلئر   لملصذر، 

للخميسات، لبتذلء من تاريخ و نوييو 

))8) إلى غانة و8 نوييو ))8) بحث 

لاترخيص  مشرعع  شأن  في  علني 

من أجل  منه،  بإيجاز بئر عجلب لملاء 

مساحة  عس ي  لملنزلي  لالستومال 

هكتارل افائذ  لاسيذ لعبناصر   0,15

لاتوريف  ابطاقة  للحامل  مواود 

.SH36374 لاوطنية

59

عكااة للحوض لملائي اسبو

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذنر   أصذرته  قرلر  بموجب 

عكااة للحوض لملائي اسبو رقم ح.ج 

 (8(( ماي   86 بتاريخ   2022/811

لملسمى  لاو ار  على  سيجري  لاذي 

دي  بفاس  لمللكي  لاكواف  إقامة 

 41/5142 رقم  لاو اري  لارسم 

عين  لاترلبية  بالجماعة  لملتولجذ 

لاشكاك، دلئر  لنموزلر كنذر، إقليم 

نوييو  و  تاريخ  من  لبتذلء  صفرع، 

))8) إلى غانة و8 نوييو ))8) بحث 

لاترخيص  مشرعع  شأن  في  علني 

بإيجاز ث ب عجلب لملاء منه، من أجل 

مساحة  عس ي  لملنزلي  لالستومال 

لاسيذ  افائذ   هكتارل   0,1257

مصباحي خااذ علاسيذ  صفية صابر 

لاتوريف  ابطاقة  للحامل  للحاملين 

.W88788  ع Cلاوطنية 8)866و

60

عكااة للحوض لملائي اسبو

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذنر   أصذرته  قرلر  بموجب 

عكااة للحوض لملائي اسبو رقم ح.ج 

 (8(( ماي   89 بتاريخ   2022/833

لملسمى  لاو ار  على  سيجري  لاذي 

دي لارسم لاو اري  لنت لاربع  5و 

لملتولجذ بالجماعة   67/14760 رقم 

لاترلبية بطيط، دلئر  عين تاعجذلت، 

تاريخ من  لبتذلء  للحاجب،   إقليم 

نوييو   85 غانة  إلى   (8(( نوييو   6

مشرعع  شأن  في  علني  بحث   (8((

لملاء  عجلب  ث ب  بإيجاز  لاترخيص 

لملنزلي  لالستومال  أجل  من  منه، 

عس ي مساحة 0,7385 هكتار افائذ  

لاسيذ لاسبع لحمذ للحامل ابطاقة 

.D885 85 لاتوريف لاوطنية

77

عكااة للحوض لملائي اسبو

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذنر    أصذرته  قرلر  بموجب 

 عكااة للحوض لملائي اسبو رقم ح.ج 

 (8(( ماي   (8 بتاريخ   2022/845

لملسمى  لاو ار  على  سيجرى  لاذي 

رقم  لمللكية  شهاد   دي  »قذعر« 

بالجماعة  لملتولجذ   05/38348

لاترلبية ا صير، دلئر  عين تاعجذلت، 

تاريخ  من  لبتذلء  للحاجب،   إقليم 

نوييو   (8 إلى غانة   (8(( نوييو   88

مشرعع  شأن  في  علني  بحث   (8((

لاترخيص بإيجاز ث ب عجلب لملاء منه 

هكتارلت   5 أجل س ي مساحة  من 

افائذ  لاسيذ لعبيذ للجابري، للحامل 

.Uابطاقة لاتوريف لاوطنية 8و7و

78

عكااة للحوض لملائي اسبو

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذنر    أصذرته  قرلر  بموجب 

 عكااة للحوض لملائي اسبو رقم ح.ج 

 (8(( ماي   88 بتاريخ   2022/825 

لاذي سيجرى على لاو ارلت لملسما  

»زرغميل« دي شرلء كلي ضمن بوذد 

 (88 بوذد  ضمن  كلي  عشرلء  و89 

لملتولجذ    (89 بوذد  ضمن  عشرلء 

دلئر   بالجماعة لاترلبية لعالد لزبانر، 

علد أمليل، إقليم تاز ، لبتذلء من تاريخ 

نوييو   85 غانة  إلى   (8(( نوييو   6

مشرعع  شأن  في  علني  بحث   (8((

منه  لاترخيص بإيجاز بئر عجلب لملاء 

»تزعيذ  صناعية  أغرلض  أجل  من 

موصر  لازيتون باملاء« افائذ  لاسيذ 

ابطاقة  للحامل  لبرلهيم،  لاشوال 

.Zلاتوريف لاوطنية 87) 5و

79 

عكااة للحوض لملائي اسبو

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذنر    أصذرته  قرلر  بموجب 

 عكااة للحوض لملائي اسبو رقم ح.ج 

 (8(( ماي   88 بتاريخ   2022/829 

لملسمى  لاو ار  على  سيجرى  لاذي 

بتاريخ  بيع  ع ذ  دي  مولم«  »ظهار 

88 أكتوبر 8)8) لملتولجذ بالجماعة 

لاترلبية لخالافة، دلئر  تاعيات، إقليم 

نوييو   6 تاريخ  من  لبتذلء  تاعيات، 

))8) إلى غانة 85 نوييو ))8) بحث 

لاترخيص  مشرعع  شأن  في  علني 

بإيجاز ث ب عجلب لملاء منه من أجل 

لملاشية  عإرعلء  لملنزلي  لالستومال 

عس ي مساحة 0,1424 هكتار افائذ  

للحامل  لسماعيل،  لاومارتي  لاسيذ 

.RCابطاقة لاتوريف لاوطنية )5)7و

80



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) الجريدة الرسمية10334  

وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية



10335 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) الجريدة الرسمية10336  



10337 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) الجريدة الرسمية10338  

4



10339 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 

المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) الجريدة الرسمية10340  



10341 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) الجريدة الرسمية10342  



10343 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) الجريدة الرسمية10344  

الوكالة الحضرية للحسيمة



10345 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) الجريدة الرسمية10346  



10347 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) الجريدة الرسمية10348  

20



10349 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) الجريدة الرسمية10350  



10351 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) الجريدة الرسمية10352  

61



10353 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) الجريدة الرسمية10354  



10355 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) الجريدة الرسمية10356  

1



10357 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) الجريدة الرسمية10358  

17



10359 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) الجريدة الرسمية10360  

الباقي بدون تغيير.

76



10361 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) الجريدة الرسمية10362  



10363 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 



عذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) الجريدة الرسمية10364  



10365 الجريدة الرسميةعذد 5789 - 8 دع لا وذ  و  8 )8 نوييو ))8)) 


